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milijonus lapų įvairių valstybės , galima apsieiti su magesni
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yra aptarę šio karo lėktuvo statybą, bet prezidentas iki šiofi 
ši klausimą vis atidėliojo. > *

nėtus lėktuvus, bet: kiek ji 
sakys, tuo tarpu neskelb 
Prezidentas mano, kad prač

Sen.‘Byrd mano, kad namų statybos, sveikatos 
ir jaunimo auklėjimo re’kalai yra svarbesni

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Jimmy Carter v
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as, tai jis buvo-priverstas iš- 
inuomoti but ą, k ariame' galėtų 
ryventi,.kbl statyba bus baigta.
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T A 10KLAUSIMA NUODUGNIAI IŠTIRTI
Jeigu Carter nusileistu, netekty pasitikėjimo 

ne tik šiame krašte, bet ir užsieniuose
RANCHO .MIRAGE, Cal. — Prezidentas Fordas įsitikinęs, 

:ad prezidento Carterio administracija privalo reikalauti ištirti 
mogaus teisių klausimą Sovietų Sąjungoje ir Rytų Europos 
alstybėse. šitas klausimas buvo aptartas prieš Helsinkio kon- 
erenciją, ten sutartąjį įrašyti į pagrindinius Helsinkio aktus ir 
utarta klausimą ^patikrinti, Belgrado konferencijoje. 

-’A.... ’ ■ ’ ' - - < R į
-Jeigu dabartinė'adnįinistraci-, ------------ —------- —
i padarytų kelias-nųoląidąsi ir j , 
mogaus - t^hpjkjąųsimo'5. neiš-, 
irtų, kaip to reikalaują; Reisin
io aktai, tai *jf nustotų :pa^iti- 
ėjimo ne tik krašto'ridujė, bet 
r užsieniuose.; ’ 'f 4 ' '
Prež. Fordas statosi namus
Prezidentas Fordas 'nutarė 

tatytis . nąmus. Rančhb Mirage 
ritėję/? Ten 1 vietą nepaprastai 
rrąžį.brąš geras ?ir vyresnio.am- 
iaųs žmonėihš" jis labai.-sveikas.

Prezidento namu statyba- jau-
įdėtai bet koiįamas bus baig- i p.rm.aua.a
į. ,-s. ( supleisejo it mgnmzdo, o kai-

kurios jo atplaišos paskutiniais 
80 milijonų metų prisiglaudė prie

Randa dingusio: 
kontinento žymes 
WASHINGTON, D. C. — Dąu 

gelis yra girdėjęs apie dingusį 
Atlantą, , kuris buvo minimas 
senuose pasakojimuose ir net 
legendose.-, šiandien mokslinin
kai tvirtina, kad prieš 200 mili
jonų metų dingo dabartinės 
Australijos dydžio kontinentas

* Pacifiko vandenyse. Pacifike 
; buvęs kontinentas pirmiausia

?e to; jis nori matyti, kaip- na- ™ ^oųnnenrų,yjųoKsnųn^ar 
apskaičiuoja, kad ^nugrimzdus 
Pacifikui, iškilo toki kalnai, kaip 
šiaurės Amerikoje esantieji. Kb 
ti tvirtina, kad ir Himalajų kal
nai iškilo, kai Pacifiko konti
nentas . nugrimzdo. '7,

Tokias teorijas skelbia Stan- 
fordo profesorius Amos Nur, 
kuris jau seniai nagrinėja Paci
fiko dugną, jo sąstatą -ir jame 
vykstančias pakaitas.. , .

no statyba eina. Prezidentas 
"ordas labai atidžiai seka Bel
grade einančius pasitarimus. Jis 
itsimfena, kad visus klausimus 
lutarta patikrinti ir ištirti už 
Iviejų metų. ' r ’

Jeigu per du metu nebus pada
lytos jokios pažangos, tai Helsin
kio pasitarimai yra beverčiai. 
Tada Europos taikai tektų feško- 
:i kitų pagrindų. '1

MADRIDAS, — Baigus galu-
U. S. tinai oficialiai patikrinti šio bir-

Duos Indijai atomų
WASHINGTONAS.

Atominio reguliavimo Komisija
trečiadienį pranešė, kad leista 
eksportuoti-27,000 svarų urano 
Tarapuro atominės jėgainės ku
ro reikalams. Komisija pareiš
kė, kad tiekimas urano Tarapu
ro jėgainei bus nutrauktas, jei 
pasirodys, kad Indija to urano 
bandys panaudoti kokio atomi
nio -ginklo gamybai.

Vieną atominį užtaisą Indija 
išsprogdino 1974 metais, iš da
lies panaudodama Jungtinių Val
stybių visai kitokiems tikslams 
duotą “sunkųjį vandenį”.

Gerald Fordas

želio 15-dienos rinkimų balotus, 
komunistai Ispanijos parlamen
te laimėjo dar .vieną. vietą; mi- 
nisterio pirmininko Adolfo Su
arez Demokratinio Centro Unijos 
sąskaitom Galutinai Ispanijos 
350 atstovų parlamente savo at
stovų, turi: Suarezo demokrati
nė Centro Unija 165, Socialistų 
Darbininkų partija 118, komu-, 
nistai dvi dešimtis, dešiniųjų 
Popular Alliance 16 ir po vieną 
kitą atstovą gavo Įvairios ma
žosios grupės.

Pastebėta, kad visi didesnie
ji Ispanijos miestai davė kai- 
riasparnių padaugėjimą.

i ištisą pusvalandį tarėsi su krašto apsaugos sekretorių. H< 
Brown ir pasimatė su kitais atsakingais sekretoriais; iri

Niksonas neteko
Įrašytų juostelių

J Is pąsi tarimo- įsėj usiejt 
kurie dalyvi®! tvirtina, kad 
zidėntas yra nutaręs įsakyti 
.dętį šio lėktuvo statybą . A? 
jos karo vadovybę ir vyria 
štabas reikalauja di 
lėktuvų, tuo tarpu preri.iWASHINGTONAS. Dž C. -

Aukščiausias teismas. 7 balsais nenori užsakyti tokią didelę 
prieš 2. nutare neleisti buvusiam 
prezidentui Niksonui paimti jo 
prezidentavimo metu Įkalbėtas 
880 magnetiniu juostelių ir 42

Ankstyvą pavasarį 15 savaičių Timothy Eggit motinai nusišypsojo, bet greta plbuvęs 7 savaičių šunelis nera
do reikalo sypsotisf Savininkė visaip -bandė- IĮ ĮtifeinM^ kad nusišypsotu, .bet mažas SunaUs napalclausė..

i

KINIJA,-PAREIŠKĖ LYRI’S V. VANCE | visokią pagalbą
Amerikos lakūnai visa laikaddausė-savo vadyf \ 

įsakymy, pareiškė kapr G. Dempsey.,--:, - <
NEW-YORK, N. Yt 4-i JAV^siekia glaudesnių santykių su 

Kinija, — pareiškė sekretorius Cyrus R, Vaneė. -Rugpiūčio mėnesį 
sekretorius rengiasi skristi': į: Pekiną;'kur jis. tikisi aptarti visą 
eilę stovinčių problemų,! kulias jis bandys išnarplioti.

Tuojau buvo pak^tąs Formom ginius-punktus.-Aviacijos kapi
tonas George Dempsey, karo 
metu ^atlikęs 212 skridimų į šiau
rės Vietnamą,; pareiškė, kad jis 
niekad negirdėjo, kad bent vieno 
Amerikos karo lėktuvo įgula bū
tų maištavusi-; ir neklausiusi ka
ro vadovybės įsakymų. Karo me
tu jis buvo skraidančios tvir
tovės navigatorius, jis pats skri
do ir žino, kad kitų lėktuvų la
kūnai vykdė įsakymus be jokio 
maištavimo. Kiekvienas atliko 
pareigą.

P. Korėjos protestas
SEOUL, Pietų Korėja atsiun

tė Jungtinėms Valstybėms pro
testą dėl neseniai Kongrese įvy-, 
kus apklausinėjimo, kuriame liu
dijęs buvęs Pietų. Korėjos žval
gybos viršininkas. Seoulo vy
riausybė prašo JAV-bių valdžios 
sutrukdyti Kongresui toliau ap- 
Iklausinėti Kim Hyung Wook, 
kurs nuo 1963 iki 1969 metų bu
vo ČIA centralės Korėjoje vir
šininkas. ' ’

Kim- Washingtone pasakė At
stovų Rūmų komitetui, kad Pie
tų Korėja finansavo bandymus 
papirkti-JA V Kongreso atstovas. 
Kim pareiškė norįs baigti, kaip 
jiš sako, dabartinę neribotą Se-- 
ould: Valdžios diktatūrą.

zos salos klausimas.' Sekreto-( 
rius nenorėjo eiti i ri'esni šio 
klausimo nagrinėjimą., Jis tik
tai pastebėjo, kad Kinija' gali 
būti tiktai viena, JAV siekia 
draugingų santykių su Kinija, 
nes ji yra svarbus veiksnys tai
kai palaikyti Tolimuose Rytuo
se. .

- * ’ ,<

JAV- nesirengia trauktis,; * 
iš Pacifiko ' -r

Žingeidiems-.užsienio politikos 
stebėtojams sekretorius yance 
čia pat pastebėjo, kad JAV ne^ 
sirengįa trauktis, iš Azijos ir 
Pacifiko pozicijų. . JAV ;• mjri- 
draugingų santykių su Pėkijhi, 
bet jos pasiyyžusios pąsisilikti 
ir dabartinėse Azijos pozicijose. 
Sekretorius nenorėjo eiti • į ■. dis
kusijas apie santykius , ąu For- 
mozos ‘ y-yriausybe., SayN laiku 
JAVi pasirašė susitarimą su Tai- 
wano'vyriausybe,.hUri įpareigojo 
JAV ginti, užpultą) Taiwana. Jei- 
_gū. sekretorius išsiderės Iš 4 Pe
kino .prižadą -nępuĮtį Tą5wąno, 
tai tada savaime atpuls į<$pareį- 
gojimas:salą ginti.-, Sekretorius 
yra įsitikinęs, kad Taiwano klaU 
simą galima išspręsti, taikiu bū
du, todėl, jis ir vyles į Pekiną.

Amerikos lakūnai niekad*' ’■* t 
hemaištavd I .

' 4 • * j. *"7: i ' *

- DEN\‘ER, Colo. —n Būvo pa
leistas gandas, kad Vietnamo ka
ro. metu Amerikos lakūnai du

NEW YORK, N. Y. —Jungti
niu Tautų saugumo taryba svar
stė Mozambiko skundą apie Ro- 

1 dezijos karo jėgų įsiveržimą Į 
Mozambiko teritoriją. Mozam
bikas skundžiasi, kad Rodezijos 
karo jėgos paskutiniais 15 mė
nesių bent 150 kartų įsiveržė i 
Mozambiko teritoriją, nužudė 
1,400'‘ žmonių, jų tarpe 1,000 
Rodezijos pabėgėlių, apsigyve
nusių Mozambike. Rodezijos at
stovas prisipažino tik prie kelių 
įsiveržimų į pabėgėlių stovyk

las, iš kurių buvo organizuoja
mi įsiveržimai į Rodezijo's terito
riją. Mozambiko vyriausybė pa
sižadėjo. neleisti ginkluotiems 
žmonėmsi š Mozambiko veržtis 
į Rodeziją. .- -

Europa spaudžia 
Izraeliovyriausybę 
PARYŽIUS,..Prancūzija. —

Europos Bendrosios Rinkos vals
tybių atstovai, svarstė Artimųjų 
Rytų klausimą ir patarė Izraelio 
vyriausybei atitraukti savo ka
ro jėgas iš užimtų arabų’ terito
rijų.

Europos politikai yra įsitiki
nę, jog tai yrą pats svarbiausias 
Užsienio politikos pareiškimas. 
Iki šio-meto,-Bendrosios Rinkos 
valstybės vengė liesti užsienio 
politiką, bet šitas pareiškimas 
praskynė kelią ■’ kitiems pana
šiems pareiškimams.

'Bendrai, Bendrosios Rinkos 
valstybės prisilaiko prezidento 
Carterio nusagstytų gairių už
sienių prekybai.

Rodezijos invazija
— Rodeziją tre- 

čiatNenirpaakelbė, kad. Mažambi-

kartu pradėjo; maištauji pMeš "
karoi Vadovybę kal gavo įsaky- ^SALISBURY.: 
mūs pulti menkos-vertės'sttste-i k1 -

BEIRUTAS. — Maža salelė 
Persu Įlankoje Bahrain prane
šė, kad ji atsisako 6 metus ga
liojusios sutarties, kuria einant 
— JAV Laivynas naudojasi Bah
rain salelės uostu, jame turėti 
savo vyr. būstinę ir iš to uosto 
kontroliuoti Viduriniu Rytų tan- 
laivių linijas. Bahrain pasakė.

dokumentų...

1974 metais buvo-priimtas įs
tatymas, kuris liepė vyriausybei 
perimti visas juosteles ir prezi
dento valstybinius‘dokumentus. 
Iki šio meto buvusieji preziden- 
tai pasiimdavo' svarbesnius do
kumentus, padėdavo juos į kny
gynus arba pastatydavo savo 
vardo dokumentines. Preziden
tas Niksonas manė, kad jis pats 
turi teisę pasinaudoti tomis pri
vilegijomis, kurias turėjo kiti 
prezidentai. Jis padavė skundą 
aukščiausiam teismui, įrodinė
damas,-kad 1974 metais priim
tas įstatymas, perimąs prezi
dento įkalbėtas juosteles, nega
lioja. ’f ‘

Aukščiausias teismas pripaži
no jį galiojančiu, o juosteles ir 
dokumentus paskelbė visuome
nine nuosavybe. Juostelėm ir 

• dokumentam atrinkti paskyrė 
archyve dirbančius specialistus. 
Prezidentas Niksonas galės nau
dotis tais dokumentais ir juos
telėmis, kilniomis galės naudotis 
ir kiti krašto gyventojai, šiam 
daugumos nutarimui priešinosi 
aukščiausio teismo pirmininkas 
Warren E. Burger, bet jis nusi
lenkė daugumos valiai.

Seato išsiparduoda
BANGKOK. Tailandas. — Per 

23 metus ekzistavusi Pietų Rytų 
kad JAV laivai galės, kaip iki] Azijos Sutarčių Organizacija 
šiol, naudotis Jufair portu kaip (SEATO/'praėjbsĮ antradienį 

pradėjo išsipardavimo biznį kur 
parduodamų dalykų tarpe yra 
dėžių> ąp užrašais “Konfidencia
lu” ir didelių vokų su “Top Se- 
cęet’V SEATO arba Pietų Ry
tų Azijos apsigynimo paktas 
buvo 1954 metais suorganizuo
tas Jungtinių Valstybių, Brita- 
John Foster Dulles ir pasirašy
tas Jungtinių Valstybių Brita
nijos, Filipinų. Prancūzijos, Aus
tralijos, Naujosios Zelandijos, 
Tailando ir Pakistano.

SEATO susilikvidavimas yra 
tikra laimės versmė suvenyrų 
mėgėjams. Jungtinės valstybės, 
kurios tą SEATO Įsteigė ir fi
nansavo,. gaus išpardavimo pa
jamų.. 25 nuošimčius.,.

ir kitais pertais visame pasauly
je, išskiriant' tris Amerikos lai 
vus — .U. S. 113.900 tonų koman
dos laivą La Salle ir du laivus 
naikintojus, kas reiškia,, kad tie 
trys turės savo būstine laikyti 
jūrose ir tų laivų 473 jūrininkai 
su šeimbmis nebegalės gyventi 
Bahrain saloje. V

ko kariuomenė antradienį rake
tomis, mortarais ir kulkosvai
džiais atakavo tolimą Rodezijos 
karinį postą. Mozambikas pa
reiškė, kad šio mėnesio pradžio
je Rodezijos karinės jėgos darė 
invaziją į Mozambiko teritoriją, 
sunajjcin^ama tiltą, namus ir 

.padėlius. J ; . ..

lėktuvų kiekiu.
Sept. Jennings Randolph 

i laiką’stojo už Bl lėktuW^ 
bą? Jis žino, kad jie būtim 
kahn gi, jeigu bus reikalau 
kad Amerikos kariai aj 
kraštą nuo priešų. Amerik 
privalo ginti strategines 
pozicijas ne tik plačioje A 
ko j e, bet kitose pasaulio 
tose. Prezidento Carter! 
saugumo tarybos nutarimui 
šinasi kaikurie senatoriai, 
nori, kad prezidentas išaiš 
jiems, kuriems galams ji* 
kys statyti tokį brangų kar 
tuvą. Jie yra įsitikinę, ka 
vietų karo vadai turės laik 
ruošti reikalingus naikin 
šiam greitajam ir galinj 
lėktuvui sunaikinti padan<

Blogiausia, kad šiai Tė 
statybai labai jau atkakliai 
šinasi sen. Robert C. Byr 
mokratų daugumos vadas s 
Sen. Byrd, buvo pasitarim 
prezidentą Carterį. Ten j 
džiu išdėstė - savo argunr 
prieš tokio lėktuvo statybą 
liau jis įteikė -prezidentui 
rių puslapių raštą, kuriai 
dėsto argumentus prieš tok 
tuvo statybą. Sen. Byrd y 
tikinęs, kad būtų daug n 
giau, jeigu tie milijonai bi 
leisti hamų statybai, sve 
priežiūrai ir geresniam ja 
auklėjimui.

Nežiūrint Į sen. Byrd n 
nę, didelė senato daugurm 
sako už BĮ statybą. Reil 
noti. kad šis naujas lėktų v 
baigta? ( ktai 1980 metai 
bus daug greitesnis už 
naudojamus karo lėktauvi 
galės nunešti 8 atomo b 
j tolimiausias pasaulio vi< 
išmesti jas pačioje jautri? 
priešo vietoje. Vienas lė 
kainuos 117 milijonų d< 
šis JAV prezidento nut 
privertė sovietų vadus ii 
valstybių kari up gerokai 
rūpinti.

šiltas, saulėtas 

Saulė teka . 5 :18, leidžias:
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visi šaukė, kad tai buvo stebuk
las, okada^ Brantas- paėmė vai

na sau bėgti pas prezidentą

prancūzai su patranku šūviais 
kaip.. prezidentą. Ar nesmagu,

jomis, pradėjo naup 
bendradarbiauti. sii 
mūnistais. Ir kas-

dusinės (Vėlinės).-Ryte:eidavo žmbnės 
piet būdavo šventame po į>iėtiį -įi kaip 
ročio kapinėse uždegti-žvakutes

Apie ši metą prasĮdėdav6.-ftt^ij^

pašaldavo, avis nuo galvijų^m&i
želmens paleisdavom; . A

Gyvulius į laukus leisdavo beveik -iki VistiŠyenčių.

Ksiąosda- 
nukasnš, 
•■galvijai

see us for 
financing

AT OUR 10W RATES

riot nearly enough food, and short on 
ammunition. ■ -
. It was an «my long on courage,
out short on money.

And then the money came. 
Scene $27,000,000 from the 
pockets of new Americans.

That’s how people took ttodc
v 2212 WEST CERMAK ROAD ' CHICAGO, ILLINOtS 6060g

Prm Kuaxicskaa Pta&M/ Phonet Virgin!* 7-7747
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las. Vaikų vadovėlius prikišo 
okupantą aukštinančių nuotrau-i 
kų, o tos nuotraukos, nepriklau
somos Lietuvos gyvenimą žemi
na. Bet tą darbą atlikę fronti
ninkai nenusileidžia ir sako vis
kas tvarkoje. Tokiu meškos pa
tarnavimu, gadina jaunimo su
pratimą apie Lietuvą. Nors'dėl 
tų nuotraukų kilo didelis triukš
mas ir lietuvių skaldymas. O 
kieno suaukotais pinigais'tie va
dovėliai buvo išleisti? Ar fron
tininkai apmokėjo iš savo kiše
nės? Ne, tai geraširdžių lietir- 
vių, kurie sielojasi lietuvybės 
išlaikymu. Taigi, Lietuvių Fon
do vadovybė turėtų atkreipti dė
mėsi, kuriam tikslui pinigai yra 
naudojami, lietuvybės stiprini
mui ar jos griovimui. Nepakan
ka pasakymo, kad tai mokyklos 
vadovėlis, bet turi būti patik-, 
rintas kaip jis atrodo. <

Teko spaudoje skaityti, kad 
Lenkijoje vienas koipunistas Le
nino raštus pardavinėjo. Kaip šv. 
Juozapą, ant knygos užrašęs ‘^šv.

Taip ir t. Jėzuitai

stocky 
t America

mesa su
pildavd- Skanu bufd^vo.;-. Kai ya4gįS|bmJaVo 
stalo, tėvas uždegdavo žvakę, visi atšistodavom ir kalbė
davom poterius į poteriaujant tėvas kiek palaikęs žvakę 
perduodavo motinai, motina — arčiausiai' esančiam vai
kui, tas palaikęs perduodavo Jtitanfir t. t. Žvakę turėjo 
kiekvienas šeimos narys palaikyti, paskutinis užgesinda
vo. Po šios apeigos pradėdavom

įmo zmO 
bizūnu^ 

•kamppiHS ^r-'šęšiąkampk 
Smagūs būdavo.-Kai;dar į)rię^ų?pririBij botagą^ kai 

patranki kiauliškai kiaulei; riai tbyi žtd ėgdam-a^ bėgdavo 
po tokio gero smūgio tižtėkdavb !rik riktėl^ti $a
klusdavo — suprasdavo, jog, nepokaujajną^

nuo apačios. Dėl ko reikalingos 
reformos? Ne reformos’ Pei- 
kalingos, bet reikalinga sudraus
ti frontininkus, kurie ir sukūrė 
tas visas negeroves. Veržėsi į

blowE Bond* pay 6T tatmer SrkJ ts mamrtūr
cf 5 wean trz fir*year). Lex, «nlen or dwtroyei
Bonds can be re^iaced if neenrdi an. provided. Wbea 
needed. Bonds caa£e cashed at yoyr bank. Inferot h 
not m •rifefr'V**>1 income fam. and is&xai 
tax may be deferred uncu rtdempcioa.

žadėjo, b 'pats ritekd"fiėgSVb~Tr 
pasikaišęs skvernus,- tthfėjb ' pa
bėgti. Panašiai, nori pasielgti ir 
mūsų bendradarbiautojai lietu
viai. >■ .-.-i;-*< .

Drauge, kad nebuvo jokio už
puolimo, o tik buvo prašyta, kad 
nebūtų rodomas tas filmas, tai 
Draugas atsisakė dėti straipsnį, 
kad ir už pinigus.

Taigi rie reformų*reikia, Bet 
reikia šalinti tuos frontininkų 
vadus, kurie dirba L. B. skaldo
mąjį darbą ir kelia neapykantą 
tarp lietuvių. O tam skaldymosi 
darbui, kaip tik pritarė B. Railą 
'4 punkte. M

Altą savo konstitucija esanti 
pasenusi organizacija, o savo' 
spaudos oficiozu pasirinkimu 
labai nemaloniai (nuteikusi savo 
pačios or-jos skyrius. Savo veik
la ji beveik niekuo nesiskirianti 
nuo L. ir todėl dubtĮkąvimas 
''besąs reikaHngaš, Teigimas, 
kad;tik Altą viena galinti.lietu- 
viąrūs atstovauti JAV. politikos 
dalykuose* esąs, be pažaažd,: nes 
pvz.Į žydams politinėje akcijoje 
atstovauja gal jJOt) jų organiza- 
cijų-• '■ ■ .

Organizacijų senumas rėdo jų 
stiprtnną, o ne.rnirti. Vynas 
senesnis\juo geresnis. Vokiečių2 
Adėnaūėnš'būdainės senyvo am-'? 
žiaus pasiėmė Vokietijai vado-’1.

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savyegulariy! ĘV4%J?\ ■

in Arifenca badt 
turned out. ;

Nowadays, people are s 
strong and self-sufficient. An 
selves to safe, dependable savings. By taking stock in 
’ America with the Payroll Savings Plan.

\ Buy United Stares Savings Bondtv
Si They wont leaveMxiout H

lėkų, ūmėdžių rasdavo ir kaimo miškeliuose. KazieKdį la
bai augdavo šilų kaimo pušinėlyje, ties GHndfeleftns. Ties 
ta vieta, šilų aukštumos pašlaitėje buyd .^Itųiis^ 
niekad neišdžiūdavo. Vanduo švarus,,bėt,..,ta$fUŲi,i 

Į v ūmų pasinešęs. Apie -tą -vietų rasdavom iškerėjusių ru-j. 
dų akmenų -*lyg geležiniai. Kdi pavykdavo tokį akmenį4 
sudaužyti, tai lūžimo vietose blizgėdayo:/.Seniai^sakyda-’ 
vo, jog tai geležies rųĄal'Gaį tiės 'ta
rūdos — sunku pasakyti. ,<i i .„j ,un a;

Grybų • munnučių (kelmučių) • daug būdavo tKanpep-, 
to miškelyje..į. pįlučių,kaijno pUsę?iTen buvoiiiin riešutui 
Riešutų buvo ir Bendrose, Duobėje, Pakrantėse,' tiksią 
neduodavo piemenys; riešutams prin<ik^i. Iy kaip iškasi, 
jeigu pagundai nepajėgi atsispirtų Be to, žirnį jai jeigu,tu 
nenuskinsi —kiti nuskins. -.cv.* • c-ąi-

Vasarai baigiantis, seniams atsirasdavo -naujas -dšn-

Quarterly 

f OUR RAVIMUS ^. ,
^CERTIFICATES , / 

EARN UP TO

dyk. iŠ jos ką atimti - tuoj parodlo savo aštrius dantis ir na 
gus'; spfąudyris pfadeda^’ ,-į

-Nors graži ir,maloni vasara, tapati ir 
vo. Tą pajus^vat nuimant t^sa^ų. Bul 
nore oras ir saitais; budaTO,'^anyti’buvo *gt 
ramesni,avys visai geros; kiaulės kiaulėmis ir pašiliekti 

ą paspjaus, kad 
vsT Imdavom, 
u^^rfiavom). 
•dydayo ir kiek 
Mr laisvai ant

■O kad Altas.Įsaro .veikla be-Į tai rodo jų stiprybę, o rieskal- 
yėik-bfėkupmesrakiria'mio L.-/B. dymąsi. Į Altą taip pat galėtų 
ir 'todėl dablūtasfimas!nesąs. rei-| tilpti mūsų’jvisos organizacijos 
■kUingasivi<Sa;Jipas,- p.”«žk- Rails 
■^vyko maža‘smulkmena,: tik ša'

panto' sukurtus filmus..
Kuomet buvo pasipriešinta, tai 

lietuviai'patriotai buvo apšaukti Ar mes nesididžiuojame‘.Lie- 
komunistais, naciais, kad norėjo tuvos valstybės- ĮkūrimiftirVjbs 
sumušti kriukiais kupigą prie senumu, kuri jau'sulaukė''724 
altoriaus, 6 buvo kalbamasi pa- pietų, tik vasario 16 minėjimuo

se retai' kada beprisimename; 
gal but * norime ' ‘būti, jaunėk

i TbdėPšakyt ijkad - Altaš’pas^2 
no ir ji keikia-panaikint i- neturi 
prasmės. "Tai - yfa’tik-ftėfttihfi^-

gas jau nesipriešina, • bet : skel
bia iš amerikiečių spaudos.

v Amerikos gydytojai pritarė 
prez. Carterio žmogaus teisių 
gynimo akcijai. Kiti laikraščiai 
rašo, kad jei Sovietų Rusijai ne- 
patinka žmogaus teisių gynimas, 
ti yra jos, o ne Amerikos reika
las. “Chicago Tribune” birželio 
19 d. .laidoje parašė, kad dabar 
rusiškoji meška priremta į kam
pą it pląkama. ‘ į

"į O ar. buvo ji plakamą, prieš j 
Helsinkio , konferencija, kurią i 
Bo&otayo L B.'_ vadai?Į^^^d1 .. .. __ ___
žydą. pplitinėje - 'organizacijoje niės mbkoina. Tekdavo ųr, ir-..-jp$A'Žinio-' 

sė”, kad tą melą sutvirtinti tiri-' 
šijungė ir t. A.* Tamošaitis.'

O kuomet buvo' parašytas
straipsnis pasi.aiškinti ir "Ši tie-5 kų skleidžiama'idėja j'aūbitKs Še- 

Reformas reikia pradėti : tiesai ^atremti, tame pačiame tniau, kurie trokšta; ^au ,garbės

gausią yisa;tiesą^ Ne Altas dų- viųš. '
fe';’:“.1" h'':‘n‘b..''''' B-' Jau ' nekūrė" organizacijos 

.fiUbhkuoją-AJtosj darbą ir non.. .. ... . ... .
'i vi-’i- • " 't> 4 - • Jungiasi i Altą pvz. šauliai, Ang-.

6 lijos Britanijos kluUs,*. i.B. 
Mt-..irititi g • diftdaini Šug 

tSSu M P-^dęntas tr ™UpaĮarysime,'o vy^a^į oku.
• ^.>.£^4;.,.. : i Į panto norus'ir taijfos'aVyje bars

$ 'IŽ 'B.; yadsu'poĖtikojehdar ’nė-^damiesi, skaldysimės kol suby- 
. JurL' ■ paiyriino ' ir_ nesusigaudo fėsime i šipulius ir nieko nenu- 
^veiksmuose. Argi " ’nematėme veiksime. Cž. tai Lietuvos oku- 

:&aip. L.. B. .frontininkai, šokosi' pantas Įspraudęs musu tarpan 
^|dovairtpI^eiBeliiiikw’'k6nfė- bendradarbiautas ir tiltų sta- 
senei jos. Jiė protestavo ir ruo-' tyfojus, mūs ^u^kaldė -ir 'mes 

' ‘šė 'demonstracijas, rašė Drau- vietoje, kad visiems kovoti Tkieš 
-gė/kad Lietuvą irĮįtas Baltijos2 okupantą, kovojome tarpe savęs, 
valstybes 'prez. FordaS . pardavė ; O okupantas džiaugiasi suradęs 
Už 'sidabriifius grašius. Ir 'puolė gerą formulę.
Altą, kad jis ragino-rašyti laiš-'| '■ , .
kįs-'jir - siųsti padėkos telegra-] • 3 punktas, lietuvių-; veiklos 
įpms2-i Ar -tai nebuvo. kišimasis l turėtų- sudaryti Pasauho
. j Ąltoš reikalus ir'skaldymas lię-Į L< B. tačiau su sąylga, kad joje 
įMivių; Bet. pasirodė, kad ne Al- ’ nėdominuotų kuri nors. viena 
Ws- klydo, bet frontimnkak grpPė- (čia nebaigtas šakinys)-, 
g Taigi Ii. Viši nė kiek nė-f??;1!*? “f1' 
Kfengė -pmnyn * sivo išmin- *""*» 'r .> .-
lefefe bet Menka ii paskos ir L° d'kuto"skal ™-
džiaugiasi Helsinkio konterenci-;k’-P3™11 ’ sa™ rankas.' r ' 
Į^os atliktais darbais. Ir Drau- ■ ■ Antanas Marma

FfeJūicHfnig • v

išėjo iš to mums atiteks ta garbe lankytis- 
pas prezidentu.”.{Tikslas pateisi
ma priemones). ' - - - * 4 -''

Tai taškas į tašką atitinka 
“Brežnevo sumanymui !gal būt; 
ir idėja kilo tuo pačiu metu) at
leisti sovietų prezidentą Podgor- 
nf, nes jis jau. per-senas ir- į jo 
vietą nieko neskirti. O-jo postą 
sau. pasiimti^ arę negera idė j a ? 
Ir dabar’Brežnevui .atiteko-visa

upelio ir Dumsių santaka. Ljnus, Wrnda' 
eilės talkomis. Iš vakaro Ainu.; s&vinin

Drauge 1977.VI.21 d. atspaus
dintas pasikalbėjimas su B. Rai
la. Iškėlęs eilę mūsų gyvenimo 
negerovių ir kėlęs prieš jas maiš
tą, d tam esąs didelis Reikalas, 
nes mūšų kuftnriniš ir politinis | Alto dirbamą politinį darbą. Sa- 
gyvenimas patekęs į didelį nuo- vo darbą apleidžia, nori ’ bendrh 
f-mūki. nes mes vis mažiau be-1 darbiauti su okupantu Į mokyk- 
įstengėme tam savęs susikalbė
ti. Mūsuose reiškėsi visuomeni
nio ir draugijinio gyvenimo ar- 
(j m ar, skąldj mas, begėdiška in- 
1 .imiKucija. Mūsų veiksniai ne- 
Tijėgla tų blogybių sustabdyti 
ir praktiškai — priešingumus 
gilina. Net dideli patriotai, ka
talikų kunigai apšaukiami išda
vikais.'

Tik' nenurodyti kunigų vardai, 
bet tai visiems aišku, kad turė
jo mintyje Jaunimo Centrą ir t. 
A. Kezio sukeltą triukšmą, ku
riuo jis pats dabar nėra paten
kintas, bet prie kaltės neprisi
pažįsta, kaip to yra reikalauja
ma . iš kiekvieno kataliko, ka
dangi neteisingai buvo apšmeiž-

vo tai Šv.erAei-avfe.(K61;iė,žiaųj^s^ęjŽ2iJbiėš^l.l®Į| i 
tė n* j^šisfeagunąrimaš, o kam įnirtis) •. Išvirdavo kaip | 
ir visada pusryciuSj bet bareęius šu /Aviena. Mėsą ^’riids- | 
d'ayo taip:,ją sūpiauste'davo'^smulkia^ g&^^ais, stip- j 

^^Jiaustydav^ smutkiM^sfo^iiu^jr tįrušifa ^trindavo, 1 
ŠVoguftMš sti^areydavb Ir* kažkokių fiadažų už- Š 

sudėtas aht x

reiktų to darbo griebtis.' ‘Kasius'pmdavti1 iš-^žilvičių. iTah:-4 
pūniečiai tuo atžvilgįu‘‘btivo Iaiibmgi.!’Geležin^f^bti:vo,‘- 
aptvertas pusantro sieksnio aukščio .. sniegtybrėtii 1̂ už. ( 
jų — žilvičių krūmai. ■■ ■»»

<Kokių puikių lentelių buvo padarytos <sniegtvorės,-.|y 
tais laikais vadinamos sčitais. Lietuviųbir’vokiečių -snig1- -4 
tvorės prieš andš carb laikiįatai baisios1.'Ahlų lentelės įbiP’ - ■ 
vo kokiu 5 colių pločio ir■ pu'^ ęblio.'štorip, ilgpŠ.Rėn^.Oit 
pasidarytiA|a|itųyą,„malųųa ąri)ą.i 
ležinkelio, apsižvalgaiar nėra. kp.aritUiįr<lupj>lente]<§^iPm‘ u 
padalytą spragą ^lengvai galėjai-pralįsri į kitą pusę; p Imr / 
klyiią;;Ten biivo žilvičių netitrijį riišiiį’: JraiiSyų,,'"gelsri.į-n 
ir mėlynų — krežiams pinti puikiame' 
nės jais ir naudojosi. P 
(kančius)^ tilkampimus, 
nius.

' Daktarui, nepakanka kalbėti 
vien ,apm ligą, Bet jis stengiasi 
ištirti nuo‘.ko tą liga atsirado. 
B. Railai,-, kaip spaudos žmogui 
ir žurnąUstūi-, tas visas veiksmas 
turėtų būti-žinomas, feet jis ne
prisiminė nė vienu sakiniu. Mi
nė jp kultūrinį ir politinį nuos
mukį, bet kas tą nuosmukį vyk-1 Juozapa 
do?,Kad- frohtihinkaį užėmė L. norėjo patarnauti ir rodyti oku 
B. pradėjo veržtis į politiką ir 
susną ūkdė kultūrinius reikalus, 
kuriems L. B. buvo sukurta, o- 
vėliau ir tą pačią L. B. suskaldė, 
tai tos priežasties nenurodė. Ne
pakanka vien kalbėti bendrybė
mis, bet faktus reikia vadinti tik
rais vardais. {neteisybę V. Būtėnas

Vėliau savo pažtiūras- išdėstė t Drauge, o jėzuitai savo, 
į 7 punktus; 1. Politinio ir kul
tūrinio gyvenimo reformos sun
kiai įmanomos, o nuo viršūnių 
esą visiškai neįmanoma ir pra
dėti

ynų, 
___ iriau 

vu/kati ne
kiltų gaisras, Kitos dienos Lytą stiširinkdavo mynėfai ir 
brukėjos, daugiausia bernai ir metuos. Vyrai mintuvais 
mindavo, b moterys bruktuvėmfe brukdivė spaliui. Kol 
viso kaimo linus išmindavo, užtrukdavo iki Advetfto. Kie 
no linus mindavo, pas -tą^lkiriilVka^ri^fi^Vus valgydavo.

......
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Diena be ozonošv. Kazimiero baroko stiliaus bažnyčia

PIKNIKAS
pas musPOLONIA SODE

Chicago, III. 606081800 So. Hoisted StGROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

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.

Deficitas tebeauga

WASHINGTONAS. — Biu
džeto direktorius Thomas R 
Lance suprojektavo, kad btudtė-

dol. au 
nuo fe

tais sieks ?65~bilijonus, tai yra 
penkiais • daugiau negu $60 bi
lijonu daugiausiai,-kaip buvo 

apskaičiuota vasario mėnesį, bet 
pasakė, kad Prezidentas Carter 
yra nusistatęs iki 1981 metu biu
džetą išbalansuoti. Pagrindinė 
revizijoj priežastis esanti Kon
greso, akcija padidinti Preziden
to reikalavimą standartiniu pa- 
jamų-mokesčių redukcijos ir dar
bu mokesčiu kredito;--; s

atvanga buvo skaityti 
143 nr. dail. žibaus at- 
į tūlo Vyt. Gedrimo 
apžvalgą Akiračiuose.

Bendradarbiąutojai ir tiltų 
statytojai mėgsta vaizduoti re
zistentus ir mokyti kitus patrio
tizmo. Jie stengiasi savo veiklos 
orbiton įtraukti ir pajungti tik
ruosius rezistentus ir turėjusius 
laimės kokiu nors būdu atsiras
ti laisvajame pasaulyje.

Geriant užkąsti, o rašant 
nerašyti nieku

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš. 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo.mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

pabaltie-
Ceferinas

vie
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' Chicagos ozono persunktas oras 
su 91 laipsniu temperatūros dar 
antradienį darė gyvenimą mies
te n elabai palankų lauke būti, 
bet oro pranešėjai ramino žadė
dami geresnį trečiadienį ir ža
dėjimą tikrai išpildė. Gaivaus vė
jo gaivinamas, sausesnis ir vė
sesnis oras apsivalęs nuo ozono, 
smogo ir degalų dujų padarė bir
želio 28 dieną viena iš sveikiau
sių dienų Chicagoje.

Commonwealth Edison spėja, 
kad Chicagos srities gyventojai 
šiemet elektros suvartos rekor
dinius kiekius, bet tai būsią rug- 
piūčio mėnesį, dar ne dabar."Nu
matomas sunaudojamos elektros 
kiekis kasdien po 13.9 milijonų 
kilovatu.

The "Financial News apie 
disi- 

aiitriišlėje 
nesulaiko- 
nacionaliz-

lie lietuvi j, šiuo melu Čer
niachovskio psichiatrinėje ligo
ninėje už politinius įsitikinimus 
kankinami:

— Gydytojai specialistai pa
ruošė dirbtinas kojų pirštų jung
tis. Manoma, kad artritų ser
gantiems bus palengvintas vaikš
čiojimas.

Tikra 
Draugo 
sakymą 
spaudos
Kiek vertas yra Gedrimas ir jo. 
straipsnis bei visa idėjinė Aki
račių struktūra rodo šis V. Ži
baus pareiškimas, atitinkąs Aki
račių lygį:

— Rusijos imperatorius Ni
kio jus II kartą yra teikęsis ga
na išmintingai išsireikšti: — 
“kogda pjoŠ — zakusyvai”, kas 
reikštų, <rkai geri — užkąsk”!

Labai gerai atsimename ne
gražų būdą nukreipiant kitur S. 
Kudirką ir jo še:mą taip pat ryš
kias frontininkų pastangas iš
naudoti jo asmenį saviesiems 
tikslams. Nepaslaptis, kad jie 
bandė į savo veiklos linkmę nu
kreipti kitus priešsovietinius bė
glius ir gauti savo veiklai palan
kius pareiškimus. .į

Daug blogiau atsitinka tiems 
pabėgėliams, kurie nepasiduoda 
bendradarbiautojams ir tiltų 
statytojams. Ryšku, kad tokio
je padėtyje yra atsidūrę Pranas 
ir Algirdas- Bražinskai, taip pat 
Vladislovas žilius.

Daug visokių visokiausių an
ketų teko skaityti ir jų klausi
mus atsakyti, bet tokios, kokią 
šiomis dienomis lietuviai tėve
liai jėzuitai, Chicagoje, savo ko
plyčios lankytojams dalino, dar 
neteko nei manyti, nei skaityti. 
Jie prašo nubalsuoti, kur surąs- 
ti‘ švenčiausiam vietą, jį išvieti- 
nus iš altoriaus, ir ar sugriauti 
Didįjį altorių, ar nesugriauti?

Naujienų skaitytojai, kurie 
užeina pasimelsti ir į šią koply
čią, siūlo tėveliams jėzuitam^ 
švenčiausią perkelti į betkurios!

I
 Chicagos lietuviškos parapijos 
bažnyčios altorių, arba jau pa
skutiniu atveju, tai nors nukel- 

>ti į tėvelių marijonų koplyčią, 
Draugo kaimynystėje. Bet jų 
dauguma kviečia Chicagos lie
tuvius balsuoti prieš altoriaus 
panaikinimą, ir kad jame vis 
tik pasiliktų švenčiausias, nes 
sugriovus altorių ir išvietinus 
švenčiausią, gręsia pavojus ir 
pačiai koplyčiai tapti tik Jau
nimo Centro kavinės prieškam
bariu.

Post Scriptum : 0 vis tik'yra 
tokių dalykų, kuriems išspręsti 
nereikalinga skelbti anketų iri 
prašyti į jas atsakymų. Ir šiuo 
atveju patys kunigai, būdami Al- j 
toriaus saugotojai, turėtų žinoti, I 
kur reiktų patalpinti švenčiau
sią ir, ar reikia altorių sugriau
ti, ar ne. Naujienų skaitytojas

1977 sausio 29 po keturių 
metų kalinimo psichiatrinėje Ii 
goninėje vėl jon sugrąžintas 
Petras Cidzikas. Anksčiau jis 
buvo uždarytas į psichiatrinę 
1973 liepos 13 už antitarybinės 
literatūros gaminimą ir platir 
nimą. (BK 68 str.).

Autorius paliečia lietuviškus 
disidentus, kurių veikla pasireiš
kia prieš Altą,‘ir taip rašo:

— Norėčiau nuraminti apžval
gininką nesisieloti mano “disi- 
dentiškumo” autentiškumu, n es 
aš pats tuo visai nesirūpinu. Aš 

i turiu normalią profesiją ir “di- 
sidentiškumą” paversti užsiė

mimu — nežadu. Labiau rūpi
nuosi tuo, kuo tikiu, ką žinau 
ir ką galėčiau pasakyti, šiuo at
veju jau nebesidomėdamas, ar 
mano žodžiai atitinka šiandie
ninį, jau net tanTtikrų varžybų! 
objektu tapusį “disidentiškumo” 
standartą. K. Petrokaitis

laimės**. Kitas laikraštis. 
Opinion, persispausdino 
nj iš 
augantį nacionalizmu 
denius Sovietijoj, 
pabrėždamas, kad 
mai auga Lietuviu 
nias”.

••BUENOS AIRES 
čių biuletenio red. 
Juknevičius atsiuntė Eltai d 
jų argentinų laikraščių iškar
pas. Dienraštjs La Nation 
spausdina seriją straipsnių 
apie nacionalizmą ir disiden
tinį judėjimą SS. Atsiųstame 
straipsnyje duodama trumpa 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos is 
torija. Pažymi, kad nuo 1972 
pradėjo eiti LKB Kronika, vė
liau Aušra ir kt. 1975 samiz- 
datai rpasirodė Estijoj ir Lat
vijoj. Pamini Lietuvių Helsin
kio grupę, Lietuvos disidentų 
glaudų bendradarbiavimą su 
rusais disidentais. Baigia taip: 
“Pabaltieciai netiki jokiems so 
vietų valdžios pareiškimams 
ir, žinoma, nėra optimistai dėl 
greito savo kovos laimėjimo. 
Tiki tačiau,1 kad ilgainiui ją

1. šatalovas (studetas iš Ros 
tovo), 2. Popovas (maskvietis 
už bandymą pereiti sieną), 3 
Žieharovas, Eugenijus (inžinie
rius, už knyga “Didžioji afera”, 
4. Kėsinąs (Soči, žurnalistas), 
ir kiti, viso — 25 žmonės 
Smulkesnę informaciją patiek 
sinie vėliau.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais. Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

■’LIETUVOS AIDAI
fjįįf jį Penkt. 9:30- 10:00 v. v.- 1490 AM 

Sešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
jKT Sekmad. 9:30 - 10:00 v. r.'-1230 AM 

Veda K. BRAZD210NYTE ; s
2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629 
į i Telef. - 778-5374

VILNIUS. 1977 sausio 23 kelti 
ri Vilniaus universiteto stiuku- 
laį ir Vilniaus Inžinerinio sla. 
fvbos instituto studentė, visi 
pirmakursiai, 1958 • gimimo,! 
miesto centrinio pašto pagrin
dinių operacijų salėje nukabi
no nuo sienos didelį IAmino ba 
reljefą ir nuo žaliojo tilto įme
tė į Nerį. Ten juos sulaikė mi
licija. Po ilgų tardymų Romas 
Grigas, studijavęs materialinp 
techninį aprūpinimą, buvo už 
daiytas į Naujosios Vilnios psi
chiatrinės ligoninės 6-jį skyrių, 
o Saulius Marcinkevičius, stu
dijavęs kibernetiką, Vytas Šim
kūnas, studijavęs istoriją ir Ra
sa Abeltenytė, studijavusi ar
chitektūrą, tardomi toliau. Jie 
visi buvo pašalinti iš komjau
nimo, vėliau jr iš universiteto. 
Teisiamas bus tik Romas Gri
gas, o likusieji turės prieš jį j 
liudyti.
Černiachovskis (buv. Instenbur 
gas). Voldemaras Karoljūnas 
patalpintas j psichiatrinę ligo
ninę 1975 už atsisakymą pilie
tybės, parašė atsišaukimus, 
kviesdamas straikuoti fabriko 
darbininkus.

Arvydas čechanavičius, gi
męs 1949 Kaune, IV kurso me
dicinos studentas. 1973 balan
džio 13 jo bute padaryta krata, 
paimtos magnetofono juostelės 
su “Amerikos balso”, “Vatika
no” ir kt. įrašais, taip pat kele
tas sąsiuvinių su rankraščiais 
bei eilėraščiais. Jis apkaltntas 
pagal baudžamąjį straipsnį už 
“privačią praktiką nebaigus 
Medicinos instituto”ir pagal 
straipsnį “už antitarybinę agi
taciją bei propagandą” (drau
džiamos literatūros laikymas) 
A. čechaviuius buvo pristatyta* 
psichoekspertizei, kuri jam 
“nustatė’ diagnozę “šizofreninė

vjčįus, Kanados LB krašto vai 
dybos pirmininkas, J, Valaitis, 
Kanados LJS pirmininkas, dr. 
J. K. Valiūnas, VLIKo pirmi
ninkas, B Zdanytė, JAV LJS 
pirmininkė; iš latvių — dr. J. 
Riekstins, American Latvian 
Association pirmininkas, Uldis 
SipoLs, American Latvįan Yo
uth Association pirmininkas, 
dr. Ilgvars Spilners, World 
Federation of Free Latvians 
pirmininkas; iš estų — Umar 
Pleer, Estonian American Na
tional Council pirmininkas.

Kiekviena tautybė atskirai 
renka lėšas. Lietuvių finansų 
komitetas sudarytas Chicagoj: 
pirmininkas dr. Jonas Valai
tis, visepirm. dr. Leonas Krau- 
čeliūnas, dr. Antanas Razina. 
Komitete yra ir du jaunuoliai: 
sekretorė Ofelija Baršketytė 
ir iždininkas Juozas Ivanaus
kas. Komitetas jau spėjo įsikor 

žemiau 5000 
kas galima nurašyti 
dėraljnių mokesčių.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Susidaro įspūdis, kad “Akira- to deficitas fiskaliniais 1978 me
čių” apžvalgininkas, prieš ko
mentuodamas mano žodžius, pro
tingu imperatoriaus patarimu 
bus nepasinaudojęs, ko pasėkoje 
matome aiškų, (net elementa
raus) jo loginio mąstymo sutri
kimą. \ •

Lenino paveiksią išmetė 1 j Nerį ;
icliopaliju’* ir teisino rnosp, 
nlžiti patalpintas į |>vnbfo ii- 
psichiatrinę ligoninę. Ta

iti 1 nežinomu priežnsrht 
/•> grtiod/jr) *n< ncsį peikei 
i į Cj miac’hovskio spec, ligo

ninę. šis žmogus j ra visiškai 
sveikas ir laikomas psichiatri
nėje ligoniaėji vien d<i politi
niu i'įitikiiiimu.; ■ Posėdyje Žygio ruošos ęgze- 

fcuty vjrųs ’ komitet as -pasiskirstė 
kai kuriomis pareigomis: Vik
toras Nakas išrinktas tęsti pir- 
mininko įjareigas,’ .' estas Rąi- 
mund Trail a ,ir latvis Sigurds 
Rudzitis išrinki! vicepįrmįnin- 
-kiąi&.^iti:1čoinifętpnariai: Rus
tic palfrušąitytė, -Gintė - Damu- 
^ytė, Saulius Jankauskas,. Mil- 
'Hą; Kųppįkęyičjūtė,’ Jonas Mar 
Čišaųskas,,;Uldįs Sipols ir Gra 
žiną -Vaškėjvtė.

į“ Žygis įvyks Wa^hingtone 
prįę -ęihcbirio' paminklo rug- 
sėjo 24, Tikimasi, kad daly- 
įVaus‘ pora tūkstančių pabal- poruoti 
piečių; Kbifųf^tąs ruašįa kvię- 
TĮmųs prezidentui Carteriuį, 
'Aięksanrirni Šplžępicinei ir 
įvairiems . kongresininkams. 
^rįeriąs jaunas lietuvis ruošia 
-įiląkąlųk, kurie bus paskleisti- 
.į>o Š; Ąm^fikos pabaltiečių ko 
Ibni j b? deftj'onšti-acį j a i ga rs in - 
.ii. 'Pąrupšfas meniorąndumas 
iy i ė t- Į ą m demonst- 
rącijos komitetam kuris apib- 
rėfįff ’pastariyų pareigas. Ras- 

įmonių Philadelpliijoje,
Detroi

te' 'iri ^^resįė^yi kurie pradė
tų vietinį’ kofnįt^ų steigimą, 
y' ^gąri)ės kainiteto sąra- 
jhąs |rodp^ kad sumanymas tu
sti pąbįaĮjtieciij veiksnių vięnin- 

’■gą "pbiram^:?:iš'’ lietuvių . — dr.
- ^c^ęfįs, -ĄLTos---pirminin- 

,^<ąs, -V IĮ. Gęčys, JAV LB kraš 
jjo" yaldybps pirmininkas, G. 
gjųpąąpaviįtiūt Į PLIS pirma-

A. Aiiųer, Lietuvos Vy- 
'ęių pirmįųįnkąs B. . Nainys,

j Į4fyįQj ir estai jungiasi į jaunimo žygi
Birželio J i Detroite įvyko 

Beliktasis posėdis ryšium su Pa 
baiįiėčių žygiu ui žmogdus tei
ses ir anfrąsis, kuriame dalyva 
jVo latvių bei estų atstovai. Lat- 
iiaj ir estaį davė galutinį su- 
tikimą pilnai įsijungti į demon" 
Mracijos 'Washingfone ruošą ir
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Vytautas Kutkus, pats nuosaikiausias Nainio veda

mos politikos šalininkas, savo laiku buvo siūlomas net Į 
barzdukinės Bendruomenės pirmininkus, bet nieko iš to 
neišėjo. Pats nuosaikiausias jiems buvo negeras. Jeigu 
jau kas stojo pirmininko kėdėn, tai privalo būti ištiki
mas, paklusnus ir protingas Įsakymų vykdytojas. Det- 
roitietis Kutkus yra Bendruomenės “taryboje”, dalyva
vo paskutiniame pasitarime, o vėliau, sakykim, gana tik 
sliai aprašė viso tarybos posėdžio eigą. Nuosaikusis ben- 
druomenininkas tapo Draugo korespondentu, o pasku
tiniame numeryje jis jau duoda savo ilgos koresponden
cijos pradžią.

Kutkus pradžioje pastebi, kad dabartinėje Bendruo 
menės taryboje yra net 81 narys. Be vynu, taryboje yra 
ir moterų, be moterų, ten yra vaikų, neturinčių jokios 
nuovokos apie teisinę pavergtos Lietuvos būklę ir ąpie 
Amerikos lietuvių galimybes lietuviams padėti. Jis nie
ko nepasakoja, kaip tokia didelė taryba galėjo išdygti, 
bet — tiek to. Kas Įdomu, kad iš 81 tarybos nario, turė
jusio šiame pasitarime dalyvauti, atvyko tiktai 48, dau
guma, reikia manyti, klevelandiečių, neturėjusių niekur 
važiuoti. Atrodo, kad taryba būtų sudariusi kvorumą, 
jeigu Į posėdi būtų atvykęs 41 atstovas-Bet jeigu atvy
ko 48, tai apie kvorumą kalbos negalėjo kilti, nes .48 dau-. 
giau, negu 41. , Š . •

-•i'-.Iš Kutkaus korespondencijos susidaro ispądis, kad 
pati svarbiausią pranešimą susirinkusiai tarybai turėja 
padaryti inž. Bronius Nainys, Pasaulio Lietuvių Bend-" 
ruomenės tarybos centro valdybos pirmininkas ir vys 
riausias Pasaulio Lietuvio, kartą Į mėnesi išeinančia 
biuletenio redaktorius. Reikia manyti, kad sekančiame 
biuletenio .numeryje bus paskelbtas visas Nainio kalbos’ 
tekstas, bet tuo tarpu turime vadovautis tiktai tarybos 
nario ir korespondento Kutkaus korespondencija, at: 
spausdinta paskutiniame Draugo numeryje. Kalba buvo 
svarbi, pagrindinė, nustatanti svarbiausias Bendruome
nės visuomeninio ir politinio darbo gaires. Vietomis ji 
buvo tokia “revoliucinė”, kad net nuosaikiajam Kutkui 
buvo truputį perdaug kontraveršinė. Pats Nainys, kal
bėdamas sušauktai tarybai, buvo neramus, o savo kalbą 
jis pavadino neramia. Kad gerojo ir nuosaikaus kores
pondento darbą suprastume, pacituosime, apie ką Nai
nys kalbėjo, kokie buvo Svarbiausi klausimai ir kaip ^sTai 
nys tuos klausimus suvažiavusiems dėstė. Koresponden
tas Kutkus šitaip rašo:

“Jis kalbėjo apie tris dalykus: išeivijos padėtį nau 
josios emigracijos trečdalio šimtmečio perspekty
voje, naujus posūkius ir Bendruomenės vaidmenį ne 
tik rytojui, bet ir šiai dienai”. (Draugas, 1977 m. biri

Ar supratote apie kokius tris dalykus Nainys kalbė
jo? Alums atrodo, kad ir pats Kutkus nėstįirato. Jeigu 
būtų supratęs, tai būtų lietuviškai parašęs, kad visi sup
rastų.

Bet palikime Kutkų, žūmalistų Sąjungos išleisto va 
dovėlio visai neskaičiūsį, o jeigu ir skaičiusį, tai nutarusį 
į paskelbtas pamokas nekreipti jokio dėmesio, o eikime 
prie klausimo esmės, prie pagrindinių Nainio minčių 
‘'naujos emigracijos trečdalio šimtmečio perspektyvų*’^ 
Kutkus šitaip perduoda Nainio nerimą, didelį susirūpi
nimą ir apie kelius kaip taisyki tai, kas iki šio meto buvo 
blogai padaryta. Jis savo skaitytojams šitaip vaizduoja 
Nainio pagrindines mintis:

“Pokario išeiviją Bronius Nainys charakterizuo
ja: “Posėdininkaujanti, .politikuojanti, rašanti re
zoliucijas ir pramogaujanti, pusėtinai pasiturinti, 
stiprios, lietuviško patrio’tiško miriteildfhb, dldėllį’ 
it gerų riorų, laike ir aplinkybėse nesusivokiant, 
nedaug norinčių ir neperdaug žinančių dirbti, šiek 
tiek irzli pa< eitųsi tautos šaka. Ir ką mes konkre
taus, realaus ir naudingo padarome, tai tik išimties1

MIKAS ŠILEIKIS Rugiapjūtė

GUDAI D. BRITANIJOJE
Gudai (baltarusiai), gyveną 

D. Britanijoje, turi • daug kuo 
pasidžiaugti. Kelių pasišventu
sių žmonių dėka, per pastaruo
sius 30 mėtų jie sukūrė Lon
done kultūros centrą, kurio ga
li pavydėti net žymiai skaitlį n- 
gesnės Rytų europiečių etninės 
grupės. Per tą laiką jie Įsigijo 
savo organizacijai namus, Įs
teigė tautinĮ muziejų, mokyklą 
ir labai turtingą biblioteką, ku
rioje gali dirbti naudingą moks
linį darbą jų pačių studentai ir 
kitų tautybių mokslininkai. Pire 
bibliotekos Įsteigtas tautinis se
minaras, kuriame per paskuti- 

Tačiau ir tokiose sunkiose są- mūSų apskaičiavimai yra 
, bėgose-tautinis susipratimas Gu- (jar permaži, pasakė knygos au- 

naskaitoTe rffdf Jamėš fiinriev dlJ0Je nu()lat-au^a- Jei&u Rusi- torius. Levy dar pareiškė, kad 
pasKanoje Į»#t. Jmnes Dmgfey JOS revoliucijos metu įsteigta :§ 10 miiiionu skundu kuriuos 
(Readmgo umVersrtetas) Wbė- GudilOs re,nublika šalčio reikšti IS 11O.nullj<>nų skundų, Kuriuos 

ltugijos re. puoiiKa gaiejo reiKsti pOjlclja gauna kiekvienais- me-
jo apie Sovietų politnę En iją gu
dų kalbos atžvilgiu.' Ši tema su
kėlė gyvas diskusijas, kuriose 
buvo pakęstas ir lietuvių kalbos _ _
Baltgudijoje slopinimo klausi- išeivija, bet ir inteligentija 

tėvynėje rimtai galvoja.apie sa
vo tautinę respubliką ir nepri-

teritorijoje gyvena apie 9 tūkst,
lietuvių. Esama grynai Uetu-4 Puoselėjant šią mintę, didelį 
viškų kaimui bei kolchozų, ku-Vaidmenį atlieka gudų kultūri- 
riuose tačiau neleidžiama steig-;n^s centras Londone. Per savo 
ti nei liet, mokyklų, nei gauti | kontaktus su. anglų mokslinin- 
E'etuvių spaudos. Bet kokie, ban- Į kais, bet dar daugiau per savo 
dymai iš Lietuvos resp. gyven- žeidžiamą spaudą, jie-atlieka di-

tik administracini Sovietų val
stybės padalijimą (niekas tuo 
laiku negalvojo apie tautinę res
publiką), tai šiandien ne tik gu-

inas.
Pagal statistinius duomenis 

šiuo metu , Rūdijos respublikos klausomą valstybę.

niuš dešimt sezonų buvo skaito- j tojų pusės, padėti išlaikyti lietu- dęiį- barbą, ^supažindindami už
mos paskaitos Įvairiomis gudų Į vybę Gudijoje buvo griežtai

tramdomi. Dėl to, aišku, nega
lima kaltinti gudų, kurie patys 
šąVo kalba išbrista kalbėti res- 
pūblikos sostinėje tik pašnibž
domis. Tuo atžvilgiu padėtis Lie
tuvoje yra žymiai geresnė.

kultūroš temomis. Tas paskai
tas didžia dalimi skaitė D. Bri
tanijos -universitetų profesoriai, 
kurie domisi baltgudžių praeiti
mi, kalba ir literatūrą^.

Priešpaskutinėje šio sezono

keliu iš. šios charakteringos grupės išsiskiriančių 
nuoširdžių jau' labai negausių darbininkų dėka.

“Šiai charakteristikai paremti duoda porą pavyz
džių. Pirmame teigia, ka'd pagrindiniu savo uždavi- 

.jnfų pasistatę Lietuvos laisvinimą, mes isileidome Į 
'žodinį maratoną, šaukiame posėdžius, pasitarimus, 
konferencijas, sąskrydžius, šeimūs, rašome rezoliu
cijas, kaltinamuosius aktus, renkame ir leidžiame 

c' tam lėšas. To rezultate tik kalnai net nemėgintų į- 
yykdrii rezoliucijų ir nutarimų. Kalbėtdjo nuomo
ne, vietoj to, mes su dešimtadaliu-išlaidų , ir darbo 
būtume paruošę išsamią .Lietuvos tragedijos doku
mentaciją anglų kalba, prbfėšionališką -ir veiklią in
formaciją, svetimomis kalbomis. “Katalikų bažny
čios kronikas” ir kitus’tąūfoš Šauklius —viš'ą tai buT- 
tūme galėję per savatę paskleisti po platųjį pasau
lį, jei vietoj posėdininkavimo, būtume žinoję, kaip ir ■ 
ką ‘dirbti... 'Jis siūlo atsisakai to viso A posėdininka- 
virho ir smulkaus politikavimo ir pūstoti tam eikvo
ti lėšas. Kas to negali išvengti, Tiems siūlo posė
džiauti namų rūsiuose, ir Į'ėžplfueijas susirašyti pa
tiems sau į savo knygas.” (Ten pat.)
Brdnius Nainyš, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

pinninrhkas, riešai tarybai prisipažįsta, kad jo vadovau
jama Bendruomenė ne tik bereikalingai eikvojo pinigus, 
bet hiosė Vežofiūcijaš, Į kurias niekas neatkreipė jokio 
dėrrieSTO. Kad Nainys ir jį iškėlę barzdukiniai > politikai 
prikėš prie 'SWfltatii ,SAkė Amerikos Lietuvių Ta- 
rybos narwnft^fe tai fišė Naujienos, o dabar pate Nai
nys, Ktrtkattš tiksliai Užrašytas ir perduotas, prisipažį
sta, kad rfemokėjo dfrbti. Iš kalbos nesimato; ar pats 
Nąfhys pramoko dirbti pozityvų darbą. Tiek težinome, 
kad ką Nainys ir irzlus jo sėbrai priėjo išvados, kadį 
-toks ‘darbas yrii nenaudingas, jeigu ’jau pats Namys pri- 
sipažfno, kad iki šio meto Vėstąs darbas buvo nenaudin
gas, tai mes galime drąsiai pasakyti, kdd Naujienos bu- 
v6 teisios, prieš 7 metus iškėlusios nevykusią Nainio po-

sienĮ su gudų tautos siekimais. 
Šioje srityje gūdai gaji pasi
džiaugti pasiekę nemaža laimėj, 
jimų. Vienas iš paskutiniųjų, 
tai jauno anglų profesoriaus dar
bas, kuris supažindins Vakarų 
pasaulio mokslo žmones" si gu
dų literatūra. Tik dabar išėjęs 
iš spaudos prof. Arnoldų B. IMČ1' 
Millin’o veikalas anglų—kalba 
“A History of Byelorussian Li
terature from its Origins to the 
Present day” neabejotinai pa
sklis po universitetų bibliotekas 
ir tuo būdų praplatins lingvis
tų žinių horizontus į mažai ži
nomą sritį.

Tos knygos autoriui pagerbti, 
gegužės 21 d. Gudų bibliotekoje* 
buvo suruoštos vaišėš, kuriose 
dalyvavo ir kitų tautų.-atstovai.

VSrta dar prisiminti, kid vienas tuščiaviduris įfoli-1 
tinių klausimų niekad rimčiAu nestudijavęs h* apie Betu
riu koVą už laisvę neturįs Jokio supratimo, -specialiai iš 
Kalifornijos atvažiavo į Čhicagą ir Jėzuitų kavinėn su- , 
kviestiems tokiems “politikams” ir “mokslo daktarams” į 
pArėiške, ^Ad' ^i'onys Nainys yra pate didžiausias lietu- I 
vis politikas. Mažiausia, kad vi^i kavinėje btfvę ifėtuvi- ■ | 
ški mokslinčiai tokiai stilisto minčiai šiltai lir ilgai plojo. | 
Jie ,matyt, tada dar nieką bežinojo apie visišką Nainid 
politikos bankrotą. ■■

Ruolia Įstatymą vyry mušamoms žmonortii ginti
WASHINGTON AS.

28 milijonai Amerikos ištekėju
sių rribteriį yra savo vyrų tnū- 

i šamos ir kitaip fiziškai skriau- 
• ūžiamos, kaip parodė nauja stu
dija, paskelbta Richard C. Le- 

| vy knygoje “Wife -Beating-The 
Silent Crisis”, (žmonų mušimas

I— tylioji,krizė), kurioje auto
rius mušamas žmonas vadina 
“oficialioje statistokoje neranda- 

. mais asmenimis”.
I Tylaus kentėjimo rezultate 
mažai dokumentacijos tesant 
valdžia >iki šiol nesigriebė vi
suotinų priemonių tai gėdingai 
problemai išspręsti. Praėjusią 
savaitę žmonų mušimo aukoms 
pagelbėti, Kongresui pirmą kar
tą Įteiktas Įstatymo sumanymas. 

„ ) 
“Mes surinkome apsčiai Įrody

mų, iš kurių galima parodyti 
žmonų mušimo sindromą šių die
nų Amerikoje. Ekspertai sako,

- Apie' dar tebeskaitoma nekultūringu
mu diskutuoti tokius klausimus, 
tad mes ir manome, kad riljrasis 
skaičius yra dukart didesnis”.

įstatymų saugojimo valdinin
kai sutinka. Jie sako, kad žmo
nų mušimas yra tris kartus di
desnis už išprievartavimo skai
čius. Vieną žmonos sumušimą 
pranešus, 6 iki 10 sumušimų lie
ka nepranešti. ■ .

Advokatai, psichologai, socio
logai, patarėjai, policija ir teis
mo personalas sutinka, kad pro
blema yra milžiniška, ir tai nė
ra tik vyro susibarimas su žmo
na arba savo žmonai sykį me
tuose, tapšteijėjimas per ran
ką- Mes kalbame apie pakarto
tus smūgius, apie moteris su nuo 
mušimo pamėlynavusiais paa
kiais, su išmuštais dantimis, su
laužytomis rankomis, su peilių 
sužeidimais, apie moteris muš
tas grandinėmis, stalo galais, 
apie moteris aptaškytas šarmu”, 
kalbėjo Rioghąn. Kirchner, kurs 
Brooklyne .išlaiko vienus iš se
niausių namų sužalotoms mote
rims priglausti.

žmonas muša nėvien tik že
mesnioji klasė. Strauso studija 
parodė, kad muša baltkalnierių 
jll.3% ir mėlynkalnierių 14%.

Somalis puolė Keniją 
- NAIROBI,:. Kenija. /— Trys 
tūkstančiai Somali kareivių pa
darė invaziją Į Keniją ir ataka
vo policijos postą. Kenijos ži
nių agentūros žiniomis, ŽųVo sep
tyni Somali kariai ir šęšL^amr 

.•jos policijos vyrai,, o sužeisti 35 
Somali, kareiviai, ir keturi ke? 
mečiai;;• ,u.a

Kenijos vyrfšusybė pareiškė 
Somaliui, kad invaziją į ’ Keniją 
ji skaito ‘esant1 “agresijar ‘prieš 
Kenijos teritorijos integritet<”.

tais, didžioji dalis liečia žmonų 
nusiskundimus dėl negerovių 
namuose,.. Dabar iš kiekvienų 
penkių-sumuštų žmonų, tik vie
na pasiunčia policijai, tvirtina 
Levy pateikdamas žmogaus mu- 

. Šančių vyrų charakteristiką. 
Toks mušeika:

a Pats buvo mušamas vaiku 
būdamas;

$ Prisižiūrėjo, šihurto veiks
mų tarpe 'savo tėvų;

3 Yra pagarsėjęs smurto veik
smais saJiūntrdšė; '' * "

s Apsivedė dėlto, kad jo mer
gina, pastojo nėščia;

9 Sųdoroją didelius kiekius 
alkoholio. .frfii.-

Milijonai vyrų muša savo žmonas

’ - Nevi»-?^ampshire universiteto 
sociologas . Dr. Murray Straus, 
autoritetas'šeimų, klausimais pa*

ar 6’ milijonai vyrų fmuša savo 
žmonas, tačiau tas^jkaičnis -būtų 
-žymiai didesnis,- jei me moterų 
kultūringa prigimtis, kuri nelei
džia pasakyti, kart jų vyrai jas 
skriaudžia. /' -

“Tik viena pora iš šešių prane
šė turėjusi kokių smurtingų su- 
sikirtumų”, pasakė Strąuss. “Vis 

Uždraudė šautuvus

it i- Vais

kad.:&vid-^taii^x>tvarids, ku-- 
riuo 'buvo leidžiama išvažiuojant 
iš Jungtinių • Valstybių pasiim-ų 
ti — be license asmeniškiems 
rėlkalamsūki trijų šaunamų gin-

du kalba. Tokiu būdu jo buvęs
Svečių tarpe buvęs slavų kalbų studentas /apc naujai išėjusios 
tyrinėtojas'prof/ Robert Anty, knygos autorium. Pate prof, 
dar studentu būdamas 1939 m.-R. Auty mokslo reikalais važinė- 
Jankėsi Vilniuje, ir ten pirmą damas po Rytų Europą^ prieš 
kartą išgirdo apie gūdų tautinę ketverius: metus vėl lankėsi Vil- 
mažumų. Susidomėjęs ffijgvisti<niujez šį kartą jišlsusipkžino su 
ka, po karo jis pasirinko Lietuvos. Moislų Akademijos li- 
.študijoms slavų kalbas ir,-tapęs tūanistipiais darbais, apie ku- 
Ūrofesorium, paragino kai ku- riuos labai gražiai 
riuos studentus susidomėti gu-

rikos piliečiai retai 'ta išimtimi’ 
tesmaudoja. tas potvarkis pa
naikinamas/" v:

Keturiais grėbliais- visą 
lauką., nugrėbsto?. Mezgamieji; 
virbalai.

<> Du galai aštriai nusmai
linti, du galai žiedais nudailin-

Tilžės vaizdas ii Panemunės žiūrini
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ŪK. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GlNEKOLtGINr CHIRURGUA 

6449 So. ?uUu&i Rd. (Crowford 
Vtedical BuiWinjL toL LU 5-6446

Priipa ligonius pagal sus.tariraą. į 
Jei nealsihcpia, skambinti 374-8004, <

OR. C. K. BOĖELIS 
inkstų ir šlapumo takų 

CHIRURGIJA
Telef. 695A533

Fo< Veliėy Medical Center 
860 SUMMIT ST^Emr 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

OR. PaVl V. DARGIŠ 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Kdw Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo (Lėnomis ir 

kas antrą šeštadieni 8- 3 vai.
TeL: 562-2/27 arba 569 2728

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EiSIN-EISTNAS
^AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
f 6132 So. Kedxie Ave.z WA 5 2470

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-A(X>‘'.

BE 3-5893TEL.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd. Street 
Valandos pagal susitarimą

561-4605
CHIRURGIJA

489-4441 
dobs LIGOS -

-1002' N; WESTERN -AVĖ.-:
5214 N. WESTERN AVĖ.

ė- Telefonas atsakomas 12 vai.

I R. FRANK PLECKAS
; OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
liirina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Yil. pagal susitarimą. Uždari tyeč.

DR.LEON A « ŽIBUTIS

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

• 'faL antrai nuo po pietį*, 
ketvirtai nuo 5—7 vai. valu

Ofiso telef.: 77^2^0^ - '- 

rež. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
tVDYTOJAŠ IR CHIRURGAS 

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

fėl. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm.; antrad., trečiad, 
ir .penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie- 
nixis 2-4 vaL popiet ir litu laiku 

pagal susitarimą.

Aparatai - Protę^aū Aled. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms. 
(Arch Supports) ir t. L

2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 
: Telef.’: PRospect 6-5084

Gėlės visoms progoms 
-BEVERLY HlLLSlGEUhLLČlA 

WEŠT 63rd STREET
Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip, pat naujoji, Barbaroj Jr 
Gene Driship. krautuvė \ 

THE DAISY STORE « 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

TeL 499-1318

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdrtuda 
ŽEMA KAINA I - 

R. < E R t N A f 
TeL WA 5-S063

MOVING
Apdraustas parkraustymas 

II ĮvaFrlv atstumu.
ANTANAS VILIMAS

T»L 376-1882 irlx J76-S996 !

I SOPHIE BARČUS
; RADUO (RIMOS VALANDOS 

Vito, proflttmo, II W0PA, 

1490 kIL A. M.

tl.IWfv kalba: kasdien nuo P<r-
i nūdienio iki penktadienio 12:30 

— 1:00 vaL pope! — šeštadieni 
ir enk nūdieni nuo 8:30 Qd 0 JO 
vai. ryto.

Talif.: HEmlock 0413 
7159 So. MAPLEWOOD XVl.

CHICAGO, ILL. WH

YRA ŠAUS

fraao Vaičaičio 10^ metų 
mirties sukakties

metų gimimo ir 75 mėty
■\ - ■ A ” ž

Yra žalis, kur upės teka
Linksmai tarp girų ūžiančių, s 
IT meiliai tarpti savęs šneka 
Prie gifesmihinkų vieversių.
Ten prakaitas aplieji žmonės
Prie vasaros sunkių darbų
Ir prastas parėdas marikonis
Apdengia sąnarius visų.'
Bet tave meiliai pavaišina, 
Kaip tik nueisi j svečius, — 
Ten tave Y^yii, valgydina, 
Kiek tiktai leidžia išteklius
Ir grakščios tos šaKes merginos 
Ten žydi vis kuo nepuikiau...
Safiš ta Liefdva yždiiąs. '
Bet aš — ri'ėilgai tiėh BiįVah.
Atsimenu, kada j guolį
Saulutę prašo vakarai . •
Ir gieda lietuviai varguoliai, > 
Nėš pabaigti ‘dienos darbai...
Kaip tąsyk mergos veidą skaistų 
Prie rūtų lenkia kvepiančių, 
Dainuodamos jas meiliai laisto, 
Lelijų skinas žydinčių ...
Atsimenu, kaip vakars šiltas
Po vasaros kaitrios dienos, 

y Įr oras ramumu išpiltas,
Nenorom traukia prie dainos...
Kaip tąsyk varpas sunkiai gaudžia 
Ir užgirdėt ,tdli, toli...
Seniai jau paukščiai medžiuos snaudžia, 
Bet įdtš užmigti negali...
Kaip upės vandens, mintys teka, 
Idėjas reiškiasi galvoj;
Uamta su tavim, rodos, šneka: 
“Gražu, gražu mūs Lietuvoj ...” 
0 tėviškė! Koks mielas kraštas, 
Kurio taip netekau ūmai, — 
To neišreikš hyė vienas raštas, 
Tą pasakys vieni jausmai...

Pranas Vaičaitis

I ranas Vaičaitis
. ..

«kaltės prisipažįsta, tam nuodė- 
m ės atleidžiamos.

( Jei kas blogai pasielgė svies
damas akmenj į kaimyno langą, 

ir man 
akmenį 
Ir pas- 
mano

nes

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIK$ClONIUI

4030 Archer Avė., TeLVI 7^1515
Seniausias automobilių, pardavėjas lietuvis

-.-V- ~ "'VY .  .

Volare Premier Coupe ‘
< - ■ r, — 

■OifysTer -’ Plymouth -. Arrow mašinos ir 
Station Wagbhrš'UŽ §3,570 ir daugiau. 
(Vartotos nešinos — urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamei

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
this economical, sure-to^please family dinner. Olive-Frank
furter Skillet Sapper is an excellent choice for a low-cost, all- 

, fn-cme dinner dish, because it costs ordy about 50< per serving 
for a family' of five.

California ripe olives add a pleasing taste and texture, aionx 
with tomatoes and green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all tn one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls aid butter. For only pennies this 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together qtiickly and easily. a ' . *

Choose canned California ripe olives in one of the smailei, 
pitted sixes Tpr flus dish (ffcerą are nine sizes to choose from— 
all tbs wkjr up to Super Colossal). . ’

CAUVE-FRA.NkFURTER SKILLET SUPPER
XMskee 4 U 5 tcrvinri)

1 (10% ee.) coWemed[ 
chicken bpoth f j

1 small bay leaf, eramWe4 
teaipooa bstll, ertunKLei

% teaSpoofl'tklt
. Vi teaspdoa pepp«r
J Vi uWespoom cornstarch

4 Thin spaghetti

1% ėtfpa pitted 
California ripe olivet

f V it- .11
% eup dSced green on torn

Šaute olive hedges, franks and oniofi fu ofl stowfy 
minutes. Add tornatoee, broth, bey 16aL basiL mlt and 
Bring to boiL lower heat and summer, uncovered, f 

states. Blend darttrta nA Wfth 2 taWbatSoon* cold wd

Pardavė Phoenix 
Lietuvių namus

Los Angeles Lietuvių Fronto 
bičiuliai, jei Jūs laikote frontą, 
tai eikite pirmyn statydami, o 
ne griaudami. Nevartokite ko
munistų nielodų, kad melas, 
pakartotas šifhtą kartų, pavirs 
tiesa.

L. B- pati save jau suskaldė, 
o kas jai vadovauja, ar ne fron 
tininkai? Net ir tautinių šokių 
Šventę jau atskėlė. Ar tai ne
reikėtų sustotixir pagalvoti, ar 
teisinga kryptimi einama?

Jaunimo centro niekas nesi
rengia griauti, o kaip tik orga
nizacijų atstovai susirinko jį 
apsaugoti, kad jis nesugriūtų.
/-Sakote: kad. Naujienos tuos 
filmus reklamavo ir ragino pa
matyti, buvo patriotiškas reika
las, o kai Jėzuitai išnuomavo 
patalpas; tiems filmams-demon- 
stuoti, pasidarė nusikaltimas. 
Klysti yra žmoniška, bet klai
doje pasilikti yra nežmoniška.

O kur 'Sūš tuomet buvote, ne
matėte ir negirdėj ote ? Kodėl 
neprotestavote, reiškia savo ty

lai dar nereiškia, kad 
suteikiama teisė sviesti 
į k*lo kaimyno langą, 
kiau save teisinti, kad
darbas nėra nusikalamas, 
anas taip pat darė.
Gal galėtumėte paaiškinti, nes

Jūs ten kaimynystėje gyvenate, 
kur dingo Phoenix, Arizonoje, 
lietuvių namai? Kuomet į val
dybą įsiveržė ardytojai, ir jų 
niekas nesutrukdė, tai valdybos 

'nariai vieni patys pasišalino, 
kiti buvo išmesti, o likusieji na- 
rhuš pardavė ir pinigus pasida
lino. Ir dabar Phoenix lietuviai 
pasidarė kampininkai, neturi 
savo pastogės kur susirinkti 
ir nuomoja safę pas uki’ainie- 
čiūs, o jie tarėjo savo salę. Ten 
atrodo: Naujienos nepasiekė ir 
neiškėlė aikštėn to griaunamo
jo darbo, o Jėzuitams toks kilų 
šmeižimas ir savęs teisinimas • 
garbės nedaro- Ylos maiše ne
paslėpsi. Antanas Marma

"Jus tyrlnejate Raitus, nes tariatės Juose turf amžinąjį gyvenimą; 
jie tai ir yra, kurie liudija apie mane". — Jono 5:39.
Mūsų tekste pasakyta, kad šventasis Raštas apreiškia mums Viešpati 

Jėzų. Todėl norintieji jį pažinti turi ieškoti žinių apie jį Šventajame Raš
te. Tuo tikslu Dievas davė mums apaštalus, pranašus ir mokytojus. Žmo
nių žodžius galime priimti tik tada, kai jie sutinka su gyvojo Dievo žo
džiu. O norint suprasti kas parašyta, reikia šventosios dvasios pagalbos, 
šventąjį Raštą reikia netik skaityti, bet tyrinėti; o naudingų ir gyvenimui 
reikalingų pamokų gausime tik tada, kai būsime nuolankūs ir pasirengę 
p* įimti mums Dievo duotąsiąs pamokas, kurios padarys mus tinkamais ge
riems darbams.

Vim fino, kad mirtis yr> Ii»un Ir pslieču kiekvieną. Btf kur yri mL 
rvs.*|I? | tą klausimą irsako knygutė "Viltis p© mirties", kurią geusIVė 
/Mrm-r*kam*L Rašykite: t

f. ZAVIST 3715 WEST Sfeth STRUET. CHICAGO, ILL. 60629
, iV. RAKTO TYRINtTOJA*

~~ Uranas nepavogtas
WASHINGTONAS. — Brau- , 

dualių Reguliavimo Komisijos 
pareigūnai antradieni paliudijo, 
kad nors 280 svarų ginklų ga
minimo rūšies urano Apollo 
(Pa.) dirbtuvėse pasigesta, ta
čiau nesą jokio ženklo lead būtu 
pavogta. Lee Gossik, ekzekuty- 
vis operacijų direktorius, per 
subkomisjjos apklausinėjimą pa
sakė senatoriui Adlai Stevenso- 
nuj III (D.-Ill.), kad visa proble
ma yra apskaičiavime... matuo
jant, kiek daug įo turima“. Jis 
pripažino, kad nepriteklius pa- i 
stebėtas ne vien. Pensilvanijoje, 
pridurdamas kad rūpiūčio mė
nesi bus paskelbtas sąrašas, 
apimantis ir kitas atomines įmo- _ 

Įėjimu pritarėte. O jei kas prie nes visose JAV.

a £. Mūšų Sąjungos nariui * • I

A. A,
‘ ‘ ALFONSUI LIŠKEVIČIŪI

mirus, jo žmonai ELENAI, dukrai JANINAI, giminėms
I ir visiems artimiesiems reiškia nuoširdžią užuojautą

A. L. Pensininku Sąjungos Chicagoje Valdyba ir nariai
• .^.X- . #7 * . . ■ '■ ■■ ■' I

' TĮT TW ...MM.I

Ištikimajam Vilniaus Krašto Lietuviui, Lietuvos 
Kariuomenės Savanoriui Kūrėjui, Vyčio Kryžiaus Kavalieriui

Majorui GENIUKUI SONGINUI
mirus, Jo žmonai ELENAI. PLI lektorei, dukrelei REGINAI g 
ir žentui LEONUI RASLAVIČILI, dukraitėms RAaMINTAI 1 

ir JOLANTAI^ vaikaičiui LINUI, giminėms ir bičiuliams J 
1 Pedagoginio Lituanistikos Instituto vardu reiškiame bičių- j 

lišką nuoširdžiausią GŽtfčfžtaH*
PLI Vadovybė

Nuo
1914metu

Midland ^Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalu visos mū 
su apylinkes. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 

tikėjimą. nore
tome būti Jums naudingi 
Sr ateityje.
zšaskaitoi apdrauVos iki 

$40,000
265*7 W. 69 STREET 

Chicago, IL 6G6ž9 
Tol. 925-7400

8929 SO. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

' Tei *98-9400

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION
4043 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 60632 
PHONE 254.44/3

- ——--

AH accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings. - 

paid quarterly.

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000).

Laidotuvių Direktoriai

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA
- . . L . - r. * -. * i. - Z •

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

x4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
v | 2533 W. 71st Street

fc? K Telef.: GRovehill 6-23454

Telėf.’. TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Ljudotnvjij
DireKtoriij 
Associacijo*

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

; TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. L1TUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

• BUTKUS - YASAITIS
I44C So. 50lh Avė. Cicero, 11L Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVE. TeL: YArds 7-1138-11S9 ’

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET lU pvbl’c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlrg'nn 7-667J
11028 "ŠOUTri WEST HIGHWAY. Palos ’lilla, III. S74-4418

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Arda 7-1911
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APIE JAUNIMU IR SENIMĄ
Mūsų punlmas ir senTma's'savo 'nuotaikomis kitajp 
..., pasineikšdav© senesniais, ir ^dabariiniais^ailtais ^

Mūsų jaun’mo nuotaikos se- ir niekad tada nesistengdavo ka-1 
nian Lietuvoje ir dabar Anieri-j bėU lenkiškai. - —- 
koje nėra tos pačios. Dabarti-

u

Man pačiam tąis laikaus, du-
niais laikais kai kurie niū.sųižino11 jyvauj.ul^ su liejtuvia'is
nės Amerikoje yra susirūpinę' jaunuoliais, tekdavo dalyvauti
mūsų jaunimu, nes kai kurie mū
šy jaunuoliai eina Visokiais klys- 
keliais, vedančiais j nutautėji
mą.

Tokia proga aš čia noriu šį 
tą papasakoti ’apie įvykius, ku
rie buvo mano pastebėti senes
niais laikais Lietuvoje, būtent - masnenutautėtu; o Lietuvoje'se- 
po 1904 metų, kada Lietuvoje hesniais laikais mūsų jaunimai 
buvo panaikintas lietuvių -span- dėjo pastangas, kad vadfrlamas 
dos draudimas. Tada m ūsų > jau- senienas iŠlaikytęLTietWyl^.\J

Kelmuti^

įvairią iįetuvįskų teatrų vaidi- 
ii impose ir Ja i p., pat kai kuriose 
draugijose. ’ Prisimenant tos 
praeities laikus tenka dar pa
sakyti, kad Amerikoje šiais laf* 
kais kai kurie vyresnieji lietuj 
viai rūpinasi, kad mūsų jauni?

'egf prie 46-tos ir Archer Ave. Pre-4:30 vai p. p. Informacijų tei- 
BB numeratos pratęsimo proga pu raųkitės^kĮŲĮįnhj, j#4Uh£ie« TeL 
JlĮ -tiA-TJKtŠ. (lir-.f“---------------

ItAij,^jy'ings ir Stasys Vanxfe>.|įilT’r——----- ------------------ «>'
H nas iš ‘Ma*fru4tė RtHtri npjįp-,,* ~ ..JCVJBCUME bLlK^UVIŲl

t -

nuoliai buvo susirūpinę kai ku
riais mūsų senesniais žmonėmis, 
kad jie kaip reikiant snlietuyė- 
tų, nes tais laikais kai kurie -se
nesnieji žmonės buvo sulenkėję 
ir visokiomis progomis pabrėž
davo, kad. lietuvių kalba esanti 
“pagoniška’-’. ; t '

• Kai buvo atgauta ‘lietuvių 
spauda, tad atsirado' ‘Lietuvoje

’lietuviški laikraščiai ir' susikū
rė Įvairios draugijos. Tada -tąkp. 10:i-di TorontQ..:unjversTtete ;lai- 
pastėbėti, kad visose srityse tvir- irę 'Pabaltijo Stųdijtf'Draugijos 
čiau pasireiškia..mūsų jaunimas, {suvažiavimo.
Visokiose vietose imtasi riibšti 
teatriniai vaidininkai; daugiau
sia buvo vaidinama komedija 
“Amerika Pirtyje”, o apsiląjįkiiu-: 
šieji tokiuose jaunuolių pareng
tuose teatrų vaidinimuose < dau
gelis žmonių įgaudavo’ jausmą^ 

-kad-j’ie-patys-yraiHcri^etuvi^flBS, CanadarTef."76Ž^43^L

— Estu Meno Centras Toron-
. , - - : . * 'k*-' • j ■ -

te paskelbė pabalfiečiams skulp 
toriam; konkursą'. Rįiginiųė -dar 
bų paroda bus 1978 jn. gegužės

Skulptoriai savo 
darbų " projektus. Suri-I atsiųsti 
iki š. m. spalio Tdįjy b kūriniai 
pristatomi iki 1978 m. balan
džio V d. Infcrmacija's teikia ir 
registruoja:'Estonian Art Cen
tre c/o 'Mali :Puhm, 28 Riversi
de Cress.'Toronto, Ont. M6S,

J eigų idomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekifilėjamd'tur* 
to nuosavybę, maloniai jums, patarnaus Vernnikns JakiiSnyienės; 
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaigą d

6705 Gulf Blyd.; St. Petersburg Bęach, DL. 33706 
Tel. 813—367-1791 dienų arba 813—360-0744 vakare.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti —V&eip&fėš rUbtmriu Įstaigą:

t _• L » •. r « - - ’ ■' ?• f Į J

r

American^ Travel
9727 S. Western Aye., Cbieagd^ IlI. 60643 

y;„. -rTd<Ž?3l2 W-9787

REALESTATEįas iš Matrfriultė Writ#
- ^mi» Alary Nbtdcūiuisį iš /VISUOMENĘ PAŽINTI ĄV RA-. 

Neuburg Ileiglils, Ohio, sjivj». STĄ, lfi<y,his 3 d., sekiu'adienį, 
gerus linkėjimus atlydėjo 1/2:30. vai...|M>pieVpradėsime,«ne?
auka už? kalendoriųY TJėkbi įvi,- mokamai mokinti u»«Sv. , Raštą, 

3638 W, 83 3t., Cbiyagoje <83 
SU if Southwest.-Hwy). Turėsi- 
ie .progųš per 13 .sekmadienių, 
pliua jžauginj sekmadienį sū 
bendru. .įvadu.iry asmeniškais 
paliudijimais pažinti visą Šv- 
Raštą -rp- tiek< sęnąj į^ tie^ .naų- 
tąjjr.tĮestamentą.. Lankantiems -5 
sekmadienius iš eilės bus duo
dama5 dovana* —1 Natijasiš’į tes
tamentas’su pšaimals. lietuvių 
kalboj ė.' TPr.) ' '• ‘' *'’‘1’11

Lietuvių K°Plyriųs Vądoyybė
H H-' •“> « i

Nuosavy bes. mo kės č ia i: 
blogiau negu pajamy / 

JVASHINGTONAS. — ’ Prį 
ydątą anketa parodę, kad; vietos 
nuosavybę mokesčiai, yraį piĮiė- 
ęių, labiau nekepęįami^peg-ų. f d- ]

k .y'šį? siems. W-15I
s i-:'“
|f- __ Nepriklausomybės Diepųs 

išvakarėse, liėpos JT/Į:. 8 $5 vak 
Y^k. Ctųęago^ plikio, paieeenėsė 
prasidės įvairiaspalvių rakštų 
ir signaiiHKf i š vi esu svaidymas. 
Raketų pagrindinė įja^hu® QE’

- • ■ - ve parkelyje Iprie'Ohio St.'AŠ^
VIRGINIJA DAi/GVYDAlTĖ DEAN ,k 1 Y■ tu yra gerai matomu >* yisų #že

iš East* Lansing;pakviesta Iri- nql-ronMn/ '
dimų ir T,*isykliv dapartamento Ko- ro PaKran,-llJ- . .

. Meinas:
versif^^jnagktr.ės ų^psnį .įgijo Fur- Nr. I45ę Š.-TI). 2l ■'d. 'laidoje,

dimy ir Taisyklių dąpsrtamento Ko-, 
r *
re.- Ji yra bligu^ ^Michigan State uni- ’
versi f et V, mastės Ujpsnįįgijo Pur- >
due unlvėrsltete,f'o teisiu daktarės ... * x • \
laipsni, gavo Dgtrwto Teisiy mokyk- . Straipsnio -Retų Gretų Seimo- 
loia.,.Tarpavo-advokate Apeliacinia- je’’ klaidihgat parašyta p;?p. A-

‘r J- Vali^iy. o turto bū- 
muose universitetuose ir Lensing ti Vuslukeviįuj. UŽ nemaloiiią

• klaid, p. Vaiukeviūius utsipra- 
Regensburge/ tėvai gyvena Detroite, sau. 51- K. ♦ > s *■»

----------

Lietuviu Brighton Parkoj— Juozas Skeivys, Marquette. _
Parko Liet. Namų - Savininkų Moterų Klubas rengia 4th Jifly 
Organizacijos Ligdy(djd<r ir da- -j ” 1
bortinis vicepirmininkas, • yishp de.' BTO.«skanių užkandžių, ge- 
menės veikėjas ir beridra : ;dšų-- rfmųfir smagus orkestras. Pii; 
bų dalyvis, tarp kita ko taip ra
šo: “Esu dėkingas už’ ' visokius 
pątąrnayiniųs^ niūsų . -ppgąniza^ 
rijoms ir už talpinimą..pranešim 
mų.bei.,.korėspondencijų- apie- 
veiklą.Skaitau 4 lietuviškus ląik 
raščius. ? o jei pasitaiko keli iš 
karto, tai-Naujienas pirmiau?, 
šia’ skaitau, o- vėliau-visus’ki
tus. Skiriu.. ^Naujienų ^mašinų 
fondui, kuklią dešimt dol. auką 
;ir linkiu NaujTenbms gerbs-sėk
mės, o' -visiems -bendradar
biams ir skaitylojams .gęros 
sveikatos”. Buvęs' girįnirikąą.. J. 
Skeivys yra taip, pat žemaičių 
klubo pirmininkas-.;^Žemaičiai 
savo, prigimtim nusistątym.u 
yra dideli tiesos .mylėtojai. z Dė
kui uz* auką if už laišką/' 

_ . -k-; h H* >

pflchflčį^Onos Bruzgulienės so
de/ Buš< skanių užkandžių, ge-

tižia "l^;taldndą, liepos 4 dįe- 
ną; Visus kviečią
-® Ktmisija iT 'valdyba

TlaetuvĮų^televizijos gegu
žinėdidžioji išvyka į Unitį 
Pief, Michigan, Pėtraūsko salę, 
busdieną, šeštadie-į 
nįl Bus rnėninė. dąlis, veiks liąv 
ttifiškaa'' oAtestras, turtingas 
lairnėjiįūjf Jįal$nis, -gėriaušias 

vos baras, greičiausias aptarna- 
whriar ir: kiti džiaugsmai bei' 
toaliftfbmai lapks Tušui jsuolih- 
;džiai 'prasomė visus kuo gau- 
šiabsiąi/ dalyvauti. (Pr.j ../ ?
N Stasys Patlabą

s —» Autobusai į Lietuvių Tau-

ge "Parka, apylinkės Įteike peT memokaitiai iki Darbo Dienos 
administratore Kristina * Austin 
penkinę Naujienų paramai, liti- 
kėdama joms geros sėkmės ir

Nuo' ž.Aiiėiief?'Ave.'i;'*žč Harlėm 
Avė. išeis'14sVaL'12, t ir 
2 vai. popiet. Sustos prie 63- 

žadėdama būti Naujienų ;»pikni- Sos ir; Archer,Summit. Iš ka- 
įę ,liepos 17 d. -r Poloma y sode pinių pstskūfihis ^autobusas

~ '3* f ft* f ' T ė- m'?

MARIA NOREIĘIENfc —VYTABTAS ŽEKAUSKAS 
; 260869th Stį;iįįįi^ UL 60629 • TeL WA. 5-2787 

Dld«U« pulrfnirlam g»r»« rttfht jimirly. prtHy, 
7 MAIKAS li fUROPOJ lANDtLIV. ^

■i

niu (cruises), viešbučių ir. automobilių nuwnavtoo rezervacijas^ Parduoda
me kelioiių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškyietimus giminių apsilankymai AmerpmjęjOkfeSdame infor
macijas visais kelionių reikalais. ' V ’ - z-

$1,174. Vadovaus Algirdas,Brązis.j^.į-; y: siir-.:
•įį^

- GERIAUSIA DOVANA
NAUJIENOS atstovauja, ty] 

riko? ir poltinių llin 
Ir reikalingos, net W ___
nas yra mada. Lai ta mada tampa jai prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaui komisija Jubiliejiniu metu proga 
stelbdama platininio vaju kreipiasi J visai lietuvius pasekti UetuvfiOros

MAUJIEMOXS šiemet gaiįo « metą. Minint tą sukakti, ferttant pirmojo 
Amerikos lietuvis dienntao steigėjus bei lietuviškas spaudos pimfi- 
aas ir atliekant Mitinąs partitas amžinam BetsyjMs IšUktaui sfcel- 
blamas Nugeną,pUtiatme njm.

MAUJIKXOS tvirtai stovi ir kovoja vi U 
'neidamas ir nesidėdamas t sandšr 

Wsiils. - • i • * f-
MAVJTKMOS pahdlo riot Hetortq tasc^rtthm fmpea, bendru iMtMb 

eiju ir remia rlm lietuviu bendraoshu darbut bei tfkrinr
betariu dauguma Kala Mdmetima, reto- 

tij laUodf. Jo9 yn vudema laomlaa, naudingom 
noa. Ne veltui, gerose dnragljoee ghti Naujie

KVINUOJA: CMcjgol* Ir K*wde|« — S30JM, iunI mvfv —
trim* m4n. — J4J0, vfon*m mfet. S1.M. KN»m JAV rM»» 
— 126.00, pv«»l mrty — f14.00, vKwMm ndn. — CJft. UW*nl«»-

— *31 JO *uslp«ibilmo( riunAama »•*•»*

Prašoma naudoti žemiau eaanfl* atkarpa.

NAUJIENOS, ’ . .
1739 South Halsted St . , "

Chicago, HL WX5O3

P] SJimčfa V - doL 'Naujienų prenumeratai, Jnhillejtnlo

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaitea’ lusipaži 
rūmui nemokamai Ir be Jokių jsipereLgojbnų.

PAVARDt IR VARDAS

X
H V •

Hi < • ' > ?
f.i

Mamai, Žamė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS 1

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago* M Virginia 7-7747

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

\ -
, x2 BUTU puikus, mūrinis, į vakarus 
nuo California Ave., arti parko.

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave, 

Tel. 927-3559

deiįjiriiąj. pajamų.rųokesčiąi, pa- 2951 W. 63rd SL Tel. 436-7878
reiškė, Tarpjs!taigii]ių santykių 
patariamosios komisijos direkto
rius ’John Shannon,' anketą 
padaręs. Kokie 33 nuošimčiai 
apklaustųjų paklausti, kokius 
mokesčius jie skaito t Mblogiau- 
siąis”, atsakė, kad ^vietinius nuo
savybės' mokesčius (property 
taxes). Kiti 28% mano, kad feį 
deralihiai pajamų, 'mokesčiai; 
17% pasisakė prieš pardavimo 
'mokesčius, kuriuos sumoka ne 
pardavėjai iš savo pajamų,: bet 
pirkėjai iš savo išlaidų,r 11 % bu
vo, prieš. valstijų, imamus >pąja- 
mų mokesčius ir 11%. patys neži
nodami prieš ką.

atšaukimą iš Korėjos 
' WASHINGTON, D. C. — Kon
greso''komitetas atidžiai nagri-. 
:nėja<i^annš'> AffieriSds karo jė- 
goms atšaukti is'Ketu' Korėjos, 
kaip planavo -prezidentas Čat- 
tei-, pasitaręs su kitų valstybių 
diplomatais. liūtų atšauk
ia^ Pietų Korėjoje’ stdvidti JAV 
divizija, "tai ’fšušitaupyti' ’virš 
driėjų y.Bilijdhų dolėrių. Jeigu 
JAV galėtų atšaukti kelias gru- 

irporą .lėktuvnešiu,- 
ytų dar dh bilijonai

’: dolerijį.; Aiųeri^ęeiaj -gali -. at- 
šaąlctižšav^ -]tarb-jWas ią’Pietų 
Korėjos, jeigu jie. bus. pasiruošę 
Įnąųdotį atobao jėgą. Atrodo, kad 
atomo jėga bus pigesnė; šiaurės 
Korėjos komumstams . sustabdy
tu negu marinai, artilerija • ir; ki- 
toŠ:'iėgOS« ; ;/.o ' - • . ;

tai? stisi

BUDRAITIS REALTY
, Įvairi apdrauda — INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 _W,( 63rd St, Chicago 

... ? .Tel.'767-0600. . .

.11 APARTMENTS 1 OFFICE 
Full basement Near 67th & 

Rockwell.
■M. F. EDWARDS REAL ESTATE 

~ RE 5-8082 or 376-0278

. MŪRINIS 23 metų, 5 kambariai, 3 
miegami.,Namas prie 71-mos ir Rich
mond. kabinetinė virtuvė. - Brangi 
vonia. Vandens apsauga. Geras Ne
brangus. Brokerio tel. 778-6916......

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDANS MACKIE BROS. INC. 

A famous name In Southern Building 
Regional Office Cameo Tower Build
ing _

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 
" Arei Code 312 771-8200

-AWcIXXSES
Lithuanian Representative .

TAISAU IR DAŽAU
NAMUS

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti: 

476-7727 arba' 523-9367
ALEKSAS

£46

6 e mesto
62—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98- pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas penšininkami

1 ? ' Kreiptis
-------- AU K A I T r S ’

«45 So. ASHLAND AVĖ.
t s " 523-8775

f

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS
v Pardavimas Ir • Taisymas 

264£ WEST 69th STREET
Telef.r REpubllc 7-1941

M. š I M K U S | 
->~ - Notary Public - " I

INCOME TAX SERVICE - 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450' 
Taip pat daromi vertimai, giminiu j 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra- j 
šymai ir kitokį blankai ~

- ' ‘SIUNTINIAI 1 ■ĮjETUV^.i '-p;

-f . MARQUrrTE GIFT PARCELS, ŠERVICI /:t. 
2501 W. 69th,St., Chicago, HE 40629. — TM. WA 54737 

3333 Sa. Halstad Chl«ago,.IIL 60601 T«Č 254432S

N T
’ T r ;

, Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš vardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

. Juciai* Kapailnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apie!-, 
džiaut Lietuvą bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose .Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL
1 JuoiatJCapaSfHkaif I1EIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
vra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tasa. Tai yra Amerikoje beisi-1 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija.' Knyga gausiai iliu
struota. 300 pat Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS J&ODŽfAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. J 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naųdakiuose. 
Klaipėdoje ir P^angoje. Vaizdus aprašymai, kį ji ten matė, kokias 
kalbas;girdėjo ir.....................................- - - - - - - ‘
išversta 

-- — ---------------------- —
Sfr satyriDių novelių, 199 pusk kaina S2. f r j, t f .

/ ' D, KuraltH, KELIONt | ANAPUS GfLEIiNtS UŽDANGOS. Ag

jat žmonės pasakė. 95 p«L JI JO. Yra tai p pat
- ■: . ■ ‘ 1 • . • • • Į

ftlNtS NOVtLtS. Genialius fur raiytejo

Prof. P. Pakarklla, KRYŽIUOČIŲ VALŽTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota litorinė studija apie prūay likimą 
Kaina XL 1 'if "

Vince* lomaltkL LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS FARAŠTtJt.

Uf OĮUMC

Ri*> fr kiti leidiniai m famurml , n '?’. <
NAUJ1KNOSK, 1739 Sau KALSTIO FL, CHICAGO/ ILL. 6fiM4 «' 

•HU*Ak><rf *»rW »»l®*daml» arte obakaM >aW lė '
Mt| ar glalglng ’

-K i •' %
rįBJV.ggBį'.J-SĮ!Sg

t .-. ■.. i., Trr-, u -t
> >- - ’ ■ - . J ' -> ' • -i - i. / , . • ■ -

4b Nettiri ’nė ‘ vieno ' dan ties, 
o ‘ kramto smulkiausiai? Gi r- 
hos.' • - t/; ' ' ’ -

RESORTS AND VACATIONING
1 ''•"^ 'Kurortai Ir Afostogv Vietos

r . COSMOS APARTMENTS
; w i : ' ■ , -%. , ;
• . . _7338 Coauina Way

St' Petersburg Beach. Fla. 33706
2 X J. Peldya <‘'
Renduojam butus—metamą, mėnesi
niai, savaitėmis. Vasaros metu '‘pi
gios kainos. Visi patogumai, arti ju
ros ir žuvavimo, maisto krautuvių ir 
autobusų. Dėl daugiau informacijų 
prašoma rašyti arba teirautis tel. — 
831—366-0998.

1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 
Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav.

Kambariai ir kitchenette vienetai/ 
Spalvota TV, šildomas maudymo

si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galime -rezervuoti tek 
501-623:9814.J _

BEST THINGS IN UFĘ
Ijiil Frank Zapolls' STATI FARM

HELP WANTED — MALt 
^D.rblninką Reikia

. GA 4-3654 INSUftANCr

State farm Life Insuraftt^ l^tHtipan

= <.Troba,-kur.niekasr negyve > AUT0 body AND FENDER COM- 
na, „bet {žiemą ?vaasarą kūrė—BINĄTION MAN. Must be experienc-
ha? Pypke. ed. Steady. 3518-24 West 63 St. 

Phone 76-5888.

AR JAU PASIDAROTE 
j ■’ SAVO ’fĘSTAMENTĄ?

liio reikalu.Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo. Alphonse. Wells 
peržiūrėta,. "Sūduvos” išleista 
knyga — , ■ ...

KAIP SUDAROMI >

Su legaliAkotnis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina Su legaliiko 
miš formomis — 13.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti:1 “Naujienos”, 173ą S 
Halsted SU Chicago ILL 60608

REIKALINGI statybos ' staliai-car- 
penters ir darbininkai prie statybos 
darbą.' Gali būti ir studentai.

Tel. 434-9348.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.
Chicago, I1L 60631 Tel. YA 7-5980

HELP WANTED — FEMALE t 
Darbininkių reikia

' REIKALINGA MOTERIS gyventi 
kartu ir prižiūrėti vyresnio amžiaus 
ligotą moterį. Duodamas kambarys, 
maistas ir alga. Prašoma teirautis po 
6:30 vai. vak. Tel. 434-9589.

Didžiausius kailių 
pasirinkimas 

pt-« vieulntelj 
lietuvį laminUką 

Chlctgoje

NORMANĄ 
URŠTEINĄ

Tai. 263-582$ 
(pinigo*) ir 
677-8489

'I MISCELLANEOUS FOR SALE 
* / JviirOi Pardavimai

‘ Pizzeria, restaurant and 
COCKTAIL LOUNGE

f Fully equipped — building with 2 
apartments* <

Near 47th & Western.
. M. F- ERWARDS REAL ESTATE
t y ‘RE 5-8082 or 585-2121

185 North Waba»hzAreBO»
Naujienos buvo Ir yra už de

mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
{vairių tipų bendradarbiautojus 
visiJkoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
.Reikia prisidėti ' prie sąjūdžio

A- Pasakyti, tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tiė- 
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo koi> 
frontacijos, nors dabar daug 
kas non Įvesti madą, kad bent 
dradarbiavimas su sovietais yra 

(patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergti©- padvigubinti Naujienų dcaity- 
riemsAfc. ----- ’ tojui. L,

, ėmcaims Friday, July 1, 1977“

CAREFUL!
Only you 

can pravent 
forest fires!

PLEASE

*
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PufaiBhed by The Lfchvaman News Ca., JbC
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Over One Millian Lithuanian 

In The United States

g* B-l KARO LĖKTUVŲ
Jis įsitikino, kad vadinama Cruise raketa gali 

; iv?- surasti taikinį ir jį sunaikinti
. - -- ' _ . ■

WASHINGTONAS, D. C. — Į Baltuosius Rūmus ketvirtadienį 
besirenkantiems kongreso komiteto nariams prezidentas Jimmy 
Carter pastebėdavo, kad jis nutarė įsakyti pradėti gaminti patį 
naujausią karo lėktuvą B-l.

' r. X ■ - S _ ‘ . . - - r*

Jis žinąs, kai šis lėktuvas ne- -----■- — —.
paprastai’ brangus, bet jam. r TRUMPAI IS VISUR 
rodė, jog tai yra pati tiksliausio- į _
ji priemonė priešui naikinti to-1 ’ 1.
ūmiausiuose pasaulio- kampuose. 
Jis taręsi su- keliais aviacijos ir 
krašto apsaugos pareigūnais. '■

Dienos pabaigoje prezidentas 
paskelbė? kad jis nepradėsiąs ga
minti B-l lėktuvų, neš jau turi
me geresnės .priemones priešą 

, 'pasiekti.. J.

Cruise raketa, yra parankesnė
.. --į V ri''---------- --

Vakarykščiai pasitarimai įti
kino; prezidentą, kad dabar turi
ma Cruise raketa yra daug ge
resnė, negu naujam lėktuvui de- 

. damos viltys. į?- ?<

/ Cruise raketa .gali skrieti pa- 
.žė^u ir išvengti. radaro tinklų, 

’ ’ £ūo tarpu kaTnaūjausiaš lėktu
vas radaro negalės išvengti. Jis 
ištrūktų iš radaro tiktai pažemiu 
skrisdamas. ■V?- '

;Be to, jis reikalingas 15 paty
rusių lakūnų įgulos, tuo tarpu 
kai Cruise raketa, tiksliai nu
statyta, pati viena lekia Į tiks-

v.: "...

■ ?” .- ■• ' .- -- , -Cf"

Svariausias buvo Brown žodis
.. ' į*--'

šiandien aiškėja, kad pats
svarbiausias buvo krašto apsau
gos sekretoriaus Harold Brown 
žo dis. Jis įtikino prezidentą, kad 
šių dienų technika yra. padariu
si didelę pažangą. Cruist rake
ta gali būti paleista iš bet kurioš 
vietos, gali skristi pažemiu, su
kinėtis ir surasti jai skirtą tai
kinį.- . ' • -j

Niekas Jos negali išmušti iš 
nurodyto kelio. Be to, ji sveria 
žymiai mažiau, negu bombonešis. 
Ji skrieja pagal instrumentus, 
nustatytus josios priešakyje. 
Prezidentą paveikė ir sen. Byrd 
pasisakymas prieš B-l statybą. 
Prezidentas nenorėjęs netekti 
įtakingo bendradarbio senate.

Atsargiai su fejerverkais
WASHINGTONAS. — Varto

jamų Produktų Saugumo Komi
sija nubalsavo patvirtinti ir pa
likti toliau galioti draudimą, kad
Liepos Ketvirtos—savaitgaliui 
draudžiama vartoti fejerverkus 
didesnius už mažuosius, vadina
mus/‘ladyfinger”. Tai yra pir
mas kartas, kad bus galima var
toti sprogmenis su daugiau kaip 
50 miligramų, Pernai buvo leis
ti fejerverkai iki 130 miligra
mų parako. ;

Siūlo balsuoti dėl JAV bazių
MADRIDAS. — Ispanijos So

cialistų^ parfijoš^vada^ Felipe 
Gonzalez pranešė, kącfjo; įsak
ei j a naū j a jame parlamenti rei
kalaus nubalsuoti2 ar toliau leisti 
JAV bazes Ispanijoje. Reporte

riams čfenžalęz pasakę,' kad jo 
programoje' tas klausimas nėra 
pirmaeilis, - tačiau "visa, kas ga
li grėsti krašto saugumui,.'turi 
turėti, parlamento nutarimą”.

R. Carter apie savo kelion ę
WASHINGTONAS. — Prezi

dento. ,žmor?aiRosalynn Carter 
ketvirtadienį ’ Atstovų Rūmų 
Tarptautinių Santykių Komite-r 
tui padariusi valandą trukusi 
pranešimą, apie, savo kelionę į 
Pietų Ameriką, paskui spaudos 
reporteriams pareiškė, davusui 
patarimą nutraukti „finansinę, 
paramą lotynų valstybėms, ku
rios laužo žmogaus teises. “Aš 
manau, kad tie kraštai, kur žmo
gaus teisės grubiai Jr pastoviai 
laužomos, turi suprasti; kad mes' 
dėlto ka nors darysime”, pasa
kė ji. Mrs. Carter girdėjusi kri
tiku© jaiit, kad ji. lyg koka am
basadorė vzitavo septynias val
stybes . “Aš važiavau ir atli
kau geriausią darbą, kiek ga
lėjau’!, ji pareiškė.

Kartu su ^amerikiečiais šių metų Liepos 4 šveneiame JAV 
nepriklausomybės šventę x ?

Nori, kad grįžtų 75,000, pabėgėlių 
nuo maršalo Jakubovskio tanky

PRAGA, Čekoslovakija. Komunistinė Čekoslovakijos vyriau
sybė; norėdama, ramybės krašto viduje, vakar paskelbė .apmestiją' 
visiems. dėkoms?paskutinių penkerių metų'laikotarpyje JšyykĮ|f' 
siėmsį u^jbųįųs ir bijantiems grįžti į. gimtinį savo kraštą,

į Paaiškėjo, kad šiuo'Yndfu už
sieniuose yra'75,000 čekų. Dide
lė jų. dauguma gyvena Austri
joje. "Tarp Čekoslovakijos ir 
Austrijos, anksčiau buvo pasi
rašytos įvairios sutartys,I lengvi
nančios vienos valstybės pilie
čiams buvimą kitoje valstybėje. 
Kada įsiveržė maršalo J akubovs- 
kio vadovaujami . tankai j rrtileri- 
ja ir pėstihinkąĘrtai daųgėsšs če- , 
kų pabėgo į u&ienids; Lengviau- 
šia jiems buvo 'apsigyventi Aus-\.

Amerika laukia

KANSAS CITY, Kan. — Vi
durio Vakarų ir Vakaru valsti
jose šiais metais labai gražiai 
užaugo kviečiai, rugiai ir kuku
rūzai. Farmeriai patenkinti, nes
tikisi atgauti trąšoms investuo
tus. pinigus? ?;

Didžiausias rūpestis kyla JAV., 
vyriausybei, pasižadėjusiai su
pirkinėti pagamintą didesnį der
lių. JAV vyriausybė žino, kad 
ne tik Azijoje, bet ir Agrikoje .- 
bus diokas badaujančių skaičius. Į 
JAV turės teikti maistą badau
jantiems.' s s

Šių metų kviečiai ’ 'vietomis

iškultas javas pilamas laukuose, 
o vėliau jis bus vežamas į sandė
lius,, kurie šiais metais- bus pil
ni. Sovietų valdžiai pranešė, 
kad šiais metais jų derlius kiek 
geresnis, rusams nereikės pirk
ti tiek daug javų, kaip tekdavo 
pirkti praeitais ir užpratitais me
tais.

neklausdayb, nes ir Austrijos' 
piliečiams specialūs dokumentai 
nebuvo jreikąiingi. ’ ĮSięną' stro
piausiai saugodavo čekų policija 
ir pasienio sargai, bet.šie iki šio 
meto dar neturi gerai ^apmokytų 
pasienio sargų. Be to, ne vienas 
■pasienio;- sargas .peržengė 'šieną -» 
ir -nebenori^grįžti -į. Čekoslova
kiją.

Oficiali čekų žinių agentūra 
Ceteka vakar paskelbė, kad da
bartinė vyriausybė paskelbė nuo
status, kurie leidžia kiekvienam 
Čekoslovakijos piliečiui, be val
džios leidimo išvykusiam Į už
sieni, gristi namo ir Įsitraukti 
į ekonomini krašto gyvenimą. 
Tas pats vyriausybės nutarimas 
leidžia visiems čekams, užsie
nyje išgyvenusiems daugiau ne
gu penkeris metus, prašyti lei
dimo gyventi užsienyje. Jeigu 
kas dabartiniu metu nesutvar
kys savo pilietinių reikalų, tai 
gali netekti pilietybės.

Social security 
padidinta5.9 nuoš

negali parduoti
PEKINAS, Kinija. — Kinie

čiai naudoja degalus krašto vidu
je. Degalų traukimas iš žemės 
ir jų valymas eina visu smarku
mu, bet kiniečiai dar nepagami
na tiek degalų, kad galėtų juos 
parduoti užsierSeč’iams, ’turin
tiems žymiai mažiau degalų, ne
gu neseniai išaiškintos Kinijos 
degalų atsargos. Kiniečiai ap
skaičiavo, kad bent ateinančiais 
dešimčia metų jie negalės de
galų pardavinėti. Jeigu pasitvir
tins atsargų kiekis ir gerai veiks 
jų ' ištraukimas, tai už dešimt
mečio kiniečiai gal ir galės bent 
dalį savo degalų parduoti kai
mynams. Dabar apie tai jie vi
sai

NIEKINA RUSIJOS DISIDENTUS..
- -Čile atsisakė imti bet:kokia ekonominę, j .

' - - "paramą-iiJAV, nepatinka erzinimai •
-■' rrx- ‘ž/.r.'ūi

MASKVA, Rusiją..J-i Sovietų valdžios teoretinis žurnalas, 
analizuojąs tarptautinę .padėtį,-atspaude B. Ponomariovo ilgą 
straipsnį, kuriame abaiJau smarkiai niekinami Rusijos disidentai. 
Borisjponomariovas yra kandidatas į politinį biurą, jam prieinamos 
visos informacijos apię dabartines- nuotaikas Sovietų Sąjungoje.

Ponomanėvas turima,' kad ~ 
disidentai subarė' nedidelę -. -iKt 
labai jau varganą grupelę žtnd-^ 
nių, bandančių pakenkti deten- 
tės politikai. Kėliriids iipa^riii-: 
dinių žmogaus ‘teisiti klausimo 
šiandien kenkia Sovietų: Sąjun
gai ir visai josios ūkio raidai.

ii J

WASHINGTONAS. — Dėl pra
gyvenimo pabrangimo, 33,4 mi
lijonai socialinę apsaugą turin
čių pensininkų praėjusį penkta
dienį gavo padidintus čekius, 
nors turintieji Social Security 
apdraudę' (insurance) gaus už 
ją truputį daugiau mokėti, bū
tent mėnesiniai mokesčiai iš 7.20 
pakelti į $7.70. Ta papildomoji 
medicinos apdrauda apmoka dak
tarų sąskaitas ir klinikinį ap
tarnavimą (outpatient) , ko ne
apmoka Medicare ligoninių pro
grama. .

> ji

S>1

iRosalyn Carter

šiltas,- saulėtas
Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:29

Čilė nenorinti JAV pagalbos

SANTIAGO. — Čilės prezi
dentas Augusto Pinnochet, pa
reikšdamas, kad/Čilė nėra koks 
“išmaldos reikalingas pavargė
lis”, atmetė Jungtinių Valsty
bių $11 milijonų paramos sū są
lyga, nelaužyti žmogaus teisių. 
“Jei jie (JAV-bės) nori mums 
duoti reikmenų, tai turi daryti 
be propagandos arba atakos prieš 
Čilę”, pareiškė Pinochet. Tais 
$11 milijonais norėtą pagelbėti 
Čilės smulkiesiems ūkininkams.

Čilei nepatinka/žmogaus, teisės

/Nesitikėta audra 
Chicago j, Indianoj

Ketvirtadienį popiet daugeliui 
netikėtai; pradėjo Chicagos pa
kraščiais žybčioti žaibai su kas
kart garsesniais perkūno tran
kymais ir smarkiu lietumi, bet 
išskyrus vietomis patvirnimų, 
kitokių bėdų nepadariusi audra, 
jau/su tornadų straubliais, nu
bildėjo į Indianą, kur į rytus nuo 
East 'Gary, .Hobart ir Matteson 
apylinkės tornadai žalos prida
rė keliolika .namų apdraskė, vie-1 elgesiu. Popiežius jam buvo pit
oną statybos darbininką torna
das užmušė? o viena moterėlė iš 
išgąsčio gavo širdies smūgį.

SANTIAGO, Čilė. — čilėp vy
riausybė .atsisakė- imti bet kokią 
paramą iš JAV, nes . jai nepatin
ka. JAV pareigūnųkįausinėjimai 
apie pagrindinių žmogaus teisių 
taikymą- pačioje Čilėje.

Jeigu’ JAV rerigia'ši iri toliau er
zinti Čilės pareigu hūs įvairibmiš 
žmogaus teisėmiš; tai ^ieihš’ne
patinka. Be to, Šfaučės Ameri
kos spaudoje pasirodo’žinių, be 
pagrindo b'esikabinėjančių ,prie 
Čilės prtzidento ir kitų parei- 
gūnų. Čilės vldžįa sutinka ap*- 
siei|i be .JAV ekonominės para
mos, Jeigu Ji negali būti duoda
ma be bereikalingų -irzlių-pasta- vfeno irajaul- pačiam daugiau 

’'• laikd praleistą kalėjimo darže.

BERLYNAS. — Rudolf Hess, 
buvęs Hitlerio pavduotojas, 83 
metų amžiaus, nuteistas visą 
amžių, sėdėti Spandau kalėjime, 
gavo teisę žiūrėti televizijos. Be 
to dabar jo giminėms leista kas 
mėnesį lankyti du kartus vietoje

s: jef’j mDi. m?

Arkivyskupas Lefebvre
turės aiškintis ?'

negalvoja.

VATIKANAS, Italija. — Po
piežius Paulius VI labai nepaten
kintas prancūzų arkivyskupo 
Marcel Lefebvre nedrausmingu

rašęs laišką patardamas nešven
tinti kunigų, bet jis ne
kreipė į popiežiaus patarimą 
dėmesio ir 14 jaunų kunigų 
įšventino. Popiežius PauliųšJVI 
rašė nedrausmingam arkivysku
pui net penkis laiškus ir kalbė
josi asmeniškai, bet vienas'ant
ro neįtikino.

Dabar popiežius visą reika
lą atidavė katalikų tikėjimo dok
trinos kongregacijai, kuris ^tu
rės ištirti visą reikalą. kitus gaminius.

Dabartinė čekų vyriausybė iš
metė dąugelį čekų iš komunis
tų partijos. Pats didžiausias va
lymas buvo pravestas, kai bu
vo išmestas Aleksandras Dubčė- 
kas. Iš partijos išlėkė visi tie 
čekai inteligentai ir pramonės 
specialistai, kurie įstojo į partiją 
ir pradėjo nurodinėti Maskvos 
specialistams, kaip lengviau su
tvarkyti pramonę, kad gamyba 
padidėtų. t

Išmetus specialistus iš parti
jos, jie neteko atsakingų dar- ' 
bų. Daugelis, bijodami dar di
desnių represijų, bėgo Į Austri
ją ir vakarų Vokietiją. Stoka 
patyr- ių specialistų labai ken
kia krašto pramonei. Vyriausy
bė norėtų, kad jie grįžtų namo 
ir įsitrauktų į ūkio darbus. Vy
riausybei kenkia užsienyje gy
venantieji čekai, nes jie pasklei
džia labai tikslių žinių apie sun
kią čekų pramonės būklę. Jiems 
yra žinoma, kad dar ir šiandien 
sovietų valdžia pardavinėja Če
koslovakijoje gamintas prekes, 
bet čekams nemoka. Jeigu ne
būtų tokių tamprių ryšių tarp

•’/Šiaurės Sąjunga
3 ATĖNAI. Graikija. — Graikų 
vyriausybė nori galimai greičiau 
grįžti J Aiaurės Atlanto valsty
bių * eilės ir atgauti prarastas 
prekybos -pozicijas.

Nutarimas sako, kad abi pu
sės —^Graikija ir Turkija — 
susitarusias dėl jkipro salos tei
sių, galės grįžti į šiaurės Atlan
to valstybių Sąjungą. Iki šio me
to graikams dar nepavyko su-| Čekoslovakijos ir užsienyje gy- 
sitarti dėl Kipro, bet Graikija no
ri galimai greičiau užmiršti Kip
ro konfliktą, grįžti j Sąjungą ir 
parduoti savo vaisius, aliejų ir I šia amnestija pasinaudos,

venančių čekų, tai šios amnesti
jos vyriausybė nebūtų skelbusi. 
Ar užsienyje gyvenantieji čekai 

. tuo
tarpu dar neaišku.

I



J. KUTRA

Jo gyvenimo ir dorb\j apžvalga
Norime čia kiek plačiau supa

žindinti skaitytojus su‘Petro Jo
niko gyvenimu ir jo parašytais 
veikalais.

P. Jonikas 
kovo mėn. 25 
me, Tauragės
'P. Jonikas studijavo Vytauto 

Didžiojo universitete. Pagrindi
niu dalyku buvo pasirinkęs lie
tuvių kalbą, šalutiniais — lie
tuvių literatūrą ir pedagogiką. 
Un-tą baigė 1934 m. 1931 m. lan- 

jkė dialektologijos kursą Kaune, 
kurio vedėju buvo prof. J

!*lis (Kursuose buvo .rengiami 
i specialistai lietuvių tarmėms už

prašyti).

Baigus išklausyti humanita
rinį fakultetą, V. D. Universi
tetas pasiūlė P. Jonikui vykti į 
užsieni specializuotis, kad grį
žęs galėtų Įsijungti i mokomąjį 
personalą. Rygos un-te lankė žy
miausio baltų kalbotyros specia-

Dr. Petras Jonikas

Kalba yra vienas iš tautybės 
požymių. Vertindami savo tau
tą, nemažiau turime vertinti ir 
branginti ir mūsų filologus-kal- 
bininkus, kurie nagrinėja mūsų 
j ■■ 
darą, kovoja su svetimybėmis, 
ją tobulina. Gaila, kad mūsų 
kalbininkų eilės išeivijoje mažė
ja. Netekome dr. A. Salio, dr. 
Pr. Skardžiaus. Džiaugėmės 
apie Lietuvoje iškylanti naują 
kalbininką — prof. J. Kazlaus
ką, bet ir jam neteko daugiau 
pasireikšti: per anksti tragiš
kai žuvo ar buvo priešų nužudy
tas. Tenka taip pat apgailestau-

kalbos istoriją, aiškina jos san-pisto — prof. J. Endzelyno pa-
skaitas (1935 m.), vėliau Vie
nos ir Karaliaučiaus universi- Z 4 r 1 
tetuose išklausė prof. jN. Tru
betzkoy, P. Kretschmeš, prof. J. 
Gerulio kalbotyros dalykus. Kar
tu rinko medžiagą savo diserta
cijai. 1937 metų gruodžio' mėn. 
Humanitarinių Mokslų Fakul
teto tarybos buvo išrinktas'lie
tuvių k. katedros vyri’asisten
tu. Skaitė kai kuriuos epizodi- 

ti, kad išeivijoje maža kas pa-*nius bendrinės kalbos kursus ir 
sirenka studijuoti humanitari- j vedė lietuvių kalbos prosemina- 
nius mokslus; o daugiausia yra rus. 1941 metų sausio 31 d. Vil- 
linkę j -vadinamus “praktiškus” '• niaus universitetas suteikė jam 
dalykus. filologijos daktaro laipsnį magna

gimė 1906 metą 
d. Antrinsiu kai-

i.alys ■PiinalaieiA

‘ 'NIAGARA LAUKIA TURISTŲ. .

(Tęsiny*)/ ' • 1:P ’

Kiekvienas stengdavosi duoti .^eru^
(degtinės) po burnelę, kad nebūtų apkalbų. Linominos 
tarpsnyje mažai kas kuldavo.’Seniai iš liepi?1 karnų 'Al

pindavo, klumpes darydavo, spragilus taisy<favft'i¥'kti"'
Jaunimas vyžais nedevėdavp,. bet seniai juos' m^davr// : 
ypač žiemos metu šalčiams esant Šaky4ayph. jog tai' ger ' t 
riausias apavas: lengva, šilta kojai .-ir gerai,-laikosi anLc - 
kojos — nesmunka. -

Mr. M. RIVKIN, prezidentas senos ir patikimos firmos 

GLOBE PARCEL SERVICE, LNC.- ' 
oficialiai praneša savo gausiems kiijentams, kad .

giminėms yra tęsiamas, kaip buvo laike paskutinių ...
”? ,.f.l5 metų. v _ ..

-■ T , _ _ — į 'L >: > ‘r >*- , V* 1

Kiekvienas'paketas yra apdraustas. . > v — 
Gavėjams nieko nereikia inokėti. Pasiuntimas ; slum 

tinių duoda didžiausia švenčių džiaugsmą jūsų giminėms, 
Paketai yra priimami sekančiose mūsų įstaigose ii 

skyriuose: > 1 ‘‘i

GLOBE PARCEL SERVICE, LNC. .
723 walMjt Street, Philadelphia, pa. i9io6 

TEL. (215 ) 925-3455'“’

NEW Y&ftfe CENTRAL OFFICE: 
£12 Fifth Avenue, Room 709 
Hew York, N. Y.. 10010 
Tel.: (212) — 685-4537

Tarp 25 ir 26-tos gatvės
Ofice hours; Daily 9:00 AJA. -— 5:00 P, M,

Liepos ir rugpiučio uiėn. šeštadieniais uždara.

arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių

BALTIMORE, MD. 21224 
3W6 Eastern Avenue 
x (301) DI 2-2374

CHICAGO, 1LU 60632 
4065 Archer Ave. 
(312) YA 7-5980

2142 W. Chicago Ave.
(312) 235-7788

CLEVELAND, OHIO 44109 
3491 West 25 St.
(216) 741-8082

DETROIT, MICH. 48210 
6720 Michigan Avenue 

(313) 894-5350

ELIZABETH, N. J. 07201 
956 A Elezibeth Avenue 
(201) 354-7608

HAMTRAMCK, MICH. 48212 
1 1415 Jos - Campau A»»nu» 
4 (313) 365-6350

LOS ANGELES, CAL'lF. 90026 
2841 SunsM Blvd.
J (213) 41347177

MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Ave. N. E.
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<4 f46.4*« • - V - », •* ’

NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave.

(203) 224-0829

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 

T (112) OR 44930

Nešant lėšų ir didesni# entuziaz- 
moj mebuvo galima išvyštyti in
stituto veiklos. Vis dėlto - tuo 
metu buvo, j Instituto, išleistas 
įKūlturos roijido tėšęięisj .svar
bus Ėėtuvių .kultūros bei litera- 

1 tiros istorijos veikalas, lyg tam 
.tikra lituanistinė . enciklopedi- 
’jĮ uii*' Vhėflovo'’Bfmškdš; “idek- 
ših#fynas”'‘,('ttyš ‘Stambūs tuj
inai). Kaip jo paantraštėj e pa- 
sakitaj tai -yra! ^Senųjų lietuvių 
.rašytojų, rašiusių prieš 1865 me- 

ajps 
Isti-

eum Įaudė uz disertacija, iirian- 
čia dabartines bendrines raso- 
mosios kalbos susidarymą^ Kau
no universitetas.T942 m? pabai-. .. . -v ųinįirJt • goję išrinko P. Joniką, docentu 
ir lietuvių kalbos katedros 've^' 
dėju,’ bet ’.kartu''jis pašliilęd\ir 
Vilniaus universitete diffen^ ’^‘i

šalia universiteto, rį’i,' Jionikas'' 
dalyvavo ir Liėtuvfų Mokslo Aka-' 
dentijos- Lituanistikos^Iftstitu'to 
darbe: buvo to: Instituto Bend
rinės Kalbos ir.-Terininblogijos 
vedėju, o taip -pat:ir -Akhdemi-/tąs, bi 

<ir biobi
■ kps Instituto . ribosi1 «P. Joniko

jai priklausančioLietuvių! Žody n 
no ir Rašybos: Komisijos sekre
torium (1940—1944ąpj)& ;į •'i>iyo sųo,rgąn^jĮoti lituanistikos-

; Tuo metu P-.-Jonikui tekocakr ’
tyviai dalyvauti labai.’.aktualia.-.
me mū^kaiix)S:UgdymoH)eii'kuI-4 
turas darbe* i Rašė .steaipšhius.

: “Mūsų Kalbai”, mėnesiniam žur- 
i nąįui; . vėliau _buyp _ to^žurnaįo.

1 1»ii *f ♦ ii jn J •*. t r,»*>:’
1^65 'ič-, kūlėms .yąapvaųti bū
vį) ‘ ijakriestas B,Babiąuskas,

^.i^huomeujjirS, .Jįaetuvjg :Rąsy±oju 
- i Draugijas pirininįąias.. Buvo jen 

____ _________ J.sk~8(ftyfor75’ ^^^^ėš.'.’pąr.

‘ w
Jjosjektorium Pedagpgimame Li-;
* uaništiisoš, Insti^e, kuris 1958 
Jn.;'Aigi&jbdmen-; ^šiĮųr'e '(dau- 
feaūšia! ’-D?tiY'^^kosr'l'pa^,tango- 
feiš)' čikagoj?Sio IrisW&tb tikš- 
las’“buvo ^riidfli išeivijos litųa- 
^įstTnidmokyklų mokytojus bei 
Sttfahjšiihių- dalukų dėstytojus, 
t ftdip pat ugdyti lieturių kulfū- 
ILirn-l.,.. 'J ---l..'L-r.   rt rx
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■ 1661 —t oth Flace, N. E.

(216) EM 3-5556 \ ■ '

SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.

(201) 257-2113

VINELAND, N. J. 08360 
Parish Hall 
West Landis Ave. Z 
(609) 696-9796 -

WOCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

' (617) 798-3347

BROOKLYN, N. Y. 11222 
72 Nassau Avenue

(212) 389-6747 R?*’

94122
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4330 Quay St.

(303) 422-4330
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318 So. Wilbur Avenue

(315) 476-6958
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Kalbant apie vyzus, reikia; paminėti imĮsiį įdopių , 
minaitį, tai iš, Mijaugonių kaimo JonaYičių,.;vardo.ueyūų u 
nau. Jo ūkis buvo ne •pačiame kaime; bet iš'trijų ūkių-vien 
kiemyjė į Gilučių kaimo pusę? Jis buvo-jau.-įsenas,-turėjo 
dvi dukteris ir du sūnus. Dukterys išėjd mdrcibsna,i-'S£H iii. 
nūs Aleksandras I pas., kąrįė.'.

iš Mijaugonių dvaro kuinečip’dij^tėr^
šioms sutuoktuvėms priešinosi, bet.jokie.pro|ę§t|ų nėgei ’1 
bėjo. Piemuo dar buvau, bet vestuvėse dalyvavau pusb^-r 
rolių. Tuo metu Mijaugonių dvare buvo-iš * Prancūzijos..y 
atvežtiems kunigams vokiečių Įsteigta' stovyklai Kunigai ■ 
vokiečių kareivių prižiūrimi, dirbo vi£uš Įųkio ’Įdarbiįs. ' 
Mačiau kunigus runkelius kasant.,Kalbėjo, jog nejnązaiA1- 
tų kunigų nuo šalčio ii* bado išmirė. ;JKaruix pasibaigus, ;y 
mačiau kelių, mirusių' kunigų^ praneūžų kalba- dokumente 
tus ir giminių prašymą leisti palaikus’ pėrgabėiiti ąPYari’ ' ;

- . . . - . ' -'mI jig- M *
CUZlją. - j ;  -' . .. ... s .

‘ ■ Senis Jonaviriiiš gyveno, pašitiirfnSiai;-3 ūkio’: efeHius 
dirbo apsiavęs čebatais. Taip da^i 'nėb^VoĮp'riiintMt rik /'j 
ponai šiokiadieniais taip įgalėją ,avėti.. JonąviČįus. elgesį Į. ■. 
priešingai kaimiečių įprbčiamsv Eidanfias<itsvęčjųs--ar, .i, 
bažnyčia, visada apsiūdavo balčiausiūiš-vautaiš iY''grav- . 
žiais iš karniį nupintais vyžais^'aj^ivHkaaVo^d^šeigihiafei ’̂’’ 
drabuižais,-švaria rudine apsigaufedavĮf^k^faiš i^’^uy 
dinę skrybėlę' užsidėdavo; Taip .aps^^zui^q^e.Yj^^uiuS-..., 
gėdijosi' žmohėšė ’'siiširikti' Mes,;-.-yaiĮąiy. jo-Kilaukdivąm,. ,t- 
ątsilankant, nes fėtai kada, be diyvanų^trida^oj^kalbarn 
būvo -muz^ąĮįąiĮpratęsiąąĮą\:Po ‘Wr 4
.sada.garsiai, sakydavo: .“.Dėkui
gaspadoriui, gaspadiiiei ir-mažięms jv^iiięliaųĮą’/^Žii įb^Į 
maldelė mums labai patiko, nes ir mimis.-.deko^yc^dXQXSi^ 
prie vaišių -tik dėmesiu prisidėdavoinė? i ?' zn -;-

. • ,, U.ifįtbiTSMjh -Mffnf i
Žiemą ir. iš .toliau atvąžiubdave )gtmįnįųr;pąsisaįęčįųQ;, / 

ti. Neblogas buvo kažkoks i giminė ■ isr'Pražariškių?,-kaim®.^ t 
Jis atveždavo po -virtmėlę' -tolpų Šu^at^ūbĖoįr^^^ąldži^I 
baronkėlių“(H^tainfę) dr'įAPkėletą Č^lri^rkų
Neblogas buvo'ir-iš Kudonių-'kąimb’^St^^^ttilėiiSiiSSSš^

nikas, “ir Lietuvoje nedaug lai
ko ’tegalima buvo skirti, nes 
daug' jo teko atiduoti mokoma
jam universiteto darbui, o, ša
lia to, ir kalbinei praktikai — 
praktiniams Keltuvių bendrinės 
kalbos-reikalams. Mat, anuo me
tu, atsikūrus- Lietuvos valsty
bei, pats- gyvenimas iškėlė dau
gybę uždavinių ir klausimų be
sivystančiai ir ugdomai lietuvių 
bendrinei kalbai. Reikėjo ne tik 
rašybą tvarkyti, bet ir mūsų 
valstybinio,' civilinio bei kultū; 
rimo gyvenimo sritims, persi
joti, iš seniau paveldėtus nevy
kusiai šūšidarytus ar be reikalo 
•paafcavintus-^-svetimus žodžius 
.ar - formas,, priešingas lietuvių 
kąlbos sandarai, jos dėsniams”.

- J • r v - ' -r »

' Štame' lietuvių ‘ bendrinės, 
ypač"' rašomosios kalbos, ugdy
mo darbe teko dr. P. Jonikui ak
tyviai dalyvauti; Kėlė jis ir pa
rtus pagrindinius principiniuš to 
darbo --klausimas (plg. -“Mūšų 
bendrinės i'žšonrosios kalbos kul- 

, tūros problema”, židinys, 1937).
Teko jam pasisakyti prieš tuo 

. metu dar per- primityviai supran
tamus tos kalbinės kultūros kri
terijus — taisyklfflgumą, gry- 
mimą. Hemdamašis naujesnio 
ano meto kalbos mokslo sampra
ta — struktūrinės funkcinės kal
botyros teorija, P. Jonikas pa
brėždavo, jog mūsų bendrinė: 
kalba pirmiausia turi remtis kal
bos funkciją; *t. y. tpo tikslu, 

.kuriam raštovar.,4nękąmoji kal
ba apskritai yra skiriama, žino
ma, neužmirštant -mūsų kalbos 
šąrtdafos dėsnių (vad. taisyklin
gumo) , taip pat ir be reikalo ne
sikalbant svetimybių;

(Bus daugiau)

M*

—1940). ? Dalyvavo, mūsų kal- 
; bbs i puoselėjimo bbr-jgiobqpiao 
i reikalams Įsteigtoje sĮįįęt^įvių 
Kalbos" Drąugįjbjt,^aš^-- įkli
jos paskaitas-, jĮalbo^į^u^^^s, 
rašėjvąirių sžra^psnitf^^ūoj e. 
į’ 1944"m? tekų nutraukti'Hka- 
/eterinę - veikląpasitraukė Į 
•yakaras.- ;'PąsibąigiwIRpasi''ka- 
rui, Hąnaų .lietuvių gimnazijoje
dėstė, lietuvių kdbą^ (1.9.46 . įįį.).. rinės'veiklos darbuotojus. F*. Jb- 
SusiorganizaYUs..J?abaltijo>IioL.nįkaš-biivo šio Instituto fekto- 
.uersitętųi, rijiSii nūd 1970 n£,'irtik'.i976
baltų' kalbotyros^ė. b. proleg^-;
riųm,;!! pradžių Hamburge,- pS-

vyko_ su žmgna į JAy-lį^^ Ąpsi- 
gyt^Į#į>ą^^..onois^nife4tj Ri
verside, Illinois.

- JRekėjo susirasti darbą, o tai 
buvo nelengva. Pradėjo dirląU 
“Naujienose”; redagavo vietiws 
žinias ir -vedė. “Kalbos dalyki” 
Skyrių, kurj daugiausia ^patss ir 
prirašydavo. Tameošk'yriuje .bu
vo ^svai^tomi ir keliami prakti
niai musų, bendrinės kalbfektol- 
tūros bei -rasyboš kteusmiai>3Bu- 
vo Įkurtas įTikagoj e '' Eiėteiyi ų 
Kalbos DrŠi^ijos skyriai^ liū
nam kėiėrius metus- piriun^n- 
kav6: (195^525^? Buvo;Ą^rivįn-

C NeprikL.; lietuvį t' fifelįiji 
“GimtojT^alba^;*^. 19^0 
m. redagavo, Ą fonpalią redakci
nę komisiją sudarė A. Salys,. Pr. 
Skardžius . ir P. Jonikas; f Buvo 
Suorganizuotas -ir radijo naąkai- 
tų ciklas praktiniais.kalbos*jos 
kultūros beįglobojimo reikalas, 
jų netieną P. Jojikttf; Wco 

ganyti.
Tagal galimybes, rūpinosi^ir 

lietuvių kalbos mokslo reikalais. 
P. Joniko pasiūlymu Lietuvių 
Profepprių Draugijoj Anjęriko- 
je Valdyba, kurios jus ląM* se- 
kretorium^ nutlrimą

Mkurti Litdan išCikos' į lasei tūtą 
būdingąją! fietu'vfų kultūrai tir
ti ir tos rūšies, studijoms ruoš
ti (lietuvių kaftioš, literatūros, 
proistorės, istorijos,’- tautotyros 
ir kt.). P. Jonikui teko tą Ins- 
titatą^r^afirzuori/iš ptdžių bū
ti jo laikinuoju, o pasįoii.jpnk- 
tuoju prezidentu (*1952—2196^).

jnėtir birželio' irrėn.;' n'ebeaprėp- 
ąamas visų užsiimtu'darbų', nuo 
|iy parengė atšisakfe. -J'“1’'

Keletą -niėtfe 'd&tė;‘ lieftrriį 
kalbą ^eikagoš^ Abkštėšniojoje 
Litiiąrigtnldš" bet it-
giausiai-^išdifbd Čikagos univer- 
ritetė :ii?Truo iki įM^fefų 
-kaip ‘ jifofešibnalinns ® Mblroteki- 
įinkaš '/(katalogininkas), .'b nuo 
0970’m’. rūcTeris ikKI973 m. vi
durvasario dėstydamas e. b. 'įro- 
^es ori aus titulu lietuvių ir bal-, 
|ą;kalboty-YbsdalykiišIsraYfstikdš'- ^WASHINGTONAB. —rSveika-

do), ungurių^pasjjįko dienai a^ba ir ^okių^iym^s.^tę- j. 
sakydavo žūtis, bet žuvis. Du^imin®įbuvo|lah^^rtffi- 
giy bet’škūpųs (šykštūs/, niekše muijk^atve3^vo,Įtc^ėl
jų ir neverta ^miBėti^ į Y.W.. 1-<*.

Šiauriausias laiko tarpsnis būdavo, kai pradėdw> 
kiaules skersti, avis, kartais kurį kitą galviją plauti. Oi, 
kaip nekęsdavau tevuj-tSjd 
ir kalbasi: ‘^Eąi tąkiaiilę skersiu 

sų sker

•motina
piau

Paskolos studentams

Dėl-karo ir trėnitfes^sąlygu P.- -<fuate) ir studentams, medicinos
'Jonikas--negalėjo d Soti lietuvių 
iūdbos mokslui ir jo praktikai to- 
^ficr- jhašd,-'kokio' riiA’ėjb ir kokį 
l?ūtų‘'buvo'gaiirna diloti.'norma- 

mūsų - gyvėdifriil sąlygom 
.ęiėtux*oje. -
j “Daugiau atsidėti gtynaiteo- 
tįrtižm kūriamajarn' liėtuvių ’kal- 
■tfcs YnokslS dRr

profesijoje bus leista iki §10,- 
000 paskolos reikalams per atei
nančius akademinius metus, ši 
naujoji $10,030 suma taikoma 
studentams medicinos, osteopa- 
tijos, dantisterijos, veterinari
nės medicinos, optometrijos, po- 
Tiiatrijos ir viešosios sveikatos

; — h-.'-. . ............
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vou, ir dabar jų nekėnan. Re^os^feos^^us r«iija ati
duoti raudoniesiems kinams. Šeri, peni, ganai, su tais gy 
valiais susigyveni, jie tau maioįSš, o ėiū štai — peili jie
ms galanda i “Mėsos reikia, kuo viralą pagerinsi, kuo 
sistiprinsi?” r— sakydavo.$as |y^ūIy^'Į^fta^ 
Ar negalima mėsos pas žy'difejnttsi^rk^ ar ’z^vres'’ jftišf- 
gauti? Blogiausiu atveju, kai nėra kitos išeities, juk ga
lima blogiausią gyvulį nušauti, ko$ėl ^įau.tį^ęprsti? Ar 
negalima palaukti kol Igyyulję • p^ch^s? Kok4^ žmonės 
žiarūs. Sako žvėrys žiaurūs, <6 kuaižntogifs ne.-Žvėris? Ir 
dar koks suktas žvėris.

' -Gyvulių plovimo dieną niekad namie nebūdavau. Sug 
rįžus tėvas arba motina su savo ta moteriška širdimi iŠ- 
mėtinėdavo: “Tai kąi, Sugrįžai, mėsos užsinorėjai, o kol 
nepadėjai kiaulos paskersti ir nusvįiinti, a? Koks iš tavy 
bus gaspadorius?” Taip norėdūyosr atkirsti: velniop jū
sų gaspadorką ir visą mėsą jeigu įiekaltųs^gyvulius rei
kia žudyti. Prieš nušovimą-' -r-'nl<s^o|li^^tik neskėrdi- 

(piovikų)
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mą ar piovimą savų gyyuliU/<Btlvfe 
tegul jie piauna kai-nėmatąa<-- t^i^ 
noras, kad skerdikui iri pipvikiš.^as 
tų. Sakydavo: “Tai J<ą, mėsą vąl^ų^rip'ajpli 
a?” Tai kągi daryti, jeigu 
gyvulio neatgaivinsi. Eidavo iie
ties eidavo, o gyvufiufe pjaudavę; Kam L 
gailestingumą, visokias gelris ctor^bes k^jų r^ši 
suprantama, jeigu tie gyvuliai taiVe nore

Bet dar geriant Mariau Vįeįi^ .kaimo^fp^fį^gavu- 
sią mažą paršelį. Tas žvygaujamai b^įluoja: “0 tu ma
žyti, tu mano gražuti, nu ką aš kalta, kad tave turiu pas
kersti?” Tai tau ir moteriška gera širdis, švelni, meili, 
gailestinga, atlaidi, o gyvulėliui duria peiliu tiesiog į šir
dį. Prakeikimas! » 1Ui
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Skaitytojų Balsai

biau išplės padirbinėjimų garny-

rai

šio straipsnio autorei jau te-

LIETUVOS AIDAI

NAUJIENŲ

POLONIA SODE

Chicago, III. 606081800 So. Hahted St

palaiky- 
surengti 
paskirti

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.

riąfiįv Valdžia nori išmokti
: įmokti tęigiamų savi- Į Tikimasi, kad visi šiuo reikalu 

,?šėthiniugru-Į kontaktuojami lietuviai Wash-

MAUJItHOt, CHICAGO 1, ILL.— Saturday, July 2, 1977

sius dėl amžiaus ar dėl ligos.
Studija bus pravesta dviejų 

metų laikotarpyje, pagrindiniai 
studijos vadovai yra profesoriai 
David Cuttman ir Richard Kolm 
bei asistentai, šalia jų yra su
darytas pagalbinis patarėjų ko
mitetas, susidedąs iš kiekvienos 
etninės grupės atstovų, atliekan
čių ryšininkų pareigas tarp mok
slininkų ir studijuojamos gru-

mus įgalima .atskirti patrynus 
baltu'mihkštu popierių, kur susi
tepimas ^gausis kita--spalva, ne
gu ji yra atspausta. ; ■

Nemažai; vietų pasitaiko, kur 
stambų hankndtį:šiuo;-būdū pa
tikrina, peikia.būti apdairiems, 
kad išvengus' šių falsifikacijų.

; - «J. J-tis

Prasideda tikra 
padirbinėjimų gadynė 

Šiuo, laiku išrastas aparatas 
Xerox 6500, kuris duplikuoja pi
nigus, dokumentus, čekius, ver
tybių popierius ir visus kitus da
lykus, kas tik spausdinama ant 
popieriaus. Tasai aparatas per- 
spausdisdina visiškai originalė- 
se spalvose ir, žiūrint perspaus
dinimus, neįmanoma atskirti nuo 
tikrųjų originalų. Padirbinėji
mų jau yra nemažai užregistruo
ta. Žinoma tuo aparatu įvairūs 
kumpanagiai ateityje dar la-

■mos' sprendimuį_ bendroje į posėdžiuose. Studija atrodo rim
ta, naudinga ir prasminga mūsų 
pačių gyvavimui šiame krašte.

J

je ji bebūtų formoje, yra pagei
daujama,—taigi, tai First of all 
(ne After all, kaip sakote!).

Amerika pageidauja, kad lie
tuvių kilmės amerikietis būtų 
kiek galima daugiau kultūrin
gas! Žinojimas tokios senos kai 
bos, kaip lietuvių, (Sanskrito 
artimiausia giminaitė) .kuįtūros 
pridengta, — vadinas, tas^me- 
rikietis, kuris lietuvių kalbą ži
no, yra kųltūringesnis,. taigi . ir

Linkėtina Vyčių-Sendraugių 
kuopai kuo geriausios .sėkmės 
ateities darbuose.

Dalyvavęs J. T.

Ne, —A f t e r all, bet First 
of all, this is America! — tai 
yra: toks kraštas, kurio laisvė 
ir garbė nepalyginami; kur 
žmogus gali galvoti ir veikti,

(Liepos 4-tos proga)
After all, this is America . . .

Taip pasako koks “mamos 
sūnelis” arba išgarbinta duktė, 
kurių tėvai bijo, kad jie “nesu- 
lietuvėtų”, (kai išeina pašneke
sys apie reikalingumą mokėti 
lietuvių galbos)-.. Atrodo, kad 
ta Amerika yra kokia 
baidyklė, “Odisėjos” .Scila ir 
Charibdė, kuri ryja tuos, kurie 
nori daugiau išmokti, daugiau 
žinoti ....

G. Sužiedėlienė Washingtone ir 
ądv. Armonienė bei Lilian 
Walsh Baltimorėje. šiuo metu 
yra baigiama ruošti išsami an
keta, kurią naudojant bus asme
niškai apklasinėjami 80 (60 m. 
ir virš) asmenų iš kiekvienos 

[etninės grupės. Apklausinėjimai 
• prasidės birželio mėnesio gale 
ir bus pravesti etninėje kalboje 
patarėjų komitete narių su pa- 

<kai, ->ngrąį; kraikai,- italai. irį rinktais pagalbininkais. Kiek 
■žydai) Washingtono-Baltimores vėliau, naudojant kitokią an- 
• ra jone su tikslu susipažinti su ^etą, bus apklausinėti po 20 
inlsttistančiųįjų narių [grupinių atstovų, pažįstančių sa- 
^■ėikjtfėnji's, .mjsitėikHhais ir no
rais, ^ų pąienkinrmu savųjų gru- 
tpių ’ ribose j ir. benlru. jų egzis- 
tencijeą lygiu. Tokie radiniai ti
kimasi padės-išpūdyti 3 studijos 
tūž 8irtwpfteu$; 1)/suprasti etninių 
grupių savi-globos priemones

2) hpndrąą vertybes, ir 3)

Mrs. Zautra pradėjo tarnauti- 
vertėja, per ilgus metus patar
naudama savo tautiečiams imi
grantams lietuviams. Per 40 me-' 
tų ji buvo Lietuvių šv. Onos- 
Labdaringos Draugijos pirmi-' 
ninkė, kol pašlijusi sveikata pri-' 
vertė pasitraukti. Ji buvo vie
na iš Lietuvių Moterų Piliečių- 
Klubo steigėjų. . 1 . ;

Lenkams užpuolus Lietuvą, ji 
dalyvavo Lietuvai šelpti Fondo 
steigime ir veikime. Vėliau, kai 
buvo išrinkta Amerikos Lietuviu- 
Taryba, Marija Zautra visa lai
ką gyvai dalyvavo ALT veiklo
je ir tik liga ir mirtis priver
tė veiklą dėl Lietuvos laisvės 
nutraukti ir iš gyvųjų tarpo at-; 
siskirti.

Jos vyras Jonas Zautra bu
vo anksčiau miręs. Ilgus metus 
Mrs. Zautra dirbo Morissette 
Millinery krautuvėj Essex g. ir 
drauge su savo vyru laikė mais
to produktų krautuvę Union gat
vėje.

Mirdama paliko nuliūdime bro
lį Juozą G. Burbą, gyvenantį 
Lawrence, keturias seseris — 
Ann, Albina, Josephine, visos 
trys su savo šeimomis gyvena 
Lawrence, ir Helen, su sa
vo šeima gyvenanti Ft. Lauder
dale, Fla., ir daug vaikaičių ir 
dukterėčių. .... — ,

Marija Zautra per daugel me
tų buvo Keleivio skaitytoja.

M. Stonie

Lengviau kitiems darbus nu
rodinėti, nekaip pačiam dirb
ti, Draugas parašė vedamąjį, 
apie . Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos paskelbtą spau 
dos'mėnesį, o tas mėnuo gali 
tęstis kelis mėnesius. Rašoma, 
kad spaudos mėnesiai pas mus 
skelbiami beveik 'į kiekvienais 
metais. Negalima pasigirti, 
kad jie būtų gerai pravesti, sėk
mingi ir lietuvų spaudai dides
nę naudą atneštų-

Negeresni atsiminimai yra 
iš Pasaulio Lietuvių Sąjungos 
ruoštų “Spaudos dienų” Tabor 
farmoje prie Sodos Michigano 
valstijoje, kur būdavo sukvie-

vąsias etnines grupes ir joms 
savitas kultūrines, bei socialines 
savi-globos sistemas. Visi 
ketos atsakymai, be abejo, 
anonimus. Abi aukotos 
išverstos savon kalbon ir 
jungtos prie visos studijos 
kinio.

j šių m.etų pradžioje Sveikatos, pių ir taip pat padėti užpildyti 
slinnpo ir Šalpos Departa-1 jose tebeesančias spragas, šias 

.mentus' (HEW) paskyrė Kata-, eilutes berašant autorei šian- 
ilikų Uųiversifetui, Wash., D. C.

ingtono-Baltimorės rajone taip 
pat įvertins šią svarbą ir su
teiks valandėlę laiko projektui 
pravesti. Iš anksto už tai dėko
jama ir prižadama, laikui atė
jus, spaudoje studijos davinius 
išsamiai aprašyti: v -

^ikų Uųiversifetui, Wash., D. C.t dien yra nejaukiai aišku, jog to- 
A’aldžįps ąprnokanią projektą pra- kių spragų, deja, tikrai yra lie- 
yegfi studiją apie senstančius ir • tuvių visuomenėje — ir mes esa- 

etniškumą. Oficialiai šis pro-1 me kalti, gal nejučiomis bet vis- 
įjektąą pavadintas ‘tĮnformaliosttik apleidę savuosius, sykį iš ak- 
'il’ formalios pagalbinės sistemos tyvaųs darbymečio pasitrauku- 
'.ir jų-įtaka senstančių jų gyveni-1 
"ne parinktose, etninėse grupėse”.

t Kaip žinome, praėjusiame de- 
.'šimtnįętyje šio krašto dėmesys 
•linko itin jaunimo interesams ir 
^ąunatriitanno palaikymui, daž- 
jiai tragiškai ignoruojant pagy- 
S’ęnūĄįį.' žmonių tiek reikš
mes; tiek autoritetą. Paskuti- 
vniaiš mętąis;šįę nelygumas yra 
VŠukėĮjs pi&apkamai susirūpini- 
jmo įvairiuose visuomenės sluoks- J 
piuosę ir. šiuo metu yra rimtai. 
•bandopas valdžios atitaisyti. ‘ 
jPrieš atitaisant klaidas ir užpil- į 
_dant esamas spragas, betgi, yra 
.reikalinga susipažinti su pačio- 
tmis ęhroniškiausicHnis proble- 
•momį^, iabiausžaf -Užkietėjusiais 
•hėpritbldi^s- senstančių jų gyve- 
•nime.; Ta prasme tad buvo pa- 
•rinktos studijuoti 8 etninės gru-

rūsčios SPAUDOS 
DIENOS

Įsteigta 1923 metais.
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

.Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

Penkf. 9:30 • 10:00 v. v. - 1490 AM ^09 Sešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
A Sekmad. 9:30 - 10:00 v. r. - 1230 AM 

; Veda K. BRAZDU ONYTĖ 
2646 W; 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

- 778-5374

dos Vyčių gegužinę liepos 4 d- 
Vyčių salėje-sodelyje.

P. J. Laurinaitis dėkojo vi
siems atsilankiusiems, ypač fen 
gėjams.

Sekanti Vyčių-Sendraugių ge 
gužinė ruošiama š. m. rugsėjo 
mėn. 4'd. taip pat Vyčių sa-

Nors ši organizacija ir nėra taipgi priminė apie būsimą me 
gausi narių skaičiumi, bet yra j tinę ininois-Indianos Apygar- 
veikli; štai pirmininkaujant p. J. 
Laurinaičiui, buvo suruošta lin
ksma pavasarinė gegužinė š. m. 
birželio 5 d. Vyčių salėje. Buvo 
priruošta daug gardaus maisto, 
kurį pagamino darbščiosios

'draugijos narės, o apetitui su
žadinti buvo įvairių gėrimų 
gaunama prie baro, kur Vyčių 
salės administratorius p. K- Vi
džius su p. Braziu patarnavo. 
Veikė ir laimės šulinys, kuris 
laimingiesiems suteikė daug 
džaugsmo.

Visų dalyvių ūpą pakėlė atsi
lankęs niinois-Indianos apygar
dos Vyčių pirmininkas p. sol. 
Brazis su ponia ir svečiais. Jis

PIKNIKAS

■Dėdei Šamui daugiau garbės cianii musų veiksnių laik 
į daro’

Atmetimas lietuvių* kalbos 
yra tik tingėjimo ir apsileidimo 
ženklas pas jaunuolius, o iš an
tros pusės, tie senieji, kurie sau 
goja savo vaikus net nuo tokių 

’vedybų, kuriose vaikai galėtų 
į “sulietuvėti”, (dievaži, ir tokių 
dalykų mūsų pasaulyje yra!), 
yra tk atsilikėliais, nupiginan
čiais Amerikos didingą vardą, 
paversdami Ją lyg kokia ten 
despote arba tamsuok...

rascių 
ir skaitytojų atstovai. Minėtos 

mjš” niek uo nepuri dėjo 
prie musų išeivijos spaudos stip 
rinimo. Jos dažniausiai būdavo 
skirtinos mūsų laikrašv’ų lei
dėjams, redaktoriams ir bend
radarbiams išbarti, e’nant lie
tuviška jyatarle 44 jungą trau
kiantį arklį visi nfri’iša”.

Taigi mūsū spauda praktiš
kai paliekalĮiia1 jos le’dėjų valiai, 
lyg tai būtų jų vienų reikalas. Ir 
jeigu l:etuvių. visuomenė netu
rėtų spaudos reikalams atsida
vusių vienuolijų, kurie ją palai
ko ir subsiduoja, mūsų spąuda 
būtų labai menka ir vienašališ
ka Taip rašo Draugo b. kv.

Yra keletas patarimų, kaip 
prisidėti prie spaudos 
mo. Vienas patarimas 
parengimus ir pelną 
spaudai. Nenuostabu.

Kiek yra žinoma, visos orga
nizacijos, norėdamos sukelti lė
šų rengia parengimus, o taip 
pat televizija, radijas ir laikra
ščiai. Bet Draugas jokių paren
gimų nerengia, tik reikalauja iš 
kitų, kad surengtų ir pelną pa
skirtų Draugui. Seniau dar bū
davo Draugas surengdavo pik
nikus. Bet vėliau ir nuo to atsi
sakė. Per daug darbo, geriau, 
kad kiti surengtų ir pinigus ati 
duotu-

. Amerika siekia šviesos aukš
tumų ir semiasi viso pasaulio 
spindėjimus, ir tai yra Ameri
kos garbė! Kas tos garbės nesu
pranta, tas nori Amerikai švie
sos spindulių atimti!

_ L ietuvių kalba yra A- 
merikai pageidaujamas 
spindulys!

Arėjas Vitkauskas
N. B. Arėjas Vitkauskas yra 

Lietuvos kariuomenės kūrėjas- 
savanoris.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Tel. 421-3070

Iš lietuvių surinktomis au
komis Marijonai venuoliai tu
rėjo ūkį ir seminariją, bet vė
liau pardavė ir pinigus atidavė 
lenkams, statybai, o tie, nė dė
kui nepasakę, pasigyrė, kad tai 
jų nuopelnas. Argi mes, turi
me tiktai du laikraščius, ku
riuos išlaiko vienuoliai? O kur 
visi kiti, laikraščiai: Naujienos, 
Lasvoji Lietuva, Dirva, Kelei
vis ir daugelis kitų. Jie visi iš
silaiko iir be vienuolių pagal
bos. O kas išlaido vienuolynus?

■ Antanas Marma

Vyžiy-Sendraugiu Gegužinės Rengėjai su pirmininku p. J. Lau
rinaičiu ir Vyčiy Salės naujuo^ administratorių P- Vidžių.

Nuotr. J. Tamasevičiaus

VYCIŲ-SENDRAUGIŲ VEIKLA ČHICAGOJE

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

LAWRENCE, MASS.
Mirė Marija A. Zautra

Birželio 26 dieną Lavrrąnce 
General Hospital trumpai- pasir
gusi mirė sulaukusi 80 metu am
žiaus gera lietuvė veikėja Ma
rija A. Burbaitė Zautra. Mrs. 
Zautra buvo gimusi Lietuvoje 
1897 m. kbvo 3 d.

Į Lawrence buvo atvežta .dar 
maža mergaitė, kur lankė vie
tos mokyklas, bėt turėdama ank
sti pradėti dirbti, ji išsimoksli-

fNIVERSAL
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shows all the 
higher-than- 
bank interest 
rate accounts 
we have to 
offer. You 
decide how 
much you 
want to save, 
how much

Comp fflndw our wing. ■ 
Wr care what happens io you.

Užsieniuose: 
metams -------
pusei metų _—. 
vienam mėnesiui

Kanadoje: 
metams ---------
pusei metu -----
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose;
meiains_______
pusei melu___
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1739 So. Halstcd Street, Chicago, HL 60608. Telephone 421-6100

YOUR MONEY IS DIFFERENT THAN YOU. The 
more weight it puts on the better. The fatter 
it gets the healthier it is. But it doesn’t get 
that way all by itself. You have to plan ahead 
to make it grow. And that’s where we can help 
—with our higher-than-bank interest rates.

LOOK WHAT IT CAN DO! The chart at left

NaojKUOš eina Įaskiriain
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drove. 1739 So. Hakted Su Chicane 
HI. 60608. Tele! HAymarket 1-6100

Pinigus reikia dusti pašto Monet 
Orderiu kartu su užsakymu.

DisnrasČio kaino<: 
hieagoje ir priemiesčiuose 

metams_____________ -_
pusei metu —------- ----------
trinu mėnesiams----------
vienam mėnesiui -----------

Reikalas Tiek toli nuėjo-

sutvarkytu kad kiękjąęMje 
įstaigoje būtų bent po 'Vieną 
čekistą, praneiantį apie T tos 
įstaigos tarnautoju ’darbus. Ka 
da rusai siunčia užsienin gru
pę mokslininkų, dailininkų, 
šokėjų arba muzikų, tai vis
kas įš anksto Taip sutvaA'o- 
ma, kad jų tarpe būtų vienas 
arba keli KGB nariai, ati-

interest you want to earn and which Standard 
Federal account is right for you.
WATCH YOUR MONEY FATTEN UP. Once 
you’ve opened a passbook savings or certificate 
account at Standard Federal. Just sft back fend 
watch your tsoney grow. We gfve your fnoney 
/the interest it needs to really put on weight. 
The interest you can count on to make your 
financial picture brighter and more secure.
'START WGHT NOW. Stop by the Standard 
Federal office neareat you and open an 
bedount that gives you higher- than-bari . 
interest rates Mnd “fat money.“’ It's the 
easiest wtyfo 
make thin’money į
plft on weight lb a ' x
hurry.

We help your money 
put on more weight.

nos grupės nario darbus.
Sovietų* s jenas saugo 170.000 

čekistų. Jie paruošti •specia
liam . tikslui — sienoms sau
goti. Jie saugo senas Rusijos, 
sienas, bet jie atidžiai* saugo 
ir naujas sovietų sienas. JĮe 
turi šunis, radijo prietaisus ir 
kitas priemones sienoms sau-

Sovietu valstybės saugumas
Kai laikraščiai pranešė, kad? panaudodavo Petuchovo 

Amerikos žurnalistas Robert nius, tai nutarė su juo 
Thot buvo nugabentas į Le-! kartą susitikti ir paimti 
forto vo kalėjimą 
gyven.)ną pažįstantieji žmo
nės žinojo, kad jis pateko į ko 
monistinės valstybės saugumo 
organų rankas. Ankščiau ši 
įstaiga vadinosi Čeką, nčo Be 
rijos laikų jį buvo pavadinta 
Valstybinio saugumo komite
tu. Rusiškai ji vadinasi Ko- 
mitet gosudarstvenoj hezopas 
nosti, kurk) pirmosios raidės 
yra KGB.

Pasirodo, kad žurnalistas 
Thot, kaip jis dabar aprašinė
ja, vieną dieną prieš išskren- 
dant iš Sovietų Sąjungos, gavo 
iš jam žinomo mokslininko 
Petuchovo pranešimą telefo
nu, kad jis turįs jam įdomios 
medžiagos. Tas pats Petucho- 
vas, mokslininkas psichiatras, 
jau ir anksčiau perduodavo 
įdomesnius dalykus iš sovie
tų ps}:hologii vedamų darbų 
ir tyrinėjimų. Thot anksčiau

vietos gyventojų tarpe. Beleisdamas laiką Angaros pa 
kraščiuose, Aleksa pasirinko Angariečio slapyvardi. 
Kapsukui Angarietis kuri laiką buvo - autoritetas. 
Jis galėjo rimčiau ir logiškiau parašyti, jis buvo geriau 
susipažinęs su socialistinėms mintimis ir galėjo logiškai 
pakalbėti Tuo tarpu Kapsukas kalbėti ir rašyti nemokė
jo. Jis galėjo agituoti, bet lietuviai niekad agitatorių ne
mėgdavo. Nemėgo jie ir Kapsuko. - .

Kai prasidėjo suirutė Rusijos komunistų- /partijoje 
ir čekistai gynė ne tik stovietų valdžią, bet tvarkė -ir ra
sų komunistų partijos reikalus, t&i Kapsukas paskundė 
Angarieti čekistams. Jie primetė Ąngariečiui Įvairiusius 
kaltinimus. Jis bandė pasiteisinti, bet nepajėgė. Čekistai 
Angarieti nudėjo tose pačiose Lefortovo rūsyse, kur bu- 
vč tardomas Los Angeles žurnalistas Robert Toth. Kai 
pasklido gandai, kad komunistas Kapsukas Įskundė Če- 
kistams komunistą Angarietj, tai nuo Kapsuko sukosi 
kiekvienas doresnis žmogus. Niekas su juo nenorėjo su
sitikti arba jam ranką paduoti. Jis vienišas ir mirė. Apią^ 
jo raštų išleidimą ir kalbos negalėjo būti. :\--

0 vis dėlto jo raštai surankioti ir išleisti. Jų sudary
ta net 10 tomų. Ten surankioti visi jo laiškai, kurie pa
versti “raštais”. Jie išleisti Lietuvos darbo žmonių .pini
gais. Iš Lietuvos gyventojų okupantas, viską atėmė ir iš
leido “Kapsuko raštus”. Lietuviai Kapsuko nemėgo gy
vo, užtat okupantas nori primesti lietuviams Kapsuko la
voną. Jis bando Įpiršti “Kapsuko raštus '. * -. -

Bet okupantas dar biauriai pasielgė. Jis prikergė 
<inco Kapsuko vardą garbingam Lietuvos universite
tui Kapsukas niekad Vilniaus universitete nesimokė, 
nieko naudingo universitetui nedavė, bet rusai an alfo- 
betą primetė pačiai seniausiai Lietuvos mokslo įstaigai 
Kiekvienas lietuvis, kuris mokosi Vilniaus ;Unvefsitete, 
privalo pažinti Kapsuką. Kiekvienam jaunam lietuviui 
studentui bandoma Įkalti Į galvą, kad -vertingesnis yra

į mo- 
kyklą baigęs inteligentas. 0 vertingas jis todėl, kad jis 
rusų čekistu labiau pasitikėjęs, negu lietuviu komu
nistu. • ", . 7 ,

Lietuviai:komunistair^ninedkmi- Vilniaus Universk

ti net ir komunistus. Dzer- 
ap-moįyti, geriau ra-' žiliškis komunistų dar nearėš 
ir daug žiauresni užj tuodavo ir jų neklausinėjo, 

liiirė, o vy 
riaušių Rusijos valdytoju ta
po Stalinas, tai čeką galėjo 
suimti ir Įtakingus: hoKelu- 
lius, juos tardyti, priversti 
juos prisipažinti prie įvairiau

NAUJIENŲ rsšune atears tasdisn. išskyrus »ekmadieniu*. nu*- 
w vai rvto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

tai sovietų. pierius. _ • V
■ Nespėjo -žurnalistas Thot 
nueiti į Petuchovo nurodytą 

j vietą ir paimti iš Petuchovo 
( kalbėtą popierių, toje pačioje 
vietoje atsirado dvi naujos 
mašinos, iš kurių iššoko pen
ki jauni ir Stiprūs vyrai, ku
rie tuojau jčiupo žurnalistą 
Thot, įgrūdo į vienos mašinos 
užpakalinę sėdynę ir išsivežė 
į Lefortovo kalėjimą.

Rusų -okupacij

Visi KGB nariai labai ge
rai apmokami. Jie gauna žy
miai daugiau pinigų, negu so
vietų kariai, vidaus reikalų pa 
reigūhmį gydytojai, mechani
kai arba kitokį specialistai. 
Jie turi pačias didžiausias pri 
vilegijas, kokias sovietijoje ga 
Ii gauti pats ištikimiausias ko
munistų partijos narys.

Andropovas nieko neveikia, 
nesikiša į smulkmenas.

tiktai, tariasi su direkto
riais. Vargas tam direktoriuj, 

penk- kuris nežino, ką jo žmonės da 
to. Atrodo, kad jis yra geras 
administratorius, moka šok
dinti visus Įtakingiausius Ru
sijos čekistus. 1 .

STANDARD FEDERAI. SM/iNGS 
VUAmtU J

Offtce: 41BT Archer Phone: M7-! 140 Aarw* 3D1 Galena RnalevwM Pbnne 8W-1140
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svarbiausioji KGB būstinė yra 
I Maskvoje, Dzeržinskio gatvė
je Nr 2. ‘Dzeržinskis buvo pir
mas čekos viršininkas. Leni
nas jį įpareigojo sudalyti to
kią gerai ginkluotą jėgą, kurį 
gintų sovietinę valdžią. Kraš
te veikė kariuomenė, veikė ka 
riuomenės policija, veikė vi
daus reikalų! ministerija, -po
licija, žvalgyba ir įvairios ki
tokios saugumo įs’taigos, bet 
Dzeržinskio sukurtoji skyrėsi 
iš visų kitų. Jai nerūpėjo kri
minaliniai nusikaltimai, bet 
jai rūpėjo ginti komunistinę 
vyriausybę nuo josios piįešų. 
Ji turėjo teisę tuos priešus su

metu pa-j imti,. tardyti, juos teisti ir ten 
vergtoj Lietuvoj buvusieji liė( pat- likviduoti. . 
tuviai žino, kąš yra čeką, 
ba, kaip dabar vadina KGB. kad čekistai pradėjo įikviduo- 
Tai tie patys- čekistai,. tiktai 
geriau apmokyti, geriau ra
finuoti ir uaug žiauresni užj tuodavo ir jų 
anksčiau buvusius koinunistiji bet kai Dzeržinskis 
partijos ir komunistinės vy
riausybės saugotojus.

KGB centrSš’-yra veik 
ėiame Maskvos centre
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Vilniaus Universitetas buvo Įsteigtas 1579 metais. 
Šiais metais sukanka 400 metų šiai lietutiškai mokslo 
Įstaigai. Per tuos keturis šimtus metų aukštesnio moks
lo Įstaigai teko išgyventi daug vargų ir bėdų. Universi
tetas gyveno tuos pačius vargus, kurie buvo ištikę lietu
vių tautą.

Šiandien Vilniaus Universitetas yra pati seniausio
ji mokslo Įstaiga ne tik pavergtoje Lietuvoje, bet ir vi
soje Sovietų Sąjungoje. Rusijoje yra keli seni universi
tetai, bet nėra nei vieno, senesnio už Vilniaus Uni
versitetą.

Okupuotoje Lietuvoje ši svarbi sukaktis bus pami
nėta. Jai pradėta ruoštis prieš porą metų. Šia proga lei
džiama platesnė Vilniaus Universiteto istorija, spausdi
nami šią mokslo Įstaigą liečiantieji dokumentai ir ren
giamasi sukaktį paminėti paskaitomis ir okupantų poli- 
kų kalbomis. Kalbas pasakys universitete dirbantieji 
profesoriai ir. jų pavadutojai, bet pačias pagrindines 
mintis lietuviams bandys primesti sovietų valdžios vie
tininkai, bandantieji primesti lietuviams ne tik savo idė
jas, bet ir tų naujų idėjų apaštalus.

Parvažiavusieji turistai tvirtina, ’ kad Vilniuje jau 
pasirodė ‘^Vilniaus Universiteto 'istorijos”, pirmas tomas. 
Ji prasideda 1579 metais, kai buvo padėti pagrindai šiai 
mokslo Įstaigai, ir baigiasi 1803 metais. Knyga turi 318 
puslapių. Knygoje yra didokas skaičius praeitį liečian
čių dokumentų ir šiaip istorikų parankiotos Įvairios me
džiagos. Visa tai Įdomu. Bet štai lietuviškai mokslo' Įstai
gai prikergtas labai jau nemoksliškas vardas. Vilniaus 
Universitetas dar pavadintas Vilniaus Valstybinis Vin
co Kapsuko universitetas. Šis vardas mokslo Įstaigai bu
vo primestas antros sovietų okupacijos metu.

Kas buvo Vincas Mickevičius Kapsukas, lietuviai 
labai gerai žino. Tai turtingų Vilkaviškio apskrities ūki
ninkų sūnus, tėvų vežiotas Į Seinus, kad taptų kunigu. 
Pradžioje Vincas Mickevičiukas norėjęs tapti kunigu, 
bet kai pabuvo ilgesni laiką Seinų kunigų seminarijoje, 
tai išdyko ir apie kunigo pašaukimą jau nenorėjo galvo
ti. Kapsukas, keturis metus praleidęs kunigų seminari
joje, buvo iš jos išvytas. Jis bandė Įstoti Į Mintaujos vi
durinę mokyklą, bet nepajėgė egzaminų išlaikyti. Dar 
kartą bandė baigti Talino vidurinę mokyklą, bet ir tos 
nebaigė.

Vincas Mickevičius pradėjo politikuoti Jis Įsitrau
kė i to meto socialistinį judėjimą, iš kurio netrukus išrū
ko, nes to meto lietuviai socialistai jam nebuvo pakanka
mai radikalūs Jis pradėjo organizuoti jaunimą, važinė
ti Į konferencijas, rašinėti nelegaliai leidžiamoje spau
doje ir panoro tapti rašytoju. Didžiausią. Įtaką Į Micke
vičių darė dr. Vincas Kudirka, pasirašinėjęs Kapso var
du. Kapsu tapti Mickevičius niekad nesitikėjo, jis netu
rėjo Kapso žinių ir talento, bet jis norėjo bent mažu 
Kapsuku tapti. Jis pasirinko šį slapyvardi, kad galėtų 
bent šalia Kapso atsistoti, bet nepajėgė. Kapsas baigė 
universitetą ir tapo gydytoju bei rašytoju, tuo tarpu 
Kapsukas nieko vertigesnio neparašė, nes neturėjo ta
lento ir reikalingų žinių. Kai Vincas Kudirka mirė, tai 
Amerikos lietuviai sudarė komitetą, sumetė pinigų ir iš
leido jo raštų 6 tomus. Ten Įdėti paties Kudirkos kūriniai, 
jo vertimai'ir jo paruoštos politinės apžvalgos. Bet kai 
minė Vincas Kapsukas, tai nebuvo jokios lietuvių gru
pės, kuri būtų norėjusi išleisti jo rašinėlius, išmėtytus! kapsukas, keturių klasių nebaigęs, negu aukštąją 
nelegalioje spaudoje. Literatūrinė jo “kūrinių” vertė baigęs inteligentas. C _ _
buvo nulis, o filosofinės vertės jie neturėjo jokios.

Be to, draugų jis neturėjo. Iš socialistinio judėjimo 
jis buvo išmestas. Jis susidėjo su bolševikais, kurių Įta- 
kingiauri'is žmogus buvo Zigmas Aleksa. Jis taip pat teto 400 metų sukaktį/galėtų nubraukti Vinco Kapsuko 
buvo stambaus Vilkaviškio ūkininko sūnus. Tiktai jis vardą iš Vilniaus Universiteto .vardo. Kapsuko vardo 
nepasirinko liekiviško slapyvardžio, bet rusišką. Caras prikergimas prie mokslo Įstaigos, kurioje jis. nesimokė, 
Zigmą Aleksą buvo išsiuntęs už Kaukazo, prie Angaros nedaro jokios garbės tai 'įstaigai ar kraštą valdančiai 
upės. Ten jis sudarė bolševikų grupelę ir bandė veikti komunistinei grupei K

Subscription Ratas:
ax Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
ax month. $8.50 per 3 months. In 
jther USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six montns. $7.00 per 
Jiree months. Canada $30.00 per year; 
jthei; countries $31.00 per year

15 cents per copy

sfių nusikaltimų, gajlėtis prie 
□epądąrytų griekų, o vėliau 
būtį sušaudytiems.

Kai buvo nušautas Lavren- 
tijus Berija, KGB viršininkas, 
įvyko šiokių tokių pakaitų vi
soje sovietų saugumo sistemo
je. Pirmiausia padarytas pag
rindinis nutarimas, kuris ne- 

. leidžia naudoti pirmajam par 
tijos sekretoriui naudoti KGB1 džiai sekantieji visus kiėkvie- 
jėgų prješ kitus komunistų- 
partijos įtakingus žmones. An 
ksčiau Čeką ir KGB buvo par 
tijos sekretoriaus žinioje, o po 
Berijos mirties KGB perėjo 
ministerių kabineto žinion.

Dadartiniu metu vyriausias 
KGB vadas yra Jurijus And
ropovas, senas komunistas ir 
senas čekistas. Jis jau dirbo 
ėekoje Dzeržinskio laikais, jisj 
ir šiandien (komanduoja pa-, 
čią galingiausią jėgą visoje so 
vietų Imperijoje. KGB turi 
penkis skyrius,, kuriuos valdo 
paskirti direktoriai, atsakingi 
tiktai Andropovuj. Vienas sky 
rius tvarko visus sovietų val
stybės reikalus užsieniuose. 
Jis yra slaptas, niekas apie 
šio skyriaus darbus nepriva
lo žinoti. Toliau seka vidaus J 
saugumas. Trečias skyrius tvari Jis 
ko visą sbvietijos pasienį, ket
virtas tvarko valstybės veda
mus įvairius darbus, 
tas skyrius seka kariuomenės 
paklusnumą Ir nuotaikas ka
rininkų ir paprastų kareivių 
tarpe.

Rusijoje gyvenusieji žmo
nės ipraneša, kad dabartiniu 
metu KGB turi apie pusę mi- 
EĮjono veiklių, bendradarbių. 
Karininkų . skačius artėja prie 
100.000, o į varių pareigūnų 
skaičius siekia iki 350D00. 
Krašte yra paprastų šnipų, kū 
rie kiekvieną dieną praneši
nėja čekistams kiekvieną nau
ją mintį arba nevykusį ūkio 
ar kitokį darbą. -v

Tvirtinairią, 'kad užsienyje 
veikia apie. 10,000 KGB barių. 
Jų yra kiekvienoje valstybėje, 
kiekvienoje -sovietų įstaigoje, 
kiekviename konsulate ir. bet 
kurioje prekybos įstaigoje. Vi 
si valstybės;,reikalai taip jau'



Laidotuvių Direktoriai

Magdalena B. Stankūnienė

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TeL: YArds 7'1741-1'42ina

OireKtoriu
Associacijo.

PERKRAUSTYMAl

3354 So. HALSTED STREET

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

tris
va-

kokių priemonių reiktų imtis, 
kad energijos stokos problema 
būtu teigiamai išsprendžiama.

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių

TRYS MGDERNiSKOS KOPIYC1OS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

M 0 V I N G 
Andrius*** pąrkreustym^s 

ii jveiriv atstumu. 
ANTANAS VILIMAS

T«l. 376-1882 »rb« 376-5994

Telefonas: LAfavėtte 3-0440

Telef.: TOwnhaU 3-21.08-3

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYCiOS

Anketa energijos reikalais
Prez. Carterio energijos trū

kumo programą svarstydamas

Reorganizuota Lietuvių
Bendruomenė ir jaunimas

Apylinkės valdyba piješa

Moklma 4 mėty 
Certifikatams.

Mažiausia $5,OOC
ar daugiau.

8:00 vak.;
5:00 vakaro; Sešta-

12:00 dienus. Trečiadieniais už-

4307 So. LITUA2SICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

UK. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGMA 

"6449 So. POUski Rd. (Crowford 
Mvdical Building)- Tol. LU 5-6446

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

(y Mokama 1 mėty 
/O Certifikatams.

Mažiausia S 1,000 
ar daugiau.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

(LACKAWICZ)
Ž1Ž4 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos HRls, DI. 974-4419

t GYDYTOJAS- IR CHIRURGAS 
Bendra^praktika, spec. MOTERŲ ligos 

Ofisas 2652 WEST 59th STREET 
ę Tel. PR 8-1223

OFISO VAL.: pirm., autrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.
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P. ŠILEIKIS, 0. P.
V ORTHOPEDAS-PRQTEZISTAS 
jj* Aparatai - Protezai. Mėd. Ban- 

dažai. S pečiai i pagalba kojoms.
CV (Arch Supports) ir L t.
V<L: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—l
2850 West 63rd St., Chicago. HL 60629

Telef.: PRospect 6-5084

I)K. G K. BOBELIS 
INKSTU IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STRBET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

The historic pkgentry of the 
two-day Shrimp Festival also 
includes parades, balls, the 
coronation of the Festival’s 
king and queen and other 
events that combine to make 
it one of the Mississippi Gulf 
Cbast’s most popular attrac
tions for residents and visitors.

The Mississippi Gulf Coast 
offers visitors a variety of 
things to do and places to see. 
The Mississippi Gulf Coast is 
steeped in history with ante
bellum homes, lush wardens 
and sites dating to 1699; but. 
there’s more, like modern 
resort hotels, and motels, 
gourmet restaurants, exciting 
nightclubs, sport fishing and. 
family attractions.

Often called "America’s Riv
iera*, the Mississippi Gulf 
Coast is the closest seacoast 
to middle America and is one 
of the Country’s most popu
lar ye ar-round playground 
indrsort veu_____ ■—

Didžiausias mineralinių 
druskų -aruodas, tai yra vai
siai, daržovės, uogos, nešutai, 
pienas ir krantiniai.

Prie kalcijaus ir fosforo mi 
neralinių druskų yra labai bū 
tinas ir vitaminas D. Pienas 
turi daugiausia mineralų ir 
vitamino D. Pieno reikia ger
ti nors vįeną stiklą per dieną, 
o vaikams duoti bent kvortą. 
Taipgi, reikia daug vaisių ir 
daržovių valgyti, kad turėtum 
tvirtą kūną, jo kaulus ir svei
kus dantis.

66th STREET CHICAGO, ILL. 60629 
iV RASTO TYRINĖTOJAI

šeimas nuoširdžiai užjaučiame

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Vitos programos Ii W0PA, 

T 490 tfh k. AA 
Lietuvi v kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 12-30 
— l.*O0 vai. pčpet. — šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8*30 iki 
vai. ryta

T«l«f4 HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVt 

CHICAGO, ILL. 4G629

dar neužaugę, o jų 
jau kiauri, išpuvę, 
kraujingos, pūliuo-

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GElINYČIA 

Z«43 WEST Mrd STREET ....
Telefonai: PR 8-0833 Jr PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaroj ir 
Gene Drishty krautuvė 

THE DAISY STORE
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

Tai. 499-1318

. BUTKUS - VASALUS
1440 So. 50th Avk, Cicero, tik Phone: OLympic 2-1003

. PETRAS BIELIŪNAS
J34S So. CALIFORNIA AVE.. Phone: LAtayetU 3-3572

1MLLEON PSIBUTIS 
į.: TTŲ, PŪSLĖS IR
į • frostatOs chirurgija
h 16W WEST 63rd STREET

1'CaL antrad. nuo 1—4 T>o pietų, 
. ketvirtacLnuo S—7 vai. vak.
L- 'C»iso telef4 776-2880

Vandens reikia nors 
stiklinės per dieną išgerti 
Sgros metu — daug daugiau. 
Vanduo galima iri valgant ir 
pavalius gertj, tik-vanduo ne 
turi, būti .nuo ledą. Vanduo pn 
Rieda maistą ištirpinti "ir* kįrau- 
įun susigerti, o taipgi ir nu- 

į dėvėtoms . Tmedaagoms praša-

Manding, kalcijaus jr fosfo
ro mineraliniu drasku trūku
mas mityboje, tai yra pagrin
dinis faktorius dantų ligų. — 
Užtat šiandien Amerikoje jau 
priskaitoma su viršum 30. mj- 
liforių bedančių žmonių.

Šių dienų mitybos tyrimai 
ir rodo, jog nūdieninėje žmo
gaus mityboje gausiai^ trūks
ta mineralinių druskų, kurios 
yra būtiniausios ne tik dan 
tims, bet ir viso kūno kaula
ms.

489-4441; 561-4605
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

1002’ N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

Kateijans »r fosforo junginys 
yra vferras iš svarbiausių ir 
būimiaosių, nes be jo kaulai 
ir dantys susiformuotų minkš 
ti ir lankstūs, kaip kremzlė.

Neretai eSii, kad augančių 
vaikų hiftyboj’e būna kalcijaus 
ir fosforo mineralų stoka, ir 
nuo to paeina kaulų minkštu
mas ir kreivumas. Tačiau ir 
•dantys susiformuoja silpni ir 
greitai išpūva.

. TEL.— BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
'-^ 3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimu

- Būtina sakyti, kad žmonės Vaikai 
labai mažai tebeturi suprati- dantukai 
mo apie mineralus, o tuo tar. dantenos 
pu be miųeralų reikiamo kie 
kio ir geriausias maistas svei
ka ton ejti negalėtų.

Žhiogui būtinai reika kalci
jaus, kaulams ir dantims, ge
ležies — kraujui, fosforo — 
smegenims ir dirgsniams, rei
kia. sodos, {Milašiaus, magnezi- 
jos, sie os, chlorino, jodo, jų 
reikia kraujo ir ląstelių skyš- 
ė'.ams, kad galėtų kaitaliotis, 
rerxij jų mecLag'.’ kaitos reš- 
kiniams.

Manding, gamtiniuose mity 
bos veiksniuose yra pakanka- 
niay įvairių būtinų minerali
nių druskų^ už tat aukštai bei 
gausiai civilizuotuose valgiuo
se jų didžiai stinga.

_ Balta duona, pyragaičiai, 
džiovimai ir kitokie gardėsiai, 
ivetoj reikiamų mineralų, turi 
nereikiamų saldumynų, pries 
konių ir įvairių erzinančių 
priemaišų.

i jos burno- distrikto atstovas Morgan Mur- 
sukelia phy ryžosi sužinoti žmonių nuo- 
tyboje monę energijos problemomis.

druskų.1 Jis išsiuntinėjo anketą savo 
•pakanka- distrikto gyventojams, prašyda

mas pareikšti savo nuomonę

Dr. Lut'tvak sako, studija' 
įrodė, jog dirbančiam žmogui 
būiyna kasdien gauti apie 
ljC0 nriligYamų mineralinių 
druskų. 0 jų gaunama tik 800 
mitigraiinr. Nuo trūkumo mi
neralinių druskų mityboje pa 
seka hyperparathyroidism, ku 
ris • padeda kalci jų ištirpinti 
iš kaufųy kad-pa darius kalci
jaus įr fosforo lygsvarą kūne.

’Pirmiausia, dantys ir žan- 
djkaųlip praranda kalcijaus 
druskas,- dantys liuosuojasi 
dantenos pūliuoja ir dantys 
rfet patys laukan iškrenta.

GEORGE F. RUD3IINAS
3319 So. LTTUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

Visi viduriniai, nė vieno 
kraštinio? Stebulė ir .stipinai.

jancios.
Žrtiogaus mityba susidaro įš 

protekių, krakmolo ir riebalų. 
Bet šių mitybos veksnių ne
gana, north t gerą sveikatą pa
laikyti. Mityboje turi būti pa
kankama norma mineralų. 
Mineralai tai yra neorganinė 
medžiaga, kuri atlieka labai 
svarbų vaidmenį žmogaus or- 
ganiziiie.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
c Medicinos direktorius

1938 S. Maiihęim RdM Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo d enorais ir 

kas antrs šeštadieni 8- 3 vai, 
Telu 562-2727 arba 56? 2728

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

Taupmenos rudėtos j reguliarias taupymo sąskaitas iki mėneaio 
IO-tos dienos duoda pelno dividendu už visa mėnesį.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

VAIAnDOS: Pirmad. ir ketvfrt. 9:00 ryto
PŠirT) Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto
įTT/ dieniais 9:00 ryto

daryta.

Nutarknotoji javinių grūdų 
žįevelė ir seleną turi kaip tik 
tų svarbių mineralų: kalci
jaus, fosforo, geležies, magne- 
zijos ir kitokių druskų bei 
vitaminų. Grūdų žievelėje yra 
labai 'daug vitamino B jungi
nio, k«rįs būtiniausias gerai 
sveikatai išlaikyti.

Piene yra labai daug kalci- 
aus, o- kiaušiniuose — fosfo- 
o, ’sieros ir- vitaminų, už tai 

Šieno'1 vargiiioše “nereikia šjk- 
Tėti. ' 'yj.

Augan tieji vaikai turėtų 
kasdien tris stiklines piferio iš 
gerti, o suaugę nors vieną stik 
tinę pieno išgerti per dieną.

Stoka kalcijaus augančių 
vaikų kūne sukelia ligą raki- 
tą. Tačiau ir jų.dantys susi- 
nionTuoja minkšti, silpni ir 
greitai juos sudoroja puvimo 
bakterijos, kurių burnoje esti 
net milijonai.

Mitybos tyrinėtojai ir dantų kongresas neprieina vienodos 
ligų priežasčių ieškotojai Štai nuomonės, tad Illinois 2 kongr. 
ką sako: ne bakter 
jė dantis suardo 
Pyoorhea ligą, bet mi 

. tr ūk um aš miner a 1 i n i ų
Kūnui negaunant

mai mineralinių druskų iš kas
dienėš mitybos, jas pradeda’ energijos taupymo reikalais ir 
traukti iš dantų ir tokio 
miniu veiksmo eiga, visų 
miausia paveikia dantis.
pradeda aižėti, trupėti 
jžais gabaliukais, praranda at
sparumą, burnoje veikiančio-’ 
nis bakterijoms, k ui jos visai Į 
trumpą laką suardo visą dam 
tų aparatą. N.ukenėia ir visi 
kūno kąulai, nes cheminės re 
akcijos eiga' i| jų ištraukia' 
mineralines druskas.

Daktarai Edith AVer 
Lutwak štai ką sako: 
nebus nuodingieji konservai 
prašalinti iš mitybos ir neat 
steigta mineralinių druskų lyg
svara, dtfntų ir Viso kūno jvaj 
rios ligos veisis, augs ir bujos, i

V lx tino, kad mirti* yr« 
rv».w|i? | tą klausimą atvako 
'•/Tw»kamai. Rąžykite:

* ŽAVISI 37t5 WEST

1 R. FRANK PLECKAS 
optometrisTas 

^^iKALB^LdHFUyisKAI 
^Į26iS SK TėL 737-5W

akis. Pritaiki) akinius -ir _ 

paRail susi Uriiną. *ęee

tostoginianie valdybos posėdy 
je svarstė vietos . jaunimo pa
daliniu, būrelių paramos pra
šymus ir nutarė visus parem- 

r Ledr ti. Cicero berniukai sporto klu 
pakol’bui paskyrė ?50 auką, vaidin

toji] grupei, neseniai Kanado
je. Teatro festjvalyje laimėk 
jusiai antrąja vietą, paskyrė 

t taip pat $50 auką. Neseniai bu 
vo įteikta $50 auka mergai
čių sporto klubui “Vefra”.

MARQUETTE FUNERAL HOME 
, j t/ 2533 W. 71st Street 
y. Telef.: GRovehffl 6-2345-5

Rex.: GI 8-0873

D R. W. EISIN-EIS^NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURfUA 
6132 So. Kedzie Ave^ WA 5 2^70

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-^’.

FLEET BLESSING — Shrimp Boats and other crafts prepare 
for the ancient ritwal of the ‘‘Blessing of the Fleet” The event 
k the hfchli<ht of the annual Biloxi Shrimp Festival, June 4-5, 
on the Mississippi Gulf Coast.

BILOXI, MS.—Hundreds of colorfully decorated shrimp boats 
and other crafts of all sizes gather every June in Biloxi, Miss, 
to be blessed in a religious ceremony that traces its origins to 
the ancient coastal villages of western Europe. At 2 PM. on 
June 5, the Mississippi Gulf Coast will keep alive the traditional 
“Blessing of the Fleet” as 
boats file past Catholic Priests 
who will ask God to grant the 
fishermen and their boats a 
safe voyage, a bountiful catch 
and a peaceful hfcrbor.

The ceremony began over 
300 years ago as the ‘Ttttual 
of the Sea“ and was held on 
the coasts of NdrmAndy and 
Portugal as well as on the 
shores of the Adriatic.

As the climax of the annual 
Biloxi Shrimp Festival, June 
4 -5. the Blessing of the 
Ffeet attracts fishermen from 
neighboring cities and nearby 
states, as well as Biloxi’s fish
ing fleet. This huge marine 
parade draim thousands of 
people to the shore to watch 
the boats — decorated with 
brightly colored flags, stream
ers, pennants and flowers — 
file past the Blesstng Boat. 
As the boats go by, they are 
individually blessed by the 
Priests of St Michael’t Csth- 
oUc Church of BilaxL

Laldlmai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAUSA 

< < E RSN A ! 
Tai. WA 5-8065

SraLTw ■ jr*T —f 1 !■

"Jie giedoto Dievo feme Mozės giesmę ir Avinėlio giesmę". Apr.H5:3.
Mes, kurie turime vilties būti su Kristumi kaip bendratėvoniai su juo 

jojo garbingoje karalystėje, turime išmokti giedoti Mozės ir Dievo Sūnaus 
giesmę, kurioje sakoma: "Vertas yra Avinėlis (kuris atima pasaulio nuodė
mę), kuris buvo nukrypuotas, imti jėgą, turtus, išmintį, stiprybę, pagarbą, 
garbę ir palaiminimą-’. Žinodami, kad šita naujoji giesmė yra Iniksmoji žinia. 
Evangelija, žadanti palaiminti visas žemės gimines, mes norime sužinoti kiek 
išmokome anos puikios giesmės, sutartino Evangelijos skelbimo. Mes džiau
giamės ir dėkojame Dievui už suteiktąsias progas skelbti gerąsias žinias 
tiems, kurie turi girdinčias ausis. Taip tarnaujant Viešpačiui, reikia daug 
kantrybės ir tikėjimo, kolei sulauksime pilno Dievo karalystės įsteigimo.

tf«un Ir paliepia kiekvieną. Bet kur y re mV 
knygutė "Vilth po m Irti ei", kurią gausite

.1 1
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kų druska, atversti atgafc 'arlkšĮ 
ties gobjuvo lapus, suvynioti į 

,4) jalųminijaus lakštelius ir laiky-

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai 
APLINK Mirk IR. NAMUS

• Mė>os kepsnys būna mink
štas, sultingas ir skanus, kai 
kepama prisilaikant šiir taisyk
lių: 1) Padėti mėsos gabalą rie
balais viršun į keptuvę su vir
bų siefu dugne, kad mėsa ne
siektų keptuvės dugno; 2) Įsta
tyti į mėsos gabalo centrą ter
mometrą, kad jo galvelė ne
siektų riebalų,, arba kaųb) 
Xepilti vandens ir nedengti^ O 
kepti 325 F. tėmperątūrąje crūp 
termometras rodyki 70rtE^laip^' 
snių r mėsa bus gerai iškemisf.

• Kadaise Galijos gyventojai 
buvo šernienos mėgėjai ir mo< 
kėjo šernų mėsą gerai paga
minti. Jie ąžuolus gerbė ne dėl 
ko kito, o tik dėl jų giliukų šer
nų maistui. Cezaris mėgo šer-r- 
n ieną, o gerai jsūdyti kumpiai 
buvo vežami i Romą. Rūkytus 
kumpius romėnai gaudavo cįšį 
Makedonijos ir buvo jų puoto
se svąrbiausiu .patiekalu. Pir-^ 
mieji Amerikos kolonistai'feau 
lieną tik sūdydavo, o vėliau pra 
dėjo rūkyti. Dar ir dabar.;gad
ina gauti sūdytų lašinių,, gr -ge
riausios rūkyklos tebėra, Vįrgi-. 
nijos vąjstijoje; Pirmoji Įkiąu-1 
lienos apdirbimo Įmonė buvo Į- 
steigta 1818 m-Cincinnati-'ūhie-r 
ste ir turėjo didžialMo -pašaii- 
lyje skerdiko titulą, knfrS "T86fl i 
m. teko Čikagai. ''

i • Kartu su lauke kepamą 
sa arba vėliau :galinaa iškelti 
ir kukurūzą ankštis. Reikia ąt- 
lankstyti ankščių gobtuvą ir pu 
raškyt? iš ankščių*Jišaugaš^s 
plauko laibumo ,gijas, aptepti 
grūdus margarinu arba sviestu

,ti ant grjlos 25-^30,9110,.^.co
lius auo^anglių židinio - ^dažnai 
apvartant. - '-*5

-į-’

* Kaitinantis saulėje visuo^ 
met atsitnintina gydytojų pai 
tarimai bei higienos reikaląvi- 
mai. ..Ypatingai yra pavojinga 
kartot reklamuojamus' greito 
odos parudavimo ^tepalus, AĮsi- 
mintina bendra taisyklė: ■ kas. 
greitai ' arba 'lengvi? YrtėinaV tas 
greitai -ir išeiną.- O<tos speciali- 
štai"dabar rekbm'endii6ja"kaitiJ 
nąntis nąųĄptL-Surjscr^ii^i^ą- 
Ją. Kai kurie tokie itap&haų* tiri- 
40—70% alkoholio. Tokiu išsi
tarti bent- valandą Apries' einant 
ąaihnhs.b,- Visais- ą tyęjais.^oau- 
dojąnt bet kokius preparatus,'

1 •Piknikaujant yra sunku, bet, 
reikia į'^ylc(į,4i' pagrindinę mai\ 
Wtd vaftoįhęo taisyklę: karštą 
rnaSTą iaitiy4i*ta retai, o šaltą—

. ■&

x. xxx>x»xxxxx.

Jeigu Įdomaujate Įsigyti šio j ė; apylinkėj’e nekilnojamo tur
to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama h’etuviška Įstaiga • i-, . - •*

iii

i a

MMĮ

f >^S44m

6705 Gulf Blvd., St Petersburg Beach, FL. 33706■ . i \ 1 - * • - * *x • -- • +' \ ' ' ! • • * • if

— -Albinas ■ Lopeta, nesenai 
grįžęs iš Indianos valstijos į 
Brighton Parko apylinkę, pratę
sė ,sąvo ’jirepuiųeratą ir, atsiun
tė penkinę ienų paramai. 
Tos apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas ‘ vieneriems metams, 
».į“ . .«■> j. «' i ,

bęl pavardės Įprašė nerrrinėti.-Ą. 
\ąmėjūn*s išl<enoshas savo? gė 
rus lingėj ūn<^ atlydėjo $4 :atį- 
ką. Dėkui yįąienis.. Visi skaityk 
tojai prašomi remti Į Naujienas 
ir jas platinti Visi lietuviai kvie
čiami . susipažinti su Naujieno
mis ir jas .užsisakyti. Platinimo 
vajaus, proga - N au j ienos - yrą 
siunčiamos; susipažinimui 2 s^- 
yąįtęs nemokamai. A> ’ ??'

— Linda Jokubąuskąitė baigė 
akių gydynib1 ir -^tomėtriĮo^ 
mokslus; daktaro laipsniu Morit 
realio universitete. A"

> :■ ’ U?*.' ■■
— Kudirkos -šauliu

kuopa Wore esteryje nutarė pąį- 
statyti kovojusiems už Lietuvos 
laisvę paminklą šy, .Kazimiero 
Bažnyčios šyeutonujėr 'Pąstaii-i 
gaš reniia kūn? klebi.' X 'Mičiū-:• <’p’ -.:-nas. ‘' p-l>*- V-I«AV J.Į .

— Hlinois.i valstijas loterijas, 
birželįo 30 d. Bonanza; traukime; 
laimėjo 32, 618 ir 12.35; ■ spalva 
mė|yna<. :Grąnd Br|x.’.atraųkinie 
lą^ėį9,;,v2?Uv24i.?įl8r 4368«jrį 
65778, spalva žalia. _ Į

KIELĄ( yiądąą ir Jas(e. 192Q 
rn- gyvenę West Sidė.^yLėąvH 
gt.

PAVALęjE>TĖS 0 DOHILAJ-
TĖS KJzbjetos pąiiru^ios). sūnus 
iraUktėrgyvenę Detroite.

rUŽGI$ oWAiSko ir Mari- 
jųįo^ J>Rk$jitės) vaikai—kai- 
kuri£ jjyyęnęjyiąrguętte Parke.

SHĘMĄITIS Domininkas, 19Ž0 
riL 'gyvenęs 95 et. Čikagoje.

•/? />:t‘ L- . - i

ŠIMKUS ’.Prancišką 1922 m. 
Jųręjusi zsąskąitą ^Metropolitan 
Banke.f • j.u.r vj-v ą .. - ■ i •

Ieškomieji irba’apie juos ži
nantieji'maloniai prašomi atsi
liepti-

■"j. \ /"v/ d/. * /
Lietjiyos.Cigneralinis konsulatas

6147 Koi Ąrtesiąn Avė. «

PAIEŠKOJIMAI
Ieškomi Čikagoje ar apylin

kėse gyvenantieji lietuviai:
j į ♦ -BRAZAl»«A3WiiRĮdv^l^

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
CR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

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

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

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

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontai

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Toriu Chicagos miesto leidimu, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga- 
ranhrMai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
435S So. Washtenaw Ava. 

Tol. 927-3559

, ; ;Ghą»go,dlŲ<_^629. * jJ2951 W.'Š3rd St TeL 436-7878
H4TeleL,{73^8334.

. i

Importuoti kristalai, porcelianiniai sęrviząį, gintaro-, karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos, dovanos, . - -

■„ų -į ; -s-'- '

Perkam pašto ženklus bei mpnetutk^l^tcijas.' 

(Prekybininko Estkos šeimos "vedamas biznis)

■...

4207 S. Sacramento '(kampas Archer Tr SactainėntoJ
* ^TeL’247-5081 “

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
" t i*/:? :r' - * *’ vir

Mais«s Ntajiemi pixtmtmo vaju. ,
NAUJUXOS tvirtai stovi ir kovoja if Lletana ir w 

neiriamo* Ir aedriėdasof I aandMsa R oka 
: * '■ i '<"r

. f '

__ ■ * * < 3-i **ixr
MAUJZKNOS palaike Tisas Uetertų d«Bokrattnea frapea. Jų beedraa 

eŲii ir remia rim Metovių beodrooshu darbai M tOata. Pf
MA U JUKNOS atstovauja tyliąją Betcrvfų daugumą žhds paataeto<K reto 

rfkos ir poltinių Iliuzijų laikais. Jos yra virit 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jai prerrn

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi ( visus lietuvius pasekti lietuvfiias 
spaudos pirmūnų ^vyzdtiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti

narutfn;

carišką reikalą renesawa
KMNUOJA: Chlc«*o|e Ir KanadeĮe motame — SKL08, pawl moty —* H<Jt, 

trim* mėn. — MJ0, vtenam m*n, 53.00. Kl*w« JAV ririwe meto* 
— $26.00, pawl mėty — |MM, rimta mis. — C2JB- UMaalaa

riau maisto likučius išmesti.
Maisto .ir Vaišių-administracija 
yra išleidusį brošiūrą “Food Sa 
Tėty Tips”' jį gaunama veltui 
ir fDa; cr-5, p. box $46, 
Chicago; lt, 60680. Ten taip pat 

■yra gaunama informacija“ apie 
vašius gyv'ųliainš“AhitnaI Drug: 
Use Gmde’V-J'-i'rn;< ‘>r;

^- 'Amerikos sodų ir sodinin
kystės tėvuiyta laikomas John- 
i-ny Appleseeį iPėri ištisus'40 irię 
Jų- jis; sodino’ 'obelis nėf niekam 
neprūdau^ntuose aplotuose/ 1 >

Italų-tautinis valgis— spa-j- 
^ietti=:turi?Įdomią^istoriją; MiT-i. 
tinę- medžiagą'išbado' kinai iri, 
ją atvęžė ų Italiją Marki/ Polo,j- i 
gi ispanai išrado piętųj;Ameri-

-j? s i>ami'dorų,f .syo? ■ 
gunu, aliejaus. Česnako ię^Įto- 
kfiĮ- prieskoniu. ‘

j -1 i Harvardo Viešoj d -Sveika- 
tinguųio,institucijos’ ■ tyrinėtoja 
dr. Elizabeth ^Vhelan paskelbė 
didžiausia^ vėžio ,ligps. priežas
tis, ; kuriix^sukelia..^|,..^išų su?

p^ąria^,,.;..

• i i—. -Mesti rūkyiiįąį-? *nes ' ciga
retės sukeha'Lburnoš, 'gerklės ir 
plaučių. vėžį;.40^> yvynĮ-?ir-Tkjk 30 

= prop, jnoterųr i’i ?

Į br^Hūkymašrir-g€rimi&’alko
holiniu gęrrmų'iųio pačiu’ Jaikii 
yra pfltę^<bk^iausiąs:,-''daHkas 
sveikatai- dėl '&] šfoi ; Neištirtų 
priežasčių;-J*'.2.. • ‘
k.
Į j— i Venk, riebaus maisto, nes 
jis'jfurr fyšĮ::'šti :krūtihSš< išei
nam osios-i'if,!proštatos: vėžių. :, ’iiū Muziejaus preridentas S.
’ L-'ilgai iregufėt saulės ątoką^-'^2^5, 
toje, nės/tarigafL.b’ūti odos . yže, 
žio priežastiirii. . .. ..

- -- Valdykis į geiduliuose;-Mo
terys: dažniau gauna' lyties or
ganų, .vėžį, jei-jo?r pradeda -san-- 
tykiavimą prieš 17 m. ir daž
nai keičią ‘partrreriuš. “ ’ “ :,"fi 

✓ : iniH'.:-' ■
■i — Darbovietėjęj, .vartoti į spe

cialią aprangą, jei ,tp reikalau
ja darbo higiena. , •
-; ■■■ v .. . -

į — Nevartoti be reikalo ir ne 
reikalauti dėl' menkniekių rent
geno spindulių.

; —-Nevartoti bCTeikatoTf bė, 
gydytojo .žipios jokių yaištų. , . . . ______ _______
l'Mmi. ‘ M. Miškinytė] Jiems yra ir Taupomoji — Pn

> ■ -j x ' j <♦ «. " it - ~

ddwment apdraųda aukštajam 
tnokslui artjai studijoms. Klaus

1 'kite apie įrupinę' Akcidentalę 
apŽrautiąy *brgąnizacijų na
riams L_ tik $2 už $1,000 ap- 
draudą'Dėl ^fij ’ir kitokių in- 
formacijų skambinkite Kristi- 
hai'': 'A ūstiii’- '* i %

Į-TeL 421MJW0.

BUDRAITIS REALTY
.. įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti: 

476-7727 arba 523-9367 
ALEKSAS

(Pr).

—' Liettiyztf Brighton: Parko 
Moterų Klubas ‘ fėrigia' ‘‘ffh July 
pikniką Onos ' Brnzguliėn'ėš 'so
de. Bus'skanią užkandžių, gė
rimų ir šma|ps;‘orkestras; Pra* 
džia-’ A2' balandą, liepbš <4 :die4, 
na. ’ Visus s kviečiai ■ ' s ’ ■

//. Komisija ir valdyba' 
r. •■■■>■■ 1____ ii----------^2-----

Praiemx Baudoti žemiau mančią atkarpą. >.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 6060g

ADRESAS

r

c

pataria gyventojams ;savo- kam
barinius. šunis,: skales ir kitokius 
įnamius ]aikyti^aražuoąe<:bdš- 
m autuose arba : kitose uždarose 
patalpose laike:Liepos A sąvaib 
gafip,,. jvgįEū^- .sproginėjimai-;isr 
gąsdina naminius gyvulius iki 
apsirginlo riėi-Ųlj ligomis.

ppją?ya^ėnė;7Įnaujai išrink- 
t0A$iįų^ BF

a^nėniškai?:pakviesta; 
■^į^jĮtE.^į .Tąaągurac?] os:< iš-

Įonų. ląją^ųip ■dškožUmasįjah^’ 
pasiųstus, jam sveikinimus. ,

<—-Lietuvos Generalinė kąnąuįė 
re:&?.V^va?(iiepė diilyvavo- Liukp

N„;€<>lįihg jp ppiuiM. priėmime 
Liuksemburgo jjgępos i'progžK' 
Priėmime,' svečių tarpe' bnvo’df 
Lietuvos Vyčių veikėja p-lė,Ire
nai Saiikbtė ir Bhlzeko' laętų- 

re ■ - (-ru’,'*' .i ■

1 J

5 Autobusai j Lietuviu Tau
tinės kapines eis* sekmadieniais 
neHlokarftai;: Darbo? Dienos
Nuo Ar.dhftr Ave. ir;Harlėm’

2.waL.': popiet ; Sustos prie 63- 
čfoš' ir-'Archer1, Sutniint;; Iš ka
pinių paskutihis autobusas išeis 
4:301 v&I-;pl.5ii’?Infdrinaėrj'ų tei- 
rąrrkitės'/kapinių-'Taštinėję.' Tel.
4584)638.‘UPri) iį į f-

KVIEČIAME LIETUVIŲ

4243 W. 63rd St., Chicago 
• I 7'^'i Tri. 767-0600.

Gali- 
pato-

JI APARTMENTS 1 OFFICE 
Full basement Near 67 th & 

.-u; Rockwell.
M. F. EDWARDS REAL ESTATE 

RE 5-8082 or 376-0278
-V--j ,

MŪRINIS 23 metu, 5 kambariai, 3 
miegami. Namas prie 71-mos ir Rich
mond. Kabinetinė virtuvė. Brangi 
vonia. Vandens apsauga. Geras Ne- 
brangus^Bipkenę^el. 778-6916. ....

HOUSE . 
Sunday 1 to 5.

3828 W; Marquette Rd? Beautiful'5^ 
roonv 3 bedroom brick. 1 baths. 
Finished basement. Cent. air. New 
Furnace. 2 car garage. Many extras.

KRZUŠ REALTY
V5-.- . 585-3475 r .. f*

.REAL ESTATE rr OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur______ _

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 
A famous nam« In Southern Building 
Regional Office Čmeo Tower Build-

7234 West, North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635

Area Code 312 771-8200
; f i.- 1 • ; ANNA DOCHES

Lithuanian Representative

. RESORTS And VACATIONING 
’? ', ’ Kurortai ir Atostogy-Vietos

COSMOS APARTMENTS 
7338 Coauina Way 

r St Petersburg Beach. Fla. 33706 
J. J. Peldys

Renduojam butus^-metams mėnesi
niai, savaitėmis. Vasaros metu pi
gios kainos. Visi patogumai, arti ju
ros ir žuvavimo, maisto krautuvių ir 
autobusu. Dėl daugiau .informacijų 
prašoma rašyti afba teirautis tek — 
831—360-0998.
t

HELP WANTED — MALK 
’ Į h i Derblninky' ReĮŲ> ______

AUTO BODY AND FENDER COM
BINATION MAN. Must be experienc
ed. Steady. 3518-24 West 63 St.

• ,.phone .76'?888:..

• REIKALINGI - statybos staliai-car- 
penters ir darbininkai Drie statybos 
darbų. s .. . „ - -

Tel. 434-9348

r HELP WANTED — FEMALE 
Dtrbininkiy reiki*

REIKALINGA MOTERIS gyventi 
kartu ir prižiūrėti vyresnio amžiaus 
ligotą moterį. Duodamas kambarys, 
maistas ir alga. Prašoma teirautis po 
fr30 vai. vak. Tel. 434-9589.

MIDDLE aged woman as House
keeper for 3 adults to live in lovely 
country home west of Chicago. Good 
salary. Own room, bath & TV.
J _ Call Collect 584-3622. ‘

RENTING IN GENERAL 
* N U «» 41 .

BRIDGEPORTE išnuomojamas 3 
kambariu butas su baldais ar be iu»

1 3548 S. Emerald.
1 Telefonuoti LA 3-1387*.

MARQUETTE PARKE išnuomoja
mas miegamas kambarys vyresnio 
amžiaus moteriai arba vyrui, 
ma naudotis virtuve ir kitais 
gurnais. Tel. WA 5-6742.- -• 
bathR8h

4645 So. ASHLAND .AVE
523-3775

D t M E $ I O
62—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

_ — ' ~ —— . , ,

_ 3C .* . • ■ - — . — — — — . .

m VT -n ' * n

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

--■>2646 WEST 69th STREET
Telefa REpublIc 7-1941

AL š ! M K U S L 
Notary Public 

. INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 į 
Taip pat daromi vertimai, gimintp | 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- į 
šymai ir-kitokį blankai l

| ■ ■■ III UI. nf iIRm. » IIUT

{ PERRY PLAZA MOTBL 
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark.

Albertas Ir Kastutė Roženai, Sav. * 
Kambariai ir kitdienette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo

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

ŠTĄ; .’Liepos 3 d., sekmadienį, 
,2:30 vaL popifet ■ pradėsime • ne
mokamai'rhokintr šv. Raštą, 
3638 W.- 83 St.‘,; ’Chicdgoje’: :(83 
5t; ir.Stnithwest■ Hwy). Turėsi- 

. -tė?progospėr* 18:' ^ekffladienių;-
.koriBtih)’ piras ĮžaiigihĮJ1 ’sėk'ffiūdiėTfĮ i-šū 

tiendrū '^vadti ’ ?*irs ’ -: Sšttiėhiškdis 
paliudijimais' pažinti v visą šv: 
Raštą —ytifek’ senąjį, tieik1 'naū- 
tąjį tęsiantenfi. Ldnkaiirtieniš15 
sekmadienius' iš eilės""būš 'duo- 
darha tibvSndT— Naujasis tes
tamentas ■stirpsalmais ^lietuviu 
kalbdjė5’(Pr.^9n?P?’s-t =-? • 
; iietiiviir-Kojflycibš Vadovybe 
. Mčin - - p? s.? įii ž:

t ’ ^BROV^NV PREKte BET Klį 
RIAT PROGAl -L ięrisialas,' por; 
ėėfat&įjj sidabras; gintaras, auk- 
s»5 papuošalai ir Brangenybės. 
Diddis lA’rr IB kt; aukso gran
dinėlių < pasirinkimas. l EriRA 
atidarą kasdien iki 5 vai., pirm, 

ir ketv.' iki 8-val. vak. šventadie
niais uždaryta.. Adresas—Terra. 
3235-37 W. 63 St., Chicago, 13, 
tel. 434-4660.

1*4 ■' I < M f i J

i \ — Chicagps Vyčjų gegužinė 
bus liepos 4 d. Vyčių sode, 2455 
W. 47. St; Prasidės 12 vai. vidji- 
diėtlyjeV Įėjimi $1^ šuaugu- 
siėrrėš; bet.' vVltiii! laimėjimo bi.- , 
Jietas: Bus jdoftfa’ ir Imfcsrna, 
ąlyykę. ngsigailėsjte. VTsi ]ie- 
tiiviaivkyiečiami.,:(Pr.) n -• a-

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę; nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir ’ jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams. ' — Valdo V; Vaitiekūno kny

gą—Liet. Taut. Reinkarnacinė 
VEDA,-ŽINYČIA*—galima gau
ti pas autorių: ’112 Charlton 
Ave.. Willow Springs, III. 60480. 
Kaina $10. < ‘ J ‘ (Pr.)

dot Naujieną ?rer«3D«rttal, Tub£B«Jfalo

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be Jokių Įripartlgojimų,

PAVARDE IR VARDAS ______________ - •’-■L ■_________ .

SIUNTINIAI I LIETUVA- 
MARIA NOREIKAIVYTA LT Afi ŽUKAUSKAS 

2608 Wert «9tk SU «0e2fr>jW. WA 5-2787
Dideli* *wlriaMww rtStac rrid 

MAUTAS |i 1UKOFO5 SANMtfV. LIETUVIS’ '
; DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(T«m L»k») ,

' ; * * - ' * j

D*te namus 11 lauke Ir A vidaus.
Oarhst SsranfvoHa.

Skambinti YA 7-9107

į*r*

įf V
M

MAROUrrri GIFT PARCttS SIRVIC1 
2W1 W. 6*6 St, CMaar», lk — TeL WA Wrt7 

BU S*. Hel«*W *tw CSIcAv*, HL — TeL MMfM

BEST THINGS IN LIFE
i^įį! Frank Zapolis 

52O8’/2 W.VStti 5f.‘ - 
GA 4-8654.

S TAT ( FA IM

iMtURANCf

Stąte\Fann UĮe^nsuran^e^C^pj

Tr «rrr <-»▼ I »

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av». į
Chicago, HI. 60632. Tel. YA 7-5980 j

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pe.f vlenlnteŲ 
Ifetuv} kalltalnkfc 7^ 

Chicagoje ---

NORMANĄ
BURŠTSINĄ 

TeL 263^26 
(ištaigai) ir 
677-8439

185 North Wabaah Arena*

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

PIZZERIA, RESTAURANT AND 
COCKTAIL LOUNGE

Fully equipped — building with 2 
apartments.

Near 47th & Western.
M. F. ERWARDS REAL ESTATE

RE 5-8082 or 585-2121

SKAITYK IR KITAM PATARK■ ■ ... - AŽ 'U ’j gbj4J4XXXJV 1I\ A.XXJXM

Saturday Julr-3, ĮĮ77 ’ . SKAITYTI ■NAUJIENAS

r««M .♦» WW G- .***■: ‘
{■* f* į. ' <■’ ‘



Nr. 156

I ji

BOt

'#&&&.

TRUMPAI IS VISUR ž-.'^

&

15c

• s

VOL. LXH

ui Congress Gr. 
Periodical Division 
Washington, D. c. 20540 Antradrenja, — Tuesday, July 5, 1977

s?

is

SADATAS NEUŽMEGS DIPLOMATINIŲ IR 
PREKYBOS RYŠIŲ SU IZRAELIU 

” Izraelis patarė Libanui baigti palestiniečių 
sauvalę, jei nenori, kad žydai jq baigty

BEIRUTAS, Libanas. — Prezidentas Sadatas pasakė prezi
dentui Carteriur, kad taiką Artimuose Rytuose nereikš diploma
tinių prekybos santykių su Izraeliui.

'

h-
< A,

■

ui A

The Lkhuaaiaji DaJy. į
PvbUsbed by The LUžzuuaisu Ncwi Pubtuhiog Co., Idc.

1739 So. Hakted Street, Chicago, I1L 60608 
HAymarket 1-6100 ’ 

••••••••■••••••>••• 
Over One Million Lithuanian 

In The United States

Pręz. A. Sadatas

. — Jeigu Jėzus Kristus ir pra- 
. nąšas Mohametas prisikeltų iš 
numirusių, tai jiedu nepajėgtų 
Įtikinti miisulmtfmr ir^SrŽbu ka- 

^^talikįj būtL-draugingais saLžy- 
■> dais. — pasiktalbėj imu metu 
.. prezidentas Sadatas pareiškė 

Jimmy Carteriui. — Paskutinio 
karo metų labai daug egiptiečių 
nukentėjo nuo izraelitų,; todėl ne
galima laukti draugingumo. ■ - -

Sadatas siūlo Palestinos valstybę

Prezidentas Sadatas. dar ir 
šiandien, mano, kad Artimuose 
Rytuose reikėtų sudaryti Pa
lestinos valstybę, kuri žymiai 
sumažintų įtampą.

' . Egipto prezidentas yra įsiti- 
. kinęs, kad Palestinos valstybę 

tektų sudaryti iš dešiniojo Jor
dano upės kranto žemių. Prie 
Palestinos tektų prisikirti ir da
bartinį Gazos ruožą.

Atrodo, kad prezidentas su
tiktų perleisti Gazą palestinie
čiams. Bet gen. Dayan pareiš
kė, kad Izraelis nesirengia ati
duoti Jordanijai ar kam kitam 
minėtu žemiu. V G

Izraelis Įspėjo Libano vyriausybę

BEIRUTAS, Libanas. — Izra
elio vyriausybė labai rimtai įspė
jo dabartinę Libano vyriausybę 
ir Libane taiką prižiūrinčias ara
bų jėgas, kad jos tuojau sustab
dytų palestiniečių sauvalę.

Jeigu Libano vyriausybė ne
pajėgs suvaldyti palestiniečių, 
tai Izraelis juos šuvaldys.

šitą pranešimą Izraelio vy
riausybė pranešė Beiruto vyriau
sybei per Amerikos diplomati
nius kelius. Prezidentas Carter 
sutiko persiųsti Libano vyriausy
bei Izraelio įspėjimą.

Šveicarija apsigalvojo 
stoti į Jungtines Tautas

BERNAS. — Šveicarijos vy
riausybė penktadienį nutarė,re- 
komehduotr ' Šveicarijos pilie
čiams, nepaisant politinio neu
tralumo politikos, stoti nariu Į 
Jungtines Tautas. ” Vyriausybė 
prižadėjo netrukus pasiūlyti par
lamentui suruošti referendumą, 
kad visi Šveicarijos piliečiai ga
lėtų pareikšti savo nuomonę dėl 
narystės Jungtinėse Tautose,' 
nepaisant kad šveicarų viešoji, 
nuomonė ilgą laiką buvo prieš 
stojimą į L.T. * .

Kanada švenčia savo 
; - nepriklausomybę _ _

OTTAWA, Ont. — Penktadieni, 
liepos 1 -dienią, visi kanadiečiai 
pamiršę Kanados suskilimo .bai
mę, iškilmingai atšvenė savo 110 
metų vienybės ir faktinės ne
priklausomybės Liepos Pirmo
sios dieną. ’ •

Kvebeko provincijos separa
tistams laimėjus praėjusių metų

PARYŽIUJE VOS PERSKAITĖ IŠ ANKSTO
PARUOŠTUS SUSITARIMUS

Prancūzai mano, kad jis nepajėgs vesti derybų
, su prezidentu Jimmy Carteriu

PARYŽIUS, Prancūzija. — Washington Post;reporteris Jim 
Hoagland, išsikalbėjęs su prancūzų valstybės pareigūnais ir tik* 
rinęs žinias su diplomatais, praneša savo laikraščiui, kad Sovietų 
Sąjungos prezidentas Leonidas I. Brežnevas yra ligotas žmogus. .■ 
Prancūzų vyriausybės nariai nemano, kad jis pajėgs atsigauti 
ir vesti strateginių ginklų pasitarimus su prezidentu Jimfy Car
teriu. Brežnevas labai norėjo tapti Sovietų Sąjungos prezidentu 
ir pravesti kelias svarbesnes tarptautines konferencijas, bet li
kimas iš jo tyčiojasi. Kai gavo progos vadovauti tarptautiniams 
pasitarimams, tai jo sveikata gerokai susilpnėjo, L*: ' -

1 1 ~ 1 ■ j Kelionė lėktuvu iš Maskvos į
AHv Alois iPar-VŽių gerokai paveikė jau ir
nu t . JL> CtlIlLlu o j <yaįp si}pnos sveikatos Sovietu

prokuroro pareigose
Baigus žmogžudžių Patricijos 

Colombo; ir ’ jos meilužio F rank ■ 
DeLuca bylą, kurioje teisiamuo--'

IšSARASOTA, Florida;
mergaičių skaučių stovyklos pra
ėjusią savaitę. trečiadienį pa
grobta 15 metų amžiaus skautė 
Charlotte Grosse, išbuvusi 53 
valandas užrakinta grobiko na
muose Siesta Key, grobikui mi
nutei palikus ją vieną, iššoko 
pro langą ir laimingai pabėgusi 
patelofonavo savo motinai. Gro
bikas Wilfred Arthur Bannister

- suimtas. " • i i > '

Britų aviacija yra silpnutė, bet josios lakūnai dieną ir naktį mokosi, kaįp 
reikia organizuotai' ginti savo 'salas nuo galimo įsiveržėlio. Gerai apmokyti bri
tų lakūnai kirto skaudų smūgį Goeringo aviacijai jir apsigynė nuo nacių.

DAUGINUSIA NAUJU NAEIŲ GAVO*
SUSIVIENIJIMAS L AMERIKOJE ,

įdomūs vaistytas surinkti duomenys .apie ., , ?
■ j visas fratėrnales organizacijas..

. NEW YORK, N,;Y.j-4-’Naujaį išėjęšTratermal;Monitor duoda 
nepaprastai, įdomių .'žinių Japie ;VišaS f ratemales amerikiečių or
ganizacijas. VienosĮ. verčiasi1 sunkiau, d kitos lengviau. Tai pri-

i a

Japkričio rinkimus, Kanados 23 klauso-nuo pačių harių-Tr'nUo išrinktos vadovybės. Lietuviai turi
- - - - - - 1 jvainų^ fraternąlių or^ąnĮzadjų;-klubų'ir draugijų, bet didesmiis

fratemaliųs. su.sivienijimūš jrė ■ turi tris. ■■ Visiems reikia . dirbti, 
kad. galėtų mirusiųjų narių vieton gauti naujų, ■_ -

r. Praternal. Ąlonitor paskelbti tokie duomenys apie lietuviškas 
fratamales organįzącijas: > v

' :fT976 mėtaiš’Tlėtuviški susivienijimai gavo tiek naujų narių: 
r •‘•'nz ti-. .-ii

,j._ Eųsiyięnįjiinąą.Lietuvių Amerikoje — 270;
. . L.,ponios -KątąhKų;Sųsivienijimas — 18. z1 . •

.JCietuviuDarbininkū ‘susivienijimas — 80.
' '■ ' ' '.1 ’
Šios trys f ra tertialės organizacijos užrašė apdraudos tokiai 

sumai;,, ... *.. j -rj
Susivienijimas. Lietuvių Amerikoje $344,300.00, z
L.-R.ū Katalikų susivienijimas — $23,000.00.-

‘ L. Darbininkų.susivienijimas — $98,000.00.> .>< - ...
Lietuviški fraterhalūs susivienijimai paskutinę praeitą metų 

dieną buvo apraūdę savo marius tokioms sumoms:. : - •
'j jietuvių Amerikoje — $4^51,929.00.

L. K. Katalikų Susiyienijimas — $3,571,694.00.

milijonai gyventojų buvo susirū
pinę, kad Kvebekas, gali- atsi
mesti iš 10 provincijų federaci
jos. Dėlto federalinė valdžia iš-, 
leido $3.5 milijonus propagan
dai už Kanados vienybę.

Ghana grįžta į demokratiją’

AKRA. — Ghanos valstybės 
viršininkas pulk. Ignatius Ache- 
ampong praėjusį penktadienį 
per radiją pranešė, kad' kraštas 
grįžta į- konstitucinės valdžios 
tvarką. Tautos referendumui pa
sisakius, kokios labiausiai popu
liarios valdžios formos pori, bu
sianti parašyta konstitucija. Ka
riškas lyderis Acheampohg Gha
nos valdžią perėmė po nekruviną 
perversmo 1972 metais. Nači<> 
nalė asamblėja‘buvo paleista, 
visos politinės partijos uždary
tos ir kraštui valdyti buvo su
daryta “tautos išgelbėjimo” ta
ryba.

Prez.Carlos Perez 
viena dieną Chicagoj

Praėjusį penktadienį Vehe- 
euelos prezidentas Carlos Perez 
buvo Chicagos mero Bilandic ir 
jo sužadėtinės Heather ^Morgan 
svečias. Per jam Ritz-Carlton 
viešbutyje suruoštus pietus pre
zidentas Perez savo kalboje pa
sakė, kad Venecuela yra “abso
liučiai laisvas kraštas”, kuriam 
nqgresia pavojus totalitarizmo 
iš kairės nei iš dešinės, kaip-Ku
boje ir keliose’ Retų Amerikos 
valstybėse”?' ”

“Venecuela yra konsoliduota 
demokratija”, aiškino jis, “kraš
tas, tiek daug nukentėjęs nuo 
diktatūrų, kad suprato demo- 
kratijos vertę ir į ją atgal pa
linko”. ., * .j

Prezidentas pats buvo įkalin
tas, paskui ištremtas ir 1958 
m. grįžo po .10 metų demokra
tijai grįžus. Prezidentu išrinki 
tas, 1973 metais. ’ r 

• - - , i • ’ < f

1 dienas, bet pasitarimams jis 
skyrė'tiktai'dvi"valahdas.' Brež- 
nevas nepajėgė. pasikeisti nuo- 

rado: kaltais žiauriai su’ Pramūzijc^ .ptęzi-
-,i..■sS<c:x: :'............ dentu -šiandien -svarb^nems

tarptautinėm temomis^ ?rPary- 
Ižiaus konferencija buvo iš.ąnks- 
; to paruošta ir aptartą. Visi ,s.u-. 
sitarimų dokumentai iš anksto 
buvo paruošti. Suėjusieji abie
jų. valstybių prezidentai tiktai- 
pasirašė išlanksto paruoštus su
sitarimus.

Prancūzijos prezidentas Va
lery Giscard turėjo susitikti su 
Sovietų Sąjungos prezidentu 
Brežnevu birželio'22 dieną. Brež
nevo pavaduotojai paprašė pre
zidentą atidėti visą susitikimą 
dar bent vienai valandai, Brež
nevas dar esąs nepasiruošęs. Pre
zidentas Giscard mielai sutiko 
atidėti susitikimą valanda vė-

nužudžiusiu§*Patricijostėvą, mo
tiną Ir brolį, ’ Cook apskrities ' 
valstybės gynėjas Bernard Ga-> 
rey pasakė, kad prokuratūra by
lą taip gerai sutvarkė, kad jury 
nebeturėjo reikalp ilgai-svars
tyti. Paklaustas Nuomonės; ar 
Colombo šeimos išžudymas -bai
sesnis už ^Richardo Specko as
tuonių slaugių išžudymą, Carey 
atsakė: “Aš taip manau. Tai 
šlykščiausias kriminalas, su ko
kiu teko susidurti mano . 18 me
tų įstatymų saugojimo tarny
boje”.

Vyriausias toje byloje prose- 
kutorius Valstybės gynėjo asi
stentas Algis Baliūnas bylą bai
giant savo, žodyje jury nariams i
pasakė,.kad-kaltinamieji naudo- pau\ pra^ius valandai, tas pats

Pasikeis atstovais
WASHINGTON, D. C. — Val

stybės Departamentas praneša, 
kad rugsėjo 1 dieną. JAV ir Cas
tro valdoma Kuba pasikeis at
stovais. . '
Dešimt kubiečių atvyks į’ Wa- 
shingtoną ir atidarys atstovybę. 
Toks pats amerikiečių skaičius 
nuvyks į Havaną ir ten atidai 
rys JAV atstovybę.

Sutarta leisti Castro valdomai 
Kubai pirkti Amerikoje gamina^ 
mų vaistų, už kuriuos Castro pa
sižada mokėti doleriais. Atstovas 
nebus ambasadorius, bet jis gė
lės tvarkyti prekybinius ‘reikė* 
lua. ’x

> įpjj? DąribiKir^ų Susivienijimas -— $1,733,353.00.
Jeigu kiltų reikalas* tai SLA galėtų išmokėti kiekvieną ap- 

draudą, ir dar liktų pinigų administravimui, r Visi SLA pinigai 
yra saugiai investuoti. Paskutiniais metais vykę ekonominiai 
sukrėtimai nepalietė SLAy nes kiekvienas doleris buvo saugiai 
investuotas. SLA'gkvo daugiausia naujų narių, nes vadovybė 
visą laiką rūpinosi vajaus reikalais.

Rengiasi gaminti 
neutromo bomba 
^ASHINGicS‘;B:.b.£^ Še- 

natoriąi tariasi,, sr verta gamintis n&ntik neutromo, bet 
pinigų neųtromo bambas gamini 
ti. Tvirtinama. Jcad ji esanti 
daug pavojingesnė pj-iešųhy ( 
naikina gyyybę. bęf ji nena^ 
na turto, .nesukelia gaisrų.-

Sisf klausimas komitetuose bu
vo Svarstomas prie uždarų du
rų. '' Komiteto bariai nori Vėsti Saiilė teka 5:18, leidžiasi* 8:29 
pasitarimūįfikrliėpOiUL dienos, .atuait

o Vėliau jie dar kartą susirinks 
posėdžio ir spręs. • • -s

• - Amerikos kariai norėtų gauti 
tokį/ginklą. Politikai Įspėja, ĮkAtf 
tuo atveju priešas taip pat gali

ir - pavojingesnes bombas. .

šiltas

Kritikuoja Carteri 
delTaiwano

AVASHINGTON( D. cX- Sen. 
Barry Goldwater labai aštriai 
kritikuoja prezidentą Jimmy 
Carterį dėl jo nutarimo atnau
jinti diplomatinius santykius su 
Pekino Kinija. į

Sekretorius Vance 'pareiškė, 
kad rugpiūčio mėnesį jis skren
da į Pekiną it tikisi atnaujinti 
diplomatinius santykius su Ki
nija: Labai aštriai kritikuoja se 
kretorių Taiwano sluoksniai. Jie 
yra įsitikinę, kad prezidento Car- 
terio politika įtrauks Ameriką 
į naują karą. ’ Seri. Goldwater 
pataria prezidentui geriau pastu
dijuoti Kinijos klausimą ir ne- 
paaryti klaidos. Senatorius ne
pasitiki dabartiniais Kinijos val
dovais. Bet kuriuo momentu jie 
gali susitarti, su Maskva ir kirs
ti smarkų smūgį Amerikai jr jo- 
ąięs draugams. •

jo vienas kitą savo motyvams. 
DeLuca išnaudojo Patricijos. 
Colombo neapykantą jos pačios 
šeimai, o ji naudojosi jo besočių 
godumu. Iškėlęs rankoje-žirk
les, kuriomis Miss Colombo mir- . 
tinai subadė savo broli Michael 
Colombo, prokuroras Baliūnas 
pareiškė:jury: “Neleiskite jiems 
panaudoti jus. kad .galėtų iš čia 
išeiti per apdegintus Colombo 
šeimos' palaikus”-

' JOHANNESBURG. — Pietų 
Afrikos policija su šunimis ir 
lazdomis' puolė apie 150 juodųjų 
tėvų' būfį, norėjusių perduoti 
maisto,* atnešto Įkalintiems jų 
vaikams. Tų tėvų skunde vie
nas pareiškė: “Išėjęs laukan pa
mačiau policininkus ir šunis. Po
licininkai lazdomis kirto Į visas 
pusės”.

Policija, paneigdama puolimą, 
aiškinasi tik perspėjusi tėvus, 
kad- išsiskirstytų, nes negalinti 
jų reikalavimo patenkinti.

Leonid Brezhnev:'

pareigūnas prašė susitikimą atl
ydėti dar 30 minučių. Prancūzi

jos prezidentas ir šį kartą susi
tikimą atidėjo. Kai- Brežnevas 
buvo atvežtas į susitikimą su 
prezidentu Giscard, tai tuojau 
paaiškėjo, kad jis esąs ligonis. 
Iš kelių sakinių tuojau paaiš
kėjo, kad Brežnevas, nepajėgia 
vesti pasikalbėjimo jokiu svar
besniu tarptautiniu klausimu. 
Trijų valandų numatytas abiejų 
prezidentų susitikimas tęsėsi tik
tai 15 minučių.

Prancūzijos prezidentas ir ki
ti pareigūnai informavo atskri
dusi valstybės sekretorių Cyrus 
R. Vance, kad naujai “išrinktas” 
Sovietų Sąjungos prezidentas 
yra ligonis, jis nepajėgia vesti 
savarankiškų pasitarimų jokiu 
svarbesniu tarptautiniu klausi
mu. Prancūzijos diplomatai abe
joja, ar Brežnevas pajėgs ves
ti pasita’-'mus su prezidentu Jim
my Carceriu, kaip sovietų spau
da praneša, kad Brežnevo svei
kata buvusi silpna, jau anks
čiau buvo žinoma, bet kelionė 
Prancūzijon parodė, kad pasku
tiniu metu ji dar pablogėjusi.

BANGKOK. — Australijos 
žurnalistas John Everingham, 
29. pasisakė esąs ištremtas iš 
Laos, kur buvo policijos suim
tas ir per ištisą savaitę tardy
tas, muštas ir kankintas. Tris 
dienas išbuvęs grandinėmis sura
kintas, Iš jo atimti užrašai ir 
foto aparatas. Laoso valdiška 
žinių agentūra paskelbė, kad 
Everingham buvo Laose įsiren
gęs šnipinėjimo . sistemą.
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jai priklausė šie kaimai 
Pustakiemis,' Gabrileva,

niai bei visuwnesi 
-kūrimosi* aklinai
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me ^ąyo darbeųe tik plačiai , pa
vaizduoja pačįiąilietuvių bendri-

bent savo
idoki¥> a^ytikn^įusistoja “Auš

Čia pla-

Tais pačiais 1952 metais Terra 
išleido Čikagoje “(Įimtojo žodžio 
baruose”. Kaip knygelės paan
traštėje pasakyta, tai yra “Ben
drinęs kalbos patarimai ir pąais-' 
kinimąi”, daugiausia ' pakartoti

Joniko mokslinis darbas, . ^rae. 
“Lietuvių bendrinės, rą^omp^ios 
kalbos kūrimais antrojo ą. 
pusėje (334 psl.), 1972 m. išleis-

Jais labiausia apsirūpina Šiau
rinių, vakarinių, rytinių fr vidų-: 
rio| JAV .gyventojai, daugiau
sia gyveną užmiesčiuose ir ūkiuo
se;‘Iš kitos pusė^ medienos tei
kiama šilumą yra sveika; piges
nė ir be jokių^hėiininiųĮorąter
šiančių prie&pdŠų.^

kitų nenumatytų darbų, “užsa
kymų”, tai šio veikalo rašymas 
eina iš lėto, tačiau, pradėtas 
prieš porą metų, jau turi juod- 
raštiškai visus apmatus ir su
rašytus tris ketvirčius viso vei

ls atskirai ijleistų raštų pir
miausia pažymėtina “Pagraman
čio tarme”, švittimo -M-jos išleis
ta antruoju (ir paskutiniuoju) 
numeriu “Lietuvių kalbos tar
mių -serijoje”; pirmuoju išėjo 
J. Gerulių ir Ch. Stango paruoš
ta “Lietuvių žvejų tarmė Prū- 
suoseTJ.JTai P. Joniko diplomi
nis darbas, už kurį Universite
tas suteikė jam diplomuoto litua
nisto ,vąrdą (labai geru pažy
miu):. Ten jis aprašė savo gim
tosios tarmės ribas, garsus ir 
formaš}’^pridėjęs garsų turimo 
palatogrąmų ir tarmiškai tran
skribuotų tekstu.

Kaimo laukais Jnūtieštas Vjjriiuaį— Ękųliąs Virba- į 
lis geležinkelis pradžioje vadinosi riiri^kSi “SlmM - Pe- J 
terburg Varšavskaja železnaja doroga” ir visų geležin- } 
kelio tarnautojų diržų sagtyse, abipus dvigalvio aro, bu- | 
yo rusiškos raidėsu ‘ ■&-jP.<V. Ž-, j^ąvedė^-Zd I 
tais Liepojos-Romnų geležinkelį.Sžasliųstoti* IsjaU^ j 
tarp Kauno ir Vilniaus didžioji tarpstotė. čia buvo gar- įj 
vėžiams depo su^ dirbtuve,^yandentękis ir abipus stoties -į 
centrinio pastatą daų^afearginhjjkepų.

SAVINGS... 

the best way to savtregulariy!

' MoHy Pitcher loved her husband,
,. ' So much so, that when he went into batd* 
duringthe Revolution, she did too. Right by his side.

Then one day, while loading cannons, he was 
felled by a British billet.

. Mofly knew the time had come to take 
■Rod: in her country. So she picked up. 
where her husband left off. And when 
Ae smoke deared, America had a 
aew victory and a new heroine.

Antras daug laiko ir dėmesio 
reikalaująs darbas — tai kalbi
ninko Antano Salio (1902 - 1972) 
raštų rinkinių redagavimas, pro
fesoriaus Salio raštai, iš įvairių 
leidinių surinkti į krūvą, bus 
labai naudingi ir mūsų bendri
nės kalbos kultūrai bei ugdymo 
praloti kai. Raštų susidarys ke
turi tomai, maždaug po 500 psl. 
kiekvienas; I-mas tomas jau 
baigiamas spausdinti, o lĮ-ąis jau 
suredaguotas.

Lietuvoje P. Jonikas jau turė
jo pradžiai susidaręs pakenčia- 
ųią J^iblioteką, bet Ji visa ten pa- 
įko.j Dabartinė biblioteka, kuri 
apima 1,500 atškirj tomų, dau
giausia įsigyta Vokietijoje ir 
čia, Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. Kai kurių vertingų kny
gų turi foto kopijas. Daugumą 
vienetų sudaro bendrieji kabo- 
tyriniai veikalą arba tokie, ku
re skirti'labiau'baltų ar slavų 
kalbų mokslui. Pažymėtini XIX 
a. pradžios lietuviški tekstai, taip 
'pat * VflhiUje fotografiniu būdu 
perspausdintosios pirmosios lie
tuvių kalbos gramatikos — D. 
Kleino 1653 m. lotyniškoji ir 
1654 m. vokiškoji ir k.

; • Toks tai yra dr. P. Joniko gy
venimas: ir jo atlikti moksliniai 
darbai. Tenka palinkėti sukak
tuvininkui dar daug metų, gra
žios sveikatos ir darbingos enęr- 

lietuvįų kalbos mokslui.
Iš L. Dienų

Nemaža P.r Jonikas yra para-: 
"šęskalbinau straipsnių^ dali stu- 

hffijinių.>rVienii jų skirtš> enciklo* 
ąddijoms; (jU^viškaj&šyįti ąng- 
^kajaii-versijai,iiįatvių encikio-

(Tęsinys) r. G

aišiador 
dirbtu

ve Buvo perkelta į-Kaišiadoris/-HŠ“pastatai pasiliko. Ne 
priklausomos Lietuyps laikais pastatai, buvo išardyti ir 
ir perkelti į Telšiai-Amaliai geležinkelio ruožą. Prieš I 
pas. karą šio geležinkelio vardas iš SP. V. Ž. B. -buvo pa
keistas į “Severo-Zapadnaja.Ž. D.”, t. y. Šiaurės- Vakarų 
geležinkelį. " 0 , » : ,j

Prie stoties buvo išaugęs miestelis^ Buvę,, kelios krau
tuvės, dvi kepyklos, dvi aįin^,vkątye,įke^4jtainbūs miš
ko pirkliai, žydų sinagoga. .GeĮežinkėliUjJU(iėjimas buvo 
didelis: beveik kas 10 minlicių_prat^iuod^^^įj vieną, 
tai į kitą galą traukmiaj. DaS^^prekji^^įŽlkffijai 
prieš semaforą, kaimo padarž^e^ su^Į^aVę^uięs

stock^ -■ 
f America

’ •■z122 'WSf CEK&AK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 60608
■ j y į. ** * u » k 9. i-į '•j • .

’ Pim Kazaxavhaa _• Phone t VlrgUta 7-7747

HOURSi Mon.Ta».Prl.9-4 7hur.9-8 Sat. 9-1

SERVING ČHICSGO AND SUBURBS SINCE 1905

1952 m. Terra Čikagoje išleido 
P. Joniko parašyta “Lietuvių 
kalbos istoriją” (225 psl.), ku
ri jau buvo paruošta spaudai 
1947 m. — 500 metų lietuviško
sios spaudos sukakties proga. Ja, 
kaip pratarmėje. pasakyta, no- 
jt, l>j_

e, ypač lietusių kal- 
yra pir- 

kad lietū'viu bend-

iš autoriaus “Kaajiėnose 
tų straipsni b. ^Knygelėje trvan-4 
pai paaiškįnidni mūsų beadri-l Ii**”- 4 
mės kalbos pagrindai, nėąt&itš 
mai bei kįjš^iųai, su kuriaišį 
susiduria bendrinės kalbos var
totojas; rašybą _ir ^kiryba, kir
čiavimas.
tys, svetimybės ir naujadarai, o 
taip pat ir tikrinių vardų (var
dų if pavardžių,, \’įętoyardžiųh 
abejojami vartojimo atvejais..

Jo gyvenimo ir darbų apžvalga
(Tęsinys) (reta “pateikti pluoštą žinių apie

mūsų gimtąją kalbą daugiau 
platesnei visuomenei”, o antra, 
“tuo norėta patenkinti įr piūsų 
mokyklą”. Tai pirma, atskira 
knyga išleista, lietuvių kalbos 
istorija. Joje aprašoma lietuvių 
kalbos garsų ir formų raida nuo 
seniausių laikų, taip pat patei
kiama lietuvių kalbos gramati
kų ir žodynų istorinė apžvalga,: 
bendrinės kalbos ir rašybos rai
da, peržvelgiama ir lietuvių kal
bos skolinių istorija. - Nevienas 
tada ir iš okup. Lietuvos kreipė 
į knygos leidėją ar pažįstamą, 
prašydamas atsiųsti tą knygą. 
Kai kurie net pabrėždavo, kad 
nori gauti ne kokių dovanų siun
tini, bet šią lietuvių kalbos isto
riją. -

rįėnės gyvenimui, skiriamuose 
žjirnaįupsę,. neperipdįniuose.. lei- 
įAįųoį ąįĮ^k^š^įi^^sį^ip- 
sĮgiaį. dąu^iausia^n^rinęj^. įyąi7. 

*?ras mūsųjj^drinėsjįąlbos šjan- 
"Sieinįnes ar. Istorinę^ prųbįeinas, 
^tųyių kąĮlMJs.i^to,jjį^s įr.'įįętų- 
%ško vardyno (tikrinių.,vardų j 
Sausimus. r.. .... ••

Šiuo metų P.' Jonikas; ruošia 
naują lietuvių* kalbos istdriją. 
Tai nebus-* 1952 nri*-išleistosios 
“Lietuvių kalbos ’ istorijos9- ant-; 
roji laida, bet-naujas darbas, ku
riame lietuvių kalbos raida ną-: 
grinėjama ryšium :šju- lietuvybės 
istorija, nes juk lietuvių kaita 
yra .pagrindinis mūsų tautybės 
dėmuo. ‘ Beveik visai.nesant tam 
paruošiamųjų darbų,-.šis užsiipo- 
im^s-ręikalauja daug-laiko ir 
energijos.: Kadangi.-;tari .ir daug

bendrinės kalbos (tai
kuria vartojame incn

Kuri vaį-Ujarną ’liėnd- nėšį rąšpmpsiųs kalbus, užuomaz^
lietuviu "viešėjo kultu- ir. Jęgvtcįimegni formavųųąpį

aad 
Cttspowrfed i 

Quarterly
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CERTIFICATES
EARN Up TO 1 ‘

iiįlkultūri- 
tos kalbos 
sąlygos, o 

žodžių darybinės 'ly-htoliau detaliai nagrinėjami pa
tys pagrindiniai ir tada aktua
liausi 4 rąšąmosįos Laibos., daly-, 
kgį,— rąšyboą.ljėi raidyno klau
simai, o taip pat ir daug galvo
sūkio kėlę ir vingiuotas tarmės 
pasirinlyp^s »bendrinės 
kalbos pagrindu.1’ ’ * "f ' " ' ’ 

įSavo recenzijoje1 B.:
Jopiko veikalą dr. P. Skardžius 

tas čika^ųje Pedagoginių, J
anįstikos Instituto, Lietuvių Forų sutrikimų matome tą darbą pa
dui davus )ėšj|,spaųšdiniL šio^’ę, isspaus^ftf. T4i yra

kas nepaiso.
Caro laikais Žaslių valsčių valdė stamina* ’^vii^iitis), 

volosties pisorius (valsčiaus būtų yąštjninkas į—’’š^fętO'^ 
rius), urednikas (vyr. policininkas) ir. 4 stražnikai (poli 
cininkai), valdžios skirti. ; (f f-. . J de-ll J*:

Stai*šina rinkdavo volosties skodaš (būtų- valščiaus.’-'d 
sueiga). Škodą sudalydavo stąrastvoŠ (^eniūndi)’lf vy*-’’5 
bornai (rusiškas vyborpy reiškią’ri]^ji‘ųJ).(,’iStej^yas ^ 
taip pat valsčiuje rinkdavo. Vyborną išrjjikdavpf^įęjįvje- .‘J 
nas kaimas savo sueigose.- i L, jš kl lUiidiunw,

Žaslių staršina ilgai buvo - .lįs
— nežinau. Mūsų storastijos starastvat buvo, į&iCipieikjų,^ 
kaimo ūkininkas, man pažįstamas^ kartą*net ivienątdieną

fv Gaminami jnalkomis 
kūrenami pečiukai

“ '^SųdĘens ir žiemos sezonai jau 
artėja,, kuriuose tenka šildyti 

'gyvenamas patalpas. Tačiau .vi- 
sA šildomoji energija labai Įbrau
kusi h* žmonės daugumoje sten
giasi -.kiek galima jos mažiau 

’ naudotis, tad šiuo atvejų dabar 
yra labai išplitusi medžio mal
komis Į'ūrenamųpečiukų gamyba 
iri jų pareikalavimas esąs toks 
didelis, kad neįmanoma, visas 
pareikalavimų gaffitįiybėš išpilk

see us for 
financing 

AT OUR 10W RATES

pacijos metu vadintu saltysium), benę .Lb metų _ispuyo 
mano tėvas: Ahdriūs iPupalaigiš/ miręs 19Š2> .mętais, ,ž)/ i’

Kaimo sueigos būdavp dazp.ai^5Vienos bįĮdakb 'bfięią1 
liosios, valsčiaus įsakytos, kited -r. 
arba aptarimų. Būdavo ir kaimo oficialių ■■ sueigų : 
biems kaimo reikalams aptarti. Tokios sueigos ijiųtari- . 
mai, turėjo būti .pranešti.,yaįščįaūs, ,yadqyyięį,į. dfiėįalior’ 
se kaimo sueigose privalėjo dalyvauti visL.faktinieji^ūkių 
valdytojai — ūkininkai ir daržininkai? -Kaimo 'Sueigos 
spręsdavo’ įvairius su kaimu1 sųšijūsiud’ ^ąt^iihiiš^^ftuo- 
davo vyborną, mokesčius skįfšty'dąvb,^' ’s^i^kauk^.įĮ(Įiuo 
ugnies draudimą) aptardavo, skerdįų 
tardavo kieno gyvulius priimti; ganiavaišir rkokiomisisąs.: 
lygomis; kiek piemenų sįj^i.įjį ^ kiek ■ diėėų--ffi už 'ko
kius gyvulius piemuo turės ganyti,'^kūnups: ląSKiiš 
ti ir kuriuos-palikti ganiavai,^.m.^^įĮį9;‘ '(kpi‘ nb^uyb „
viduotas) reikalai ir kt:-' ■ ! ’ .-j ih

nespausdmtį arcnyvimai salti-, 
niąi ir spausdinti tekstai, ^aipl'hok* 
pat . apklausinėtų gyvųjų liūdi- niąs 
ninku atsiminimai, ir Hįeratūra. i rinė kaitri ’plačiau pagrindžiama 
Veikale pi Akinamas dabartinės ' moksliškai. Pagalibu Jonikas šia- 
lietuviu 
yra, tos, 
kyklbje, 
riesięms
rinio ir ."čiviližacihid '^VenW'K^^^^.WQteri)^ bet vąiz- 
rrik^liįns) ‘‘šušidūrynidš, lėAflo' d4Mj.'aPr^«t^i;S^y^s bri naktinius). Virtos oficialiuoju galidš“ženklu--feuv0’ 

gražiai padaryta lazda;’ kurios sties 
ne buvo duobutė, i o duobutėje
valsčiaus, staršinos. Į .šią ,sąrgybą;.isi^įĮės;;4.ęį(į.ą^o <
du žmonės (vyrai ar moterys) į -Ryteį,e baigę savo-1 pareimlg 
gas, ‘‘vartauninkai” lazdą pefd)i6daM>'‘sekantiė’ifi^idvfeižyli32’ 
būsimiems panaktiniams?-1 ‘

Jeigu-.prLinLntina-valcLi-a,-
pinigus. Piniginis, vienetas buvo rublis, padalintas į 100 | 
kapeikų.; Buyd mo£iętos’|’ puse^apeila^, va^aaių^Fska- a 
tiku, kapeika,*čva^okas ((2 kapeikos^f^ęštokks.j^’yp ka- | 
peikos)|t5 kapeikos arbi puse^ryu^^gry^^ .( 4'ka- | 
peikų), -auksinas (l&čfcapeikųh' 2041apei^, Ketvirtokas [ 
(25 kapeikos), pusrublis, rublis, dešimt. auksinų (pus- t 
antro rublio). Nuo rublio jau buvo pinigai . banknotais, ji 
Buvo įr auksinių5> rublio,1'^

INSURED

WITH REPAYMENT 
TO FIT VOUR INCOME

Mutual Federal 
Savings and Loan
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J. šarapnickas

VILNIAUS KATEDRA IR GEDIMINO KALNAS

ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

pas mus

POLONIA SODE

UNIVERSAL
Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniką.

Pragrąnaą ' užbaigė "šokiu — 
iĄftųnųytiA-Kograma buvo tin- 
'Lataąl. ? paruoštair atlikta- pui-

Pas mus. taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus, j ūsų 
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

NAUJIINOS, CHICAGO a, ILL— Tuesday, July 5, 1977

' Tuo pačiu metu pas d-rą 
Vytą Dambravą viešėjo inž. 
Antanas Rudis iš Chicago*, spe 
daliai dalyvavęs jo ’išleistuvė
se. Inž. A. Rudis jau kelintas 
kartas vieši Vwemeloje, h*

Prieš keturis metus, liepos 
mėn. 5 dieną, 1973 m. Suomijos 
saugumo policija Helsinkyje 
areštavo keturis lietuvius: Dr.

ir susipažinus arčiau su juo, at
rodė, lyg pats Dievas iš dan
gaus būtų numetęs jį mums, 
lyg gražų kalėdini žaisliuką, de
ja tik trumpam džiaugsmui. 
Laikas bėga taip greitai.

Atsisveikinimą pergyvename 
visi liūdėdami. Sunku atsisvei
kinti su žmogumi, kuris buvo 
pasidaręs visų toks mylimas. 
Mūsų širdyse, mintyse, ir veik
smuose jis pasiliks mums visuo 
bet gyvas ir šviesus. Jis įdiegė 
stiprios meilės kibirkštį, paro-

vadovai? SHaĮaukė audringų 
.jilojHną.!® £večių,'o rengėjai an- 

vadovams išreiškė pą- 
Žėką_- ir’prisegė.‘po rože. ' Iš To-

dėjo: Povilo: Lukšio šaulį ų kuo- 
pirųr/Ą: šetikaš. Pasveikino sve-' 
£ius, jomis' ji Jdneš, ir iškvie
tė visusJonus ir Joijes prie sce- 
nos, kuriems Vaidilutė ir Deiva

Lietuviai Suomijos 
vienutėse

Gyvenime nieko nėra amži-i 
no, taip pat ir daktaro Vytauto 
buvimas su mumis Venezueloj

Inž- Antanas Rudis savo žo
dy anglų jr lietuvių kalbomis 
didžiavos Vytauto veikla, ir 
jam įteikė gražų medžio droži
nį — Vytį, sakydamas: “Šian
dien Lietuvos Vytis yra Vytau
tas Dambrava”. Jis pažadėjo 
visomis išgalėmis remti “Baltų 
Uniją”.

Juozas Menkeliūnas atsisvei
kino Caracas Lietuvių Kultūros 
Fondo vardu, išvardindamas 
kultūrinius darbus atliktus lai
ke jo buvimo mūsų kolonijo
je ir nušviesdamas jo įnašą 
išeivi j oj e lietuvybei.

“Baltų Unijos” vardu kalbė
jo latvių kolonijos pirminin
kas inž.-Petras Vanags, irgi 
labai apgailestaudamas—jo iš
važiavimą. Jis pažadėjo: švie-

? ST. CATHARINES, Ont. — 
Povilo Lukšio šaulių kuopa, va- 
dovauajntĄ. šetikui, suruošė 
tradicinę„ Joninių šventę š. m. 
birželio 2o dieną U, A. W. cen- 
|rė, 124 Bunting Road. Joninių 
šventės dieną oras pasitaikė blo
gas. Liętus, i perkūnas, žai
bai; audra , palietė VVėHandą ir 
Port • Cdfernte miestus ir ten , — ■ ■" * »
gyvenantieji: ifetuviai pabijojo 
vykti iš uamų į Joninių šventę. 
Iš. t^.Miestų atvyko į Joninių 
iventę.tik dideli entuziastai. Ta
čiau,! nežiūrint blogo.oro, svečių 
Susirinku grąžus būrys iŠ Toron-

įto: sekė/ programa. Programą 
pradėjo sir tautinių šokiu — Ke- 
’purinė.- Vėliau? sekė dainos ir 
yėi šokiąL ' Progrania tęsėsi be

z ’ • '' • * I > V * . L ' * -

Gydytojas Povilas Dambrava 
Caracas Lietuvių Bendruome
nės buvęs pirmininkas, įteikė 
atminimo lentą '— diplomą dr. 
ytautui Dambravai “giliai ver
tindami nuopelnus Lietuvai ir 
lietuviams, didžiuodamasi tau
tiniu — religiniu idealizmu, tau 
riu nusistatymu, nuveiktais 
darbais, ir kviesdamas visus 
tautiečius, o ypač jaunimą sekti 
šviesiu pavyzdžiu”, Suteiktas 
“Garbės Nario vardas”.

nezueloje, ir prašo, kad Vene 
zuelos ateityje 
žinotų, jog čia Venezueloje. pa
lieka didelį būrį ištikimų jį , 
gerbiačių draugų.

Veneztielos Simfonijos diri
gentas, maestro Gonzalo Cas
tellanos, didelės draugystės žen 
klan, pažadėjo išpildyti dr. Vy
tautui Dambravaj jo pageida
vimą ir sekančiais metais Lie
tuvos ir Estijos nepriklausomy
bių proga suruošti baltų sin- 
foninės muzikos, koncertą, ir 
tokiu būdu prisiminti Vytautą 
ir tuo jam atsidėkoti, pakvie
čiant jį jame dalyvauti, Ploji
mui nebuvo galo.

Inž. Feliks Zubr, lenkų kolo
nijos pirmininkas, atsisveiki
no lenkų kolonijos vardu. Iš 
širdies linkėjo, kad Lietuvos ir 
Lenkijos santykiai visuomet 
būtų tokie nuoširdūs, kaip čia, 
Venezueloje. Lietuva — Moti
na gali didžiuotis išauginusi 
tokį garbingą sūnų, kuris taip 
gražiai atstovauja savo tautą 
visuose pasaulio kontinentuo-

ti savo tėvų žemę, ir būti gar
bingais savo: krašto atstovais 
visuose pasaulio kontinentuose.! 
Gyvu pavyzdžiu rodė; jog mes, 
gyvendami išeivijoje, turime 
burtis visi kaip vienas draugėn, 
nežiūrint, kokia-būtų ekonomi
nė padėtis mūsų tautiečių.. Jis 
parodydavo visur brolišką ly
gybę. Sielojos, matydamas nu
tautėjimą, stiprino bažnytinį 
pamaldų lankymąsi, paįvairin
davo gražia magnetofono juos
toje įgrota muzika gilaus turi
nio religinėm programom, įgie- 
dotų chorų giesmėmis, ir pats- 
vargonau damas.'

Jaunimą stiprino dvasioje, 
aiškindams jų pareigas atei
čiai,' kad tinkamai sugebėtų 
gintpUetavos vardą visur ir vi
sada. Nesvarbu, kad esame ma 
ža tauta, nes mažas kupstas di
delį vežimą verčia- Jau .metų 
pradžioje girdėjome, kad dr. 
Dambravai pasiūlytas ambasa 
dos patarėjo postas Brazilijos 
sostinėje, kurio jis atsisakė, 
prieš mėnesį išgirdome, jog jis 
asmeniniais sumetimais priėmė 
patarėjo - krašto direktoriaus 
(public affairs) pareigas EI 
Salvadore. Iš pradžių lyg ne
norėjome nieko girdėti . apfie 
tai, galvodami gal kas nors 
dar pasikeis, ypačiai kai mus 
pasiekė žinia, jog ir buvęs J. 
Vai. amb. Shlaudeman jo pra
šė į kitą kraštą, tačiau paski- 

zrimas pasitvirtino.Mums toji ži 
nia buvo tokia nemaloni, ir 
kartu sukėlė didelį liūdesį, lyg 
prarastame ką tai mums labai 
brangaus. Jūratė de Rosalės } 
tuojaus susirišo su pabaltiečių 
atstovais, ir pradėjo organizuo
ti išleistuvių programą. Jai 
kaip paprastai teko atlikti sun
kieji ruošos darbai. Po keletos 
posėdžių reikalas jau buvo iš
spręstas. šį kartą jau paskuti
nis atsisveikinimo pobūvis, ne
buvo suruoštas kaip paprastai 
jo rezidencijoje, bet Vengrų 
khihįe-

jau turi- susidaręs gerą būrelį 
bičiulių.

| Atsisveikinimo minėjimas bu 
ivo suruoštas birželio mėn. 28 
d. Salė prisipildė svečiais apie 

asmenų. Buvo atvažiavu-

LIETUVOS AIDAI 
fjjPB Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 

5ešt. 8:00 - 10:00 v. v.. — 106.3 FM 
Sekmad.9:30 - 10:00 v. r.- 1230 AM 

; Veda K. BRAZD2I0NYTE
2646 W, 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

cijom, ir ruošė viešą Baltijos 
spaudos konferenciją.

Sužinojęs apie areštus, JAV 
Valstybės Departamento sekre-j 
torius William Rogers pareika
lavo Amerikos piliečius tuoj pat 
paleisti. Suomijos Vyriausybė 
šį reikalavimą išpildė liepos mėn. 
6 dieną. Devyni paleisti pabal- 
tiečiai galėjo pasilikti arba vyk
ti Į savo valstybes, bet buvo pri
žiūrimi, kad neišvystytų jokios 
veiklos.

Suimtieji buvo atskirti nuo 
spaudos atstovų, bet šiuos areš 
tus aprašė viso pasaulio spau
da ir dar iškėlė Baltijos kraštų 
reikalą. G. J.

Baltų Unijos viceprezidentas 
inž. Vilis Anzis Vitols įteikė di
džiulį ir labai menišką padėkos 
diplomą - lentą už dr. Dambra- 
vos nuopelnus Venezueloje. Ją 
puošia trys įgraviruoti, spalvoti 
baltų ir Baltijos žemėlapiai.

Paskutinis kalbėjo pats dr. 
Vytautas Dambrava. Kalbėda
mas ispaniškai, jis pirmiausia 
padėkojo organizatoriams už 
graži] ir labai nuoširdų atsisvei 
kinimo aktą. Jis pasakė Vene- 
zuelos nekuomet nepamiršiąs, 
nes joje pasilieka eilė idėjos ir 
širdies draugų- “Garbė ir įvy
kiai praeina, — sakė jis, —ta
čiau pasilieka registrai, pasilie
ka įspaustos pėdos—visa praei
tis nedingsta. Palieku ir aš savo 
pėdas.”

(Bus daugiau)

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais. Tel. 421-3070
L ‘ ■ • Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

naujienos
ronto dalyvavo Joninės šventėje 
nemažai lietuvių, jų tarpe ir 
šaulių veikėjai p. p. Jonikai. 
Iš Hamiltono visuomenės vei
kėjos A. Mingėla ir daugiau ha- 
miltoniškių. Jei ne svečiai iš ki
tų miestų, St. Catharinės maža 
lietuvių kolonija negalėtų su
ruošti tokių šaunių Joninių šven
čių. Teko atkreipti dėmesį į ener 
gingą Šaulių kuopos pirm. A. 
Šetiką, kuriam talkininkavo šau
liai P. Šidlauskas, K. Galdikas 
su žmonomis ir visa eilė šven
tėje dirbo nebūdami šauliais.

šaulių kuopos pirm. A. šeti- 
to; Hamiltono, šamės, Buffalo kas pranešė, kad Joninės bus su- 
ir vįetos lietuviai. Kurie atvy-'ruoštos ir sekančiais-metais, 
ko, HŪvo paterikinti gražia vė- 
dinąmą salė ir programą, kurią 
išpildė .Toronto' jaunimo meno 
'AnsamNiš..„'šiuo metu meno an- 
sarnbljuį. vadovauja Regina Kra- 

šokių grupei; Gie- 
dr^. romkūnąitė-PauĮįdnienė — 
dąinų .vadovė;’ Žiba . šilininkaitė 
U- orkestro vadovėAlgis Ka- j”.*-: ' * . t' • 7: a

minskas ąkordępništas ir Birutė 
Nakjpšiuįfef —. pranešėja.

;; 7-fą j viOžndą. buvo jau daug Kęstutį Vilūną, Dr. oJną Genį, 
svečių, tad ir programa prasidė- Dr. Petrą Vileišį ir Egle Žilio-

ibs yaįandias. Oficialią dalį pra- (kitus Baltijos tautų atstovus, 
kurie buvo nuvykę stebėti Euro 
pos Saugumo ir Kooperacijos 
Kongerencijos eigą.

Suimtieji buvo tardomi Hel
sinkio policijos būstinėje, o po 
to buvo nuvesti į Espo kalėjimo 
karcerines vienutes. Areštai bu
vo padaryti su pretekstu išgauti 
prisipažinimą, kad ši Baltų de
legacija norėjo sugriauti kon- 
Konferencijos eigą.

Tikrumoje pabaltiečiai turėjo 
tik vieną tikslą — supažindinti 
‘konferencijos dalyvius su padė- 
timi pavergtuose Baltijos kraš
tuose; ir tam naudojo tik lega
lias diplomatines priemones, įtęi 

:kė raštus Europos tautų delega-

Venezuelos baltai atsisveikina su 
dr. Vytautu Dambrava 

nebuvo ilgas. Jie viešnagė ga- 170 
Įėjome džiaugtis tik trejus me- šių lietuvių, net ir už 300 kilo
tus. Jam atvažiavus pas mus, metrų tolumo, ir iš Maracay 

miesto, Lietuvių Bendruome
nės Centro Valdybos-pirrfiinin- 
kas inž. .Vladas Venckus, ir iš 
Maracay miesto. Lietuvių Ben 
drubmenės . pirmininkas Henri
kas Gąvorskas su ponia ir sū
numi-. Taip pat ir iš Valėnci- 
jos Juozo Zavadzko šeima. .

Programą pravedė ■ gobioji 
Danutė Statkutė de Rosales, 
kviesdama Vytauto draugą ir 
pirmąjį atsisveikinimo kalbė
toją admirolą Augusto Brito 
Ascąnio. "Brito - Ascahio didžiai 
įvertn&'dr. Š Vytauto Damibra- 
tos atliktą kultūrinį darbą Ve-

kurią jis mums uždegė —' * 
nepamirštų -ir švies mums ir toliau, rodyda- > 

ma ateities kelią. /J

Stasys Jankauskas atsisvei- 
kino Zalcburgo lietuvių draugų 
vardu, pal’iikėju laimingo įsi- * 
kūrimo naujoj gyvenamoj vie- 
toj, Kazio Kazimiereno vardu, 
kuris Glasenbacho lietuvių sto
vykloje buvo st‘u’ųnas, j teikė 
dovanų jš ju!>iiiejinių 1930 Vy- 
tauto Didžiojo metu;

Veneztielos Užsenio: Ministė- t - ■ nat
rio patarėjas. Užsienio ministė- 
rio vardu dėkojo Vytautui už 
nuveiktų darbą ir praplėstus 
draugystės ryšius, Įteikdamas 
Veneztielos išlaisvintojo Simo
no Bolivaro medalį.

Aras Mažeika — Veneztielos 
Jaunimo Organizacijos pirmi
ninkas, Įteikė puikią atminimo 
lentą dr. Dambravai “įsijungu
siam savo jauna širdimi į jau
nimo veiklą, ir mokinusiam 
mus savo paxyzdžiu, žodžiais 
bei dvasia?’
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Petronis “perėjo liaudies pusėn”
Stasiui Jokubkai nepatiko praeito trečiadienio Nau

jienų Įžanginis, kuriame paties gen. Prano Petronio žo
džiais buvo iradyta, kad tas sovietinio imperializmo šali
ninkas niekus tauška. Jokubka perskaitė minėtą straips 
ni ir pradėjo kvatoti, Jis tiek kvatojo, kad net pilvą su
siėmė. Kodėl Vilnies redaktorių užėmė toks didelis juo
kas, taip ir nepasakė.

Bandydamas klausimą “išaiškinti”, Vilnies redak
torius šitaip savo skaitytojams rašo:

“Ypač žmogus negali nesijuokti iš redaktoriaus 
pykčio ant iškilesnių Lietuvos žmonių. Prieš kuri lai
ką siuto prieš Genriką Zimaną, prieš Antaną Snieč
kų. Paskui prieš P. Griškevičių, A. Barkauską, J. 
Maniušj... Dabar neriasi iš kailio prieš generolą Pra
ną PetronĮ, kad jis šioks ir toks. Naujienų redakto
riui labai pikta, kad buvęs buržuazinės Lietuvos ka
riuomenės karininkas Pranas Petronis perėjo liau
dies pusėn, o nebėgo užsienin, kaip kiti karininkai”. 
(Vilnis, 1977 m. 1 d., 1 psl.)
Jokubka yra Įsitikinęs, kad redaktoriai rašo tiktai 

tuo atveju, kai juos paima pyktis. Redaktoriai rašo, kai 
pastebi parašytas nesąmones, dr didelę ir aiškią’ neteisy
bę, ar nieku nepagristą., tvirtinimą, iš kurio vėliau < ban
doma pastatyti pilį padebesyse. Jeigu- redaktoriai pyktų, 
tai jie niekad nieko vertingesnio neparašytų. Dažniausia 
redaktoriai nurodo pagrindan paimtą neteisybę, parodo 
didelius josios plyšius, o vėliau sugriauna ir visą ant smė 
lio statytą namelį.

Mes jau birželio 22 dieną minėjome, kad gen. Petro
nis niekad nėjo su Lietuvos liaudimi. Kai Lietuvos liau
dis kovojo už gimtinio savo krašto laisvę ir bandė padėti 
teisinius pagrindus savo valstybei, tai Pranas Petronis 
mokėsi. Pradžioje jis norėjo būti mokytojas, o vėliau, kai 
atėjo laikas mokytojauti ir atsiteisti už lietuvių sudary
tas sąlygas.jam baigti mokytojų kursus, tai jis panoro 
tapti kariu. Lietuviai ji mokė pačioje Lietuvoje, leido ji 
mokytis Į užsienius, tikėdami, kad iš jo išeis geras karys, 
ne tik pats gins, bet ir kitus ves lietuvių teisių ginti.

Petronis mokėsi ir mokėsi, iš lietuvių sudėtų pinigų 
imdavo algą, gražiai rėdėsi, važinėjo Į užsienius “žinių 
gilinti”, o kai atėjo laikas jį mokslan leidusius lietuvius 
ginti, tai jis jau buvo “persimokęs”. Vietoj stoti į kovą, 
kaip didelė lietuvių dauguma stojo, gen. Petronis perėjo 
“liaudies pusėn”. Tas “perėjimas liaudies pusėn” buvo ru 
sų atneštas. Lietuvą pavergęs okupantas bandė lietuvius 
Įtikinti, kad nišai yra liaudis, ©.lietuviai yra nesusipra
tėliai, kurie nežino, ką jie daro -ir ko jie nori. Lietuvių 
prakaitu ir pinigais mokytas ir “permokytas” gen. Pet
ronis, rusams okupavus Lietuvą, nuėjo su rusais. Su ru
sais jis ir šiandien bendradarbiauja. C Rusai jam 
moka didoką pensiją, be to, dar padėjo aruodą pinigų 
sovietų imperializmo tarnybon parėjusių lietuvių sąskai 
toms mokėti.

. Karo pradžioje didelė lietuvių dauguma kirto ru
sams, kiek tiktai pajėgė. Jiems buvo kertami smūgiai ne 
tik pačiame Kaune, bet kiekviename didesneme miestely 
je, kaime ir miške. Lietuviškoji liaudis vijo okupantą ii 
Lietuvos. Rusijon bėgo tiktai tie, kurie tikėjo, kad rusai 
yra Lietuvos liaudis. Kurie nespėjo išrūkti, tai tuos čekis 
tų sunkvežimiai rankiojo, vežė Į didesnes gurguolių kon 
centracijas ir traukė į rytus. Taip buvo išvežtas iš. Lie
tuvos Antanas Sničkus, Justas Paleckis, Mečys Gedvi
las, Pranas Petronis ir visa eilė kitų lietuvių, kurie pąti 
kėjo, kad Rusiją yra Lietuvos liaudis. Protingesnieji ko
munistai, kaip Pijus Glaveckas, pajutęs, kad visoje šioje 
maišalienėje ne viskas tvarkoje, norėjo “cigarečių nusi- 
pir’:-1:’’ ir nebegrįžti Į Čekistų sunkvežimį, bet. čekistai 
vietoje su j-*o susidorojo. “Tikrosios " liaudies” tokiam 
neteko pamatyti. Laimė, kad bėgant Petronis nepateko į 
rusus vijusius iš Lietuvos kovotojų rankas. Jie būtų jį 
paguldę šalia Glavecko ir kitų panašių svajotojų gretas.
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mis aukomis iš tolimiausių pa
saulio užkampių. Tiesa, iš toliau tijos, kun. M. Preikšaitįs iš Los 
į Sinodą atvyko tik dr. Jok. ’ ‘ - - -
Kregždė su savo žmona dr. Da- vardienė, kurąrtoriai Mykolas ir 

, nute Yčaite- Kregždiene, bet Si- Ąlena Dęveniąį 
" į nodą užpildė gausūs svečiai. Tai 

nebūtų nuostabu, nes svečių nie-
■7 kuomet netrūko per Sinodus..

Šiuo sykiu, per pamaldas, vi
si kaip vienas įsitraukė į gie
dojimą su tokiu dvasiniu pakili
mu ir galia, kad n ustebino se
niausius Sinodų lankytojus. Tuo- 
mi susirinkusie j i reformatai ir 
jiems dvasiniai artimi-broliai ir 

staigmena. Iš anksto pąsipy-i seserys viešoje maldoje pareiš-

Gauti sveiki- 
nhpąį iš. Kanados, Pietų Ameri
kos, Australijos ir užbaigti krt. 
inž. Petro Ramųtėno sveikinimu 
iš Naujosios Zelandijos su stam
bia auka.

Po sveikinimų sekė krt. H. Di
lienės paskaita:'Gen. supt. kun. 
A. Kadaro 75 metų mirties su
kaktis. Iš paskaitos paaiškėjo- 
kad kun. A.. Kadaras, gyvenęs 
1831—1902 metų laikotarpyje, 

lė gausūs sveikinimai su žymio- kė savo ryžtingumą nepasiduoti, buvo gimęs Kadarų kaime, Pa-
•

irioje. Buvęs jiidęlis savo kraš
to mylėtojas ir per didėlį pasižy
mėjimą savo Bažnyčiai "buvo iš
rinktas pradžioj o žemąrtįjos dis- 
triktp. sųpęrintendentū, vėliau 
visos. Lietuvos Ev. Ręfprmątų 
Bažnyčios generaliniu superin
tendentu, kas. tarnybiniai jį prt- į 
vertė persikelt? iš’ Pąjalip į; Vil-4. 
nių, kur užbaigė savo gyveni-‘

'šiam Sinodui nebuvo numa-^ Kolegijos prezidentas M. Tamu^ 
tyta svarstyti ar kelti ypatingus
klausimus, nei ruoštasi 'svar

biam Įvykiui atžymėti. Viskas 
turėjo praeiti Įprastinėje rutino
je bet vieni paskuui kitus seka 
įvykiai nukreipė Sinodą visai ki
ta vaga.

Kaip niekuoinet anksčiau, per 
vienerius sinodinius metus mirė 
devyni veiklūs reformatai, jų 
tarpe penki kuratoriai. Sunkiu 
širdies smūgiu tapo pakirstas

i
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lėnas; o kiti .gulė ligoninėn. Niū
ri tikrovė atsistojo prieš refor
matų vadovybę — argi staigiai. ,A‘ 
atslenkanti mirtis nepakirs ga-j 
j urną mūsų bendruomenės, iki 
šiol tvirtai stovėjusios savo tau
tos; ir tikėjimo sargyboje?

Tokių nejaukių minčių ir nuo
taikų ženkle buvo laukiamas 
XXX Sinodas. Įvyko nelaukta

? ’ ■■ ■ -v-d

Jokubka tiki, kad 1940 metais- kraštą okupavę rusar 
buvo “Lietuvos liaudis”. Jis tebetiki, kad ta “Lietuvos 
liaudis” išrinko “liaudies seimą” j kad tąs;“seimas” nuta
rė Įjungti Lietuvą Į Sovietų Sąjungą, ir lietuvių delega
cija, vadovaujama Antano Sniečkaus, vyko i Maskvą ir 
prašė Stalino, kad priimtų prašančią Lietuvą- Į “sociali
stini rojų”. Stalinas "'pasigailėjo prakaituojančios Salo
mėjos Nėries ir. Lietuvą, buvo paskelbta penkioliktoji so
vietinė respublika. Jokubka: žino, kad didelė lietuvių dau
guma šiomis pasakomis ,nebetiki. 8uo męttędidelė lietu
vių dauguma buvo Lietuvoje ir<žino, jog visa tai yra me
las, okupanto išgalvotas lietuviams aavergtt

Jokubka dar pastebi, kad Petronis nebėgo užsienin, 
kaip kiti karininkai. O kur gi Petronis buw atsidūręs, 
ar ne užsienyje? Ar Lietuvon jis negrįžo iš užsienio?' 
Ar jis neparvažiavo, kai sovietų karo jėgos, sumušu
sius vokiečius, naujai pavergę visą kraštą? Jis parvažia
vo Į Lietuvą kartu su “rusų liaudimi” ne laisvės lietu
viams nešti, bet jiems stipresnių pančių kalti. Vietoje 
ginti Lietuvos* ir lietuvių reikalus, jis. pasižadėjo rusams 
padėti lietuvius išnaudoti. Pačioje Lietuvoje, ruąai jąją 
turi taip viską sutvarkę, kad jje gali: išspausti paskuti
nius šyvius iš gyvų lietuvių,, tai Petronis pasišoko meš- 
kerioti užsieniečius, kad rusai ir juos galėtų išnaudoti.

. Petronis buvo išvykęs į užsienį, Į Rusijos gilumą, 
bet kiti Lietuvos karininkai nebuvo toki laimingi,. Jie į 
užsienius neišvažiavo. Daugumą, jų patys nišai Lietu
voje išžudė. Kitus suėmė ir išsiuntė Į “aukštuosius kur
sus”, Iš kur nei vienas. nebegrįžo.4 Trečius išžudė Čenū- 
nėje, o dar kitus išklojo Lietuvos miškuose,* kai sovietų 
tankai, Suslovo diriguojami, naikino kiekviename Lie
tuvos miškelyje Užsienin išvažiavo., tiktai labai maža 
Lietuvos karininkų dalelė.

Mes turime nuovoką, kiek kainuoja kelionė į Vilnių 
ir penkios, dienos, “Gintaro” ’’klėtkutėse”. - Mes žinome, 
kad dviem žmonėms kelionė Į rusų pavergtą Lietuvą kai
nuoja dvigubai daugiau. Savo laiku mes prašėme, kad 
Jokubka Vilnyje parašytų, kiek , asmeniškai, jam ir jo 
žmonai kainavo kelionė Į Vilnių. Jokubka, kaip žinome, 
yra privilegijuotas, Vietoję, penkių dienų, į jis Lietuvoje 
praleido net tris savaites. Jis buvo nuvežtas į Druskinin
kų sanatoriją pasimaudyti ir tyru oru pakvėpuoti. Mums 
atrodo, kad šito klausimo Jokubka vengė. Iki šio meto 
jis nei žodžiu neprasitarė apie, kelionės išlakias. Jis tik
tai parašė, kad buvo nuėjęs Į Vilhiaus dolerinę krautu
vę ir ten praleido šimtą dolerių. Bet apie kitas kelionės 
išlaidas jis tylt

Mums atrodo, «ad Jokubkos kelionės išlaidos buvo 
apmokėtos iš gen. Petronio ąruodo. Tuo tarpu tai lai
koma puslapyje, bet šiais laikais dažnai ir didelės.paslap
tys išeiųa^il^tėĮį..Jeigu us,pinigus gavo iš gen. Petro
nio, tai įpęti^pcuė mes galėsime paskelbti, kiek, pavergtos 
Lietuvos gyVentbjams.-Jokubkų- viešnagė kąinavo lietu- 
vos vergamš'Būtu -geriau, jeigu jis pats paskelbtų, bet 
jeigu jau atmintis pradeda Šlubuoti, tai bandysime jam 
padėti. Gal dėl to jis ir PetronĮ bando teisinti.

rautos uždėtą. .paskirtį.. ......
t f-

'Toje dvasioje buvo .pasakyti 
kūn. P. Dillio Sinodo atidary
mui skirti žodžiai ir dar pras- 
mįngiau kun. St. Neimanas sa- 
vo pamoksle apibūdino Sinodo 
nuveiktų darbų palaimą ateičiai.

Bendrai Sinodo posėdžiai pra
ėjo su tokiu neįtikėtinu sklan
dumu ir darnumu, kaip retai ka
da praeityje.

(Bus daugiau}
i

4— Chirac 8* BL — Tuesday^ July % l&ZĮ’

i 
!

Kolegijos ir jos padalinių veik
los pranešimai. apyskaitos ir nu
matomi darbai bei sąmatos atei- 
mantiems sinodiniams metams.

plačios. Sinpdo dienotvarkės.

ralinip sup^Į^tendento pytąjį 
valstiečių tarpo,- kai iki tol bu
vo renkami vien, bajoriškos kil
mės dvasiškiai.

Venimui sudarymą ir reikalauja 
Įgyvendinimo žmogui pripažin-. 
tu teisių. Atrodo, kad praeina 
tie laikai, kądą siovėjpine r :
ąiši ir nesuprasti nęt protestąn- parninėtini sekantieji, nutarimai.

Pirmuoju dienotvarkės punk
tu sekė sveikinimai žodžiu ir 
raštų. Pirmas sveikino, specia
liai į Sinodą deleguotas šiaurės 
Amerikpą Reformatų Bažny
čių Sąjungos atstovas, prof. <įr, 
E. Burkhart. Toliau žodžiu syei- 
Tkino: kun. M. Kąvolis, kun. K 
Burbujys, kuris, sveikinimo pro
ga pristatė §įnodui savo nau
jai išleistą knygą “Gyvoji Evan
gelija”, kun. J. Juozupaitis ir 
teis. M. Nagys. Sveikinimai žo
džiu dar buvo tarti per iškilmin
gus pietus.

Sveikinimų raštu būta arti 30.
Iš jų paminėtini: Pasaulio Re
formuotų Bažnyčių Sąjungos 
gen. sekr. dr. J. E. Perret, prof, 
dr. J. I. MacCord, Princeton se
minarijos prezidentas, dr. kun. 
J. E. Andrews, Presbiterijonų 
Bažnyčios U. S. A. Stated Clerk, 
Lietuvos Ev. Reformatų Bažny
čios garbės kuratoriaus dr. kun. 
M. Praderwand iš Ženevos, Sen
joro kun. A. Kelerio, Lietuvių 
Liuteronų Vyr. Bažnyčios Tary
bos vardu iš Vak. Voki eiti jos, 
kun. A. Barnelis iš Vak. Vokie-

Vartotojams ginti 
reikalinga Įstaiga ■ 
Visoje Amerikoje, pagarsėjęs 

vartotųjų gynėjas advokatas 
Ralph Nąder pradėjo kampani
ją, ir kitus amerikiečius kvie
čia talkon, Įsteigti ir išlaikyti 
speeialę įstaigą vartotojams gin
ti (Consumer Protection Agen
cy). Bilius tokiai įstaigai steig
ti ir veikti jau Kongrese ir lau
kia akcijos. Bet stambusis biz
nis visomis priemonėmis kovoja 
prieš tokią įstaigą ir ją ska
tinančius asmenis, perspėja 
Marty Rogol, Naderio Publikos 
Interesų Tyrimo grupės pirmi
ninkas.

Tam tikros stambaus bizpio 
Kongreso narius.; ątambusįs biz-. 
nis kovoja, prieš, tokios įstaigos 
steigimą. “Mes tikime, kad prieš, 
tokio bfliaus pravėdimą jau yrą. 
išleisti šimtai tūkstančių dole
rių, pasakė Rogol, nurodydamas 
tris JAV kongresmanus — Mor- 
gąn F. Murphiy, John B, Ander
son, abudu iš Illinois, ir Ąįdam 
Benjamin iš Indianos, priklauso, 
tai 80 kongresmanų grupei kuri 
priešinasi tokios Įstaigos steigi
mui. Rogol sako, jei 200 milijo
nų amerikiečių duotų tik po ni
kelį, susidarytų $10 milijonų var
totojų interesams per tokią Įstai 
gą ginti. Nikelių (5 centų) rin
kimo kampanija įgalintų įstai-; 
gą gyvuoti ją įsteigus. .

Stambusis, biznis sau turį. Ko-, 
inercijos Departamentą sū $7? 
bjlįjonąis metiniu biudžetu,jiems 
apsaugoti.’ Vartotoj ai niekuom et 
dar ; nė. nebandė susikurti orga- 
nįzaciją, kurti juos.^iutų”. •

Mūsų, . BĮinęjąuSj abu, senato-, 
riai — Adlai Stevenson, (deni.)-.. 
ir. Charles H. Percy (rtsp.). sim- 
■patizųoją tokios įstaigos ąukū- 
rimui. ' ;; . . ,

neviįčiai ir tęsti Jiems Dievo ir piho W laisvųjų -ūkininku šei-

tiškame pasaulyje, kas sustip
rina mūsų padėtį ir viltis į ateitį.

Atidarius Sinodo posėdžius 
buvo išrinkta sekanti vadovybė: 
direktorium — krt. inž. J. Va- 
riakojis, cenzorium — supt. kun. 
P. Dilys, į sekretorijatą — krt. 
E. Gerulis ir krt. V. Karosas, į 
rezoliucijų ir mandatų, komisiją 
— krt. P. Variakojis, krt. P. 
Bružas ir krt. O. Tilfndienė.

Chicago ruošiasi
21 šimtmečiui

virta dieni 'vienbalsiai priėmė _ . . Neturima apie kun. A. Kadarą . , , _ ,
Tokiomis Įžanginėmis mintį- platesnės: literatūros, netgi LE|$15O miljjonų kąštuosijaątį planą<

mis priartėjome prie XXX ^Si- ^atžymėtas, tad teko prelegen
tei pasiremti savo atminimais, 
nes iš motinos pusės buvo tolima 
Kadarų šeimos giminaitė? Pre
legentė, apibūdindama kun. A. 
Kadaro didelį pasišventimą sa
vo tautai ir parapijiečiams pą^, 
žymėjo, kad buvo pirmą sykį Lie
tuvos. Ev. Reformatų Bažny-

nodo aprašymo, kad sausų faktų 
ir nutarimų .eigoje nepraradus 
įįą dvasios ir reikšmės.

Lietuvos Ev. Reformatų Baž
nyčios XXX Sinodas išeivijoje 
susirinko Chicagoje, savo baž
nyčios patalpose, š. m. mrže- 
lio 25-26 dienomis. Sinodo posė- x » a,-, --

džiai pradėti trumpomis pamal- -jos įgtojįjoje išrinktas-į gėne- 
idomis. Supt. kun. P. Dilys sa- 
yo atidaromajame žo'dyje at
skleidė džiugią naujieną, kad 
veik visa krikščionija iš pasy
vių gjmimosi pozicijų pęreina^į
^ktyvs kovą už žmogui sveikos . Oficialiai daliaĘ baigią, sekę

įgių plotą, vadinąmą Dearborn ' 
jpaįfe panaudoti vidurinės kla-f 
sės rezidencijoms' ir dangorai-; 
žiams statyti. Tas plotas nu-:- 
matytas tarp Polk, State, 15th . 
ir Gark gatvių, 51 akro didumo. 
Numatyta tarne plote pastaty
ti 3,000 gyvenamų vienetų, mo
kyklą ir kt.Ta yra,, pirmoji pla-f 
'no fazė, kurią baigus prasidės ' 
antroji Chicagos atnaujinimo'; 
fazė, numatyta ateinančiam 21. 
šimtmečiuiŠ.' Visa atjaunintoji ?.

g

I

Pranešus Kolegijai, kad dr. M. 
Devenis ir Alena Devenięnė at
siuntė savo paskutinįjį- 25,000 
dol. įnašą į šimtą tūkstančių De- 
venių, Kultūrinį Fondą, kas su
kėlė visų audringą plojimą. Bu
vo nutarta pasiųsti Sinodo var
du kuratoriams Deveniams pa
dėkos ir džiaugsmo telegramą.

go South Loop New Town irį 
apims plotą tarp Polk, 22, State ' 
gatvių ir Chicagos upės pietinės 
šakos, turės 355 akrus ploto ir 
numatyta 30,000 vidurinės kla- .■ 
sės bendruomenei. -

Adv: James P. Chapman, at
stovaujantis koalicijai, susida- ' 
riusiai šūkiu “Sustabdyti Chi-.* 
cagos planą”, pakaltino, kad pla- ; 
nas yra prieškonstitucinis ir tu-; 
ri tikslą “išjungti mažumas”, o Į 
Susan Rosenbloom pritardama^ 
Chapmanui pagąsdino, kad mies< 
to politika yra, “išbaltinti Chi-, 
cagos centru”, bet tai esą pri-į 
vestu prie rasinio karo.

i > ■

Rotušės aikštė ir katedra Kauna 1920 m.



uK. K. G. BALUKAS -R*so dr. a. j. gusenas
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS A 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGUA

6449 $6. PuĮaJd Rd- ICrowferd
Medical BuildinpL T«l. LU 5-4446

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

PR. Q K. BOBELIS 
INKSTŲ JR ŽLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
$60 SUMMIT STREĘT 

ROUTE 55, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchester, IJI. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadieni 8—3 vai.
Tel.: 562-2727 arba 569-2728

Burnos nešvara sukelia ligas
Dažnai mes paneigiame ne šiandien," apdairus dantų gy 

tik dantų, bet ir viso kūno dytojas ir gerai suprantantis 
sveikatos priežiūrą. Iš to vė-! ligų simptomątologiją įr anti-* 
liau burnoje prasideda for- biotjkų ®dymą ligoniui gali 
niuotis jvaJrių ligų židiniai, labai daug padėti Dažnai Ii-1 
kurių ųuodįngvs -bakterijos su gai gydyti reikia bendro ine-* 
valgiu persiduoda į vidinius diko ir vdoixtologo gydynur. 
kūno organus ir sukelia daugį Nųdien yra obalsis, -kad dau 

tų gydytojas, apžmrėdainas Ii' 
gonįo burną, ieškotų ir vėžiu' 
pradinių žymių* nes vėžys yra) 
pats aršiausias žmonijos prie-’

Amerikoje, kasmet vėžys

. . . Rex.: GI S-0873

DR. W. EISIN-EIS'N AS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave^ WA 5 2<70

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia,, skambinti Ml 3-^^.

TEU — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIU LIGOS

- 3907 West 103 rd Street ir*'-'', ž '■-.*«J< * t.- 
'" Valandos pagal susitarimt

DR. K. A. V. JUČAS 
''48^-4441; 561-4605 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

1002 N. WESTERN AVĘ. 
5214 N. WESTERN AVE. ■ -- - - 

Telefonas* atsakomas 12 vai.

Kitados gydytojai nekreip
davo tiek daug dėmesio į bw-į 
nos ligas, Bene gal buvo dėl to) 
jog nebuvo tikrų įrodymų, 
kad burnoje iš - kortozinuotųl . 
danių ir pūliuojančių dantenų! pasiima šimtais tūkstančių ne 
galėtų susiformuoti tiek daugj kąttų aukų, o širdies smūgis’ 

du syk tiek daugiau.
Manding, nei jokia kila kiį- 

surinkti daugybę faktų, kad no dalis nėrą taip svarbi šva- 
įrodžius, jog burnoje pastehė- ros atžvilgiu, kaip buyna. llan 
tieji simptomai yra tampriai lys, jų dantęąos, liežuvis, sei- 

ligo- Iių liaukos, migdolai, susijusi 
giminystė'su gomuriu, šu ne

buvo sim ir taipgi su kvėpavimo ir 
duris

vidinių kūno ligų.
Tam visam įrodyti reikėjo

1 H. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS ' 

į-n KALBA LIETUVIŠKAI
2613 W. 71 St. TeL 737-5149 

likrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

Y;U. pagal susitarimą. Uždara*® *reč.

0R.LEON A c PEIĘŲTIS 
■‘■‘'ITV, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
1656 WEST 63rd STREET

.".’aL’ aųtrad., nuo 1^-4. po piety, 
kėtvirtad. "hūo 5—7 vil. vakč ■ ■

Ofiso telef.: 776-2380 .
Ha utas; reį. teFef;? 448-5545 »■

susiję su vidaus kūno 
; mis.

Tačiau Mayo klinika 
pati pirmoji, uždariusi 
nežniai ir obejonėms. J Ji išsa
miai" įrodė, jog iš nešvarios 
burnos kylą daugis vidinių 
•kūno ligų. t

Burnoje pastebimi šių ligų 
simptomai; gingivitas, įvairių 
rūšių apsinuodijimai, švinu, 
aršeniku, gyvsidabriu, vąistais 
ir kitais metalais bei jų drus
komis. .Taip pat pastebima a- 
nemija, sifilis, cukraligė, pū- 
liatėvis r kitos ligos. Jos vi
sos burnoje turi ryškius požy 
inius.

Sifilio pradinės žymės pasi
rodo aiit lūpos, liežuvio, mig
dolų ir' ryklėje; Baltos dėmės 
liežuvio šonuose ar viduje kal
tais būna vėžio apraiška. Bū
tina pabrėžti, jog burpoje pas 
tebiipa daugis ir kitų ligų. :

labai uepruinamą bei dvo
kiantį kvapų- Pirmiausia, bū
tina surasti (o, jjriežastis. Sy
kiais tai būna nuo apgedusių 
dantų, kortozipųotų, apkalk- 
ąkmėnėjusių, pėlinių, pūliuo
jančių dantenų, ligotų migdo
lų.

Kartais blogas kvapas paei
na iš nosies-arba vidurių or
ganų, nuo kvėpavimo vamzdė 
lių slogos, ar plaučių ligos ir 
jų gedimo. Blogas kvapas gali} 

v . . . , , . i kilti iš skrandžio. Vidurių ne-rūgsties ir druskos skiedinys ,. ‘, j® . __ ,____ . _ , f . į-malimo, nuo maišo nuryto lik
biskį apkramtyto. Būtina paJ 
keisti mitybą, vengti lengvai 
gendančių, pūnančių valgių, 
sukoneveiktų cheminiais kon
servais.. .Reikia valgyti 
giau augmenypės kilties 
bos veiksnių.

Manding, nei vienas 
būti sveikas ' be genj

virškinimo sistemomis — vi
sa tai yra labai stipri priežas
tis, kodėl burną švariai Įaiky- 
ti reikia.

Po kiekvieno valgio būtina 
nors su vandeniu burną išp
lauti bei išgargaliuoti.' Boric

labai geras burnai ir ryklei 
plauti.

Dantis reikia šepetuku ir 
milteliais nuvalyti po kiekvie 
no pavalgymo.

Dantinis ir dantenoms plau 
ti patartina vartoti: Dobell’s 
skiedinys, Scepe, Vandenilio 
perdegudnys, Liquor antosep- 
ticus alkalinus, Lavoris tinka
mi bumai, dantenoms, ryklei, 
migdolams plauti, gargaliuoti.

Dažnai pastebima jauni, su 
augęj ir seni', žmonės, turintieji

įgulos bažnyčia

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Ji* yra man pasakęs: Gana tau mano malonės, nes mano jėga tobu
lai pasireiškia silpnume. Todėl aš mielu noru giriuosi mano silpnybė
mis, kad Kristaus jėga gyventu manyje" — 2 Kor. 12:9.
Brangūs prieteliai, tikėkime, kad ištyrimai, persekiojimai ir sielvartai 

ateina į mus Dievui leidžiant, mūsų naudai. Žinokime, kad Tas. kuris rody
damas savo meilę, priėmė mus, suteikė mums dali savo šventosios dvasios ir 
pavadino savo sūnumis ir dukterimis, žino visus mūsų reikalus ir rūpinasi jais, 
ir dėltp leis ateiti ant mūsų tik tokiems patyrimams ir pagundoms, kurios 
tarnaus mūsų aukščiausiai gerovei. Jėzays Kristaus Apaštalas Povilas, kuris 
labai daug kentėjo, dar sako: “Todėl aš turiu pamėgimą savo silpnybėse, 
niekinimuose, varguose, persekiojimuose ir priespaudose dėl Kristaus”.

Visi lino, kad mirti* y r* iUun W paliečia kiekvieną. Bot kur yra mš 
rua.«H? | tą klausimą atsako knygutė "Vilti* po mirtie*", kurią gausit* 
AompkamaL Rašykite;

F. ZAVIST 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI

1, Dantis ir dantenas užlaiky
ti sveikame stovyje. 2. Danti
nis valyti galima naudoti mil 
lėlius ir pastas. 3. Burną plau 
ti bent du kartų pfer dieną ry
te ir . vakare su aukščiau su-

nykus Blogam kvapuf. būtina 
kreiptis j mediką ir odontolo- 
gą priežastims surasti. Tik juo 
du yra 
tarimą

■ kvapui

kompeįetiugi duolį pa- 
blogam dvokiančiam 

pašalinti'

dau 
mity

Teng Hsiaopingas 
išmestas be pagrindo

PEKINAS. Kin ija. — Komu
nistų partijos skirta komisija 
ištirti, kuriais sumetimais buvo 
nušalintas premjeras Teng Hsia
opingas iš premjero pareigų, ap-

Mažeika ' Evans
Laidotuvių Direktoriai

! Trys Moderniškos Koplyčios
1 Mašinoms Vieta
1 Tei. 737-8600
1 Tel. 737-8601

GAIDAS - DAiMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

negali
dantų klausinėjo liudininkus ir priėjo 

arba ben.1 be-atatinkamų dir- išvados, kad jis buvę atleistas 
btinių dantūrų plokštelių. Dau iš pareigų visai be pagrindo.
tys yra sveikatos " ____________________ __
pat jaunatvės ^ienų burną bū jįs buvo pavarytas dėl melagin- 
tina švariai užlaikyti. Ne iik= “Lįurių gengės” intrigų, šios 
jauniems, bet ir suaugusiems, j^ya<jQS vakar buvo 
ta pati taisyklė. Tačiau, švari,’ - ' • 
sveiką burną, ir geri dantys 
yra labai geras l>endrai žmo
gaus valumo ir - sveikumo ba
rometras— .rodyklė..

Blogam kvapui pašalinti bū 
liną prisilaikyti šių 
mu

Komisija aiškiai nustatė, kad

MODERNIŠKOS AJR-.CONDITIONED KOPLYČIOS 
v i %* '■* • * ** ” ‘ -

KRAUSTYMAI

235C West 63rd St., Chicago. HL 60629 
Teiaf.;. PRospect 6-5034 .

1LLYYT. TAURAS 
LYDYTOJAS IR CHIRURGAS '1

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

Tel. PR 8-1223
OFISO: VAL.: pirm., antrad., trečiad, 
ir penkt.: 2-4 ir. 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu' laiku 

. . pagal Susitarimą.
Mr. Andis Kaulins 
c/o Arvids Kaulins 
1563 So. 26th St. 
Lincoln, Nebraska 

68502
.. ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban-į 
k dažai. Speciali pagalba kojoms.!

(Arch Supports) ir t. t * •- y

Cėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

- 2^43 WEST 63rd STREET
TeU46n>i: PR 8-Ū833 ir PR 8-0334
t Taip pat . naujoji Barbaros ir 
Gen* Drishry krautuvė

- THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

T*L 4993318

variai. Iš

(.•Idlnul — Pilna xpdrauda
? KEMA KAINA

" R. i £ R fc N A 2 
. fi Tai? WA 5-»063

(J. D. Stanford University) ' .
$5-00 (paperback, 100 pp.), postage and handling extra:

Orders

j.

■

Phone: Y Ards 7-U11

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTb

I 
t

PETKAS BIELIŪNAS
4313 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAtajeUe 3-3572

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABAN AL’SKAS 

3367 Sp. LITUANICA AVENUE. Phene: Y Ards 7-3401

3354 So. HALSTED STREET

Chicagos
Lietuvių 
Laidotavių 
Direktorių
Associacijos

WTTH 0UT MX/AAUST
---------------- 4

New High-Fiber Cereal—Delicious and Nutritious

x Concerned about enough fiber in your diet? Try a delicious 
new high-fiber cereal that’s on your grocer’s shelves now.- 
Kellogg’s Cracklin’ Bran cereal is fortified with ten important' 
vitamins and minerals, making it a nutritious, fiber-rich ad
dition to many recipes Ikce CruncAy Bran Jumble. So simple 
to make, this snack mix has a flavor that will keep ’em 
munching. And the Cracklin’ Bran cereal adds a rich nutty 
flavor and crunchy texture that’ll make this "fiberiflc” recipe 
one youT serve again and again.

CRUNCHY BRAN TUMBLE I
2 teaspoons Worcestershire

sauce
^4 teaspoon ground oregano
1 teaspoon onion salt
1 tablespoon sesame seed*

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET R>publ’c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlrgmii 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, III. S74-441E

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1Į38-112S

- NAUJIENOS. CHICAGO «, ILL. _ Tuesday, July 5, 1977

: -• BUTKUS - VASAHIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, flL Phone: OLympic 2-1003

3 cups Cracklin’ Bran cereal
1 cop cocktail peanuU
1 cup thin preUels

% cup margarine or butter,
melted

Measure cereal, peanuts and pretzels into 13 x 9 x 2-inch 
pan. Stir together remaining ingredients. Pour over cereal 
mixture, stirring until well-coated. Bake at 375* F. about 15 
minute*. Cool ou pan. Store in tlghtljr covered couUlmx. 
TMldLi JLjwd* " . -• ___ _ ' ■ * * * ,

Were the ancient Sumerians- and Baltic 
peoples related? Are the Baltic languages 
oIder than Greek and Latin? Do the Daines 
describe an ancient astronomical event?

THE BALTIC:
ORIGIN OF THE INDO-EUROPEAN

paskelb
tos Pekino spaudoje.

Manoma, kad komisijos rastas 
išvadas svarstys komunistų par
tijos centro komitetas, susirin
kęs eilinio posėdžio. Ar komite- 

i tas žengs dar vieną. žingsnį ir 
nurody- grąžins Tengą 'premjero parei 

goms, tuo tarpu dar nežinia.

Recipe Box

JOHN GĖDAITIS
Gyv. Paw Paw, Michigan.

Anksčiau gyveno Chicagoje ir tarnavo Marshall Field B-vėje.
Mirė 1977 m.’ liepos 1 d. Gimęs Lietuvoje, 1888 m. liepos 13 d.’ 

Paliko nuliūdę: žmona Viktorija, brolis Stanley gyv. ScottviIle,\Mich., 
sūnėnai ir dukterėčios bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Zolp koplyčioje, 504 Michigan Ave., Paw Paw,. 
Michigan.

Antradienį, liepos 5 dieną, 10:00 vai.'ryto bus lydimas iš kop
lyčios f/St Mary’s r parapijos bažnyčia, o po gedulingu pamaldų bus 
atvežtas į Lietuvių Tautines kapines' Chicagoje ir laidojamas 1 — 2 
vai. popiet. _

Visi a. a. JOHN GEDRAIČIO giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir a tsisyeikinimą.

- Nuliūdę lieka:
Žmona, brolis, giminės.

Laidotuvių direktorius Žoipys, tel. (616) 657-6347.

pFRE^ OTHER 
INSURE? DISASTERS 
STRIDE MOWGS ANO 
BUSINCSSES WTD4 
SUXJEN WT7U.

pc?o*

4605-Q7 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: Y Ards 7-1741 -1742

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

HVAS H? SONUS 
xHARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.; GRovehill 6-2345-? 

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

TRYS MODERKISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

Apdrausta t pericravftymoi 
t i įvairi v itttufTty,

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1 $32 arba 376-5996

i SOPHIE BARČUS j 
RADIJO iEIMOS VALANDOS !

VU«« proor«mo« H WOPA, J 
1490 kll. A. M.

LUtuvIy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL popet — Šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Talaf.: HEmlock 4-241J

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. ILL. 60629

BEFORE FT HAPPENS.

^oęr ^RE cOL»OES CONTXMN 4A:NJ’^U^ 
oę '65 u ves of v5>vca_
— ANP O^TSN . RX7ERS YOU

AN EXA£«T?HE VtX/.
NOT IN4UJRANCF nO NE€O-
TlATBS, AXX7UST5. XXJR CLAI*<C WTTM , 
THE COMWANY IN >OUR BEKAlT. ME APKJES^ 
a> «TWCT COPE OF ST^CA Cfi NATDON 

OP RJBnc
ACX7U5TERC TME^AP^RAlį
OAMAGfi* FUU-Y ANO EmeRTUY

OR LC^, eTE. ) ANO MAKE CERTAIN 
THAT RXXr A«E



(Elta)

h P. Kobelinski, buvęs..

karių

ra klasės nūg||go|Įi tapo An-

CAREFUL!
PAVARDE m VARDAS

ADRESAS

tara- 
4aip

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted SL 

Chicago, HL 6O6O§

Only you 
can prevent 
forest fireel

. atįdara kasdien iki 5 valn pirm., 
ir ketv. iki 8 vai. vak. šventadie
niais, uždaryta. Adresas—Terra, 
3235-37 W. 63 St., Chicago. Ill., 
tel. 434-4660. *

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

liail Frank Zapolls 
*52d8’/2'W.VSth St.

GA 4-8654

LAIKRODŽIAI (r BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublic 7-1941

Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

M. ž 1 M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiy 
iškvietimai, pildomi pilietybės prė- 
šymai ir kitokį blankai _ -

SKAITYK IR KITAM PAT ARK 

SKAITYTI ’NAUJIENAS’

Atiminimai aplel- 
ą tremtiniu rtovyk- 
kaina 4 doL

— Lietuvių Tauragės klubas 
liepos’10 d.s sekmadienį, 2 valų 
po, pįet, Balio Pakšto salėje, 
3800 So.,California Ave., šau
kia pusmetinį narių susirinki
mų. Po susirinkimo vaišės.

DOVANŲ PREKĖS BET KU 
R1AI PROGAI —kristalas, por- 
cęląnas, sidabras, gintaras, auk
so papuošalai ir. brangenybės. 
Didėlis 14 ir 18 kt aukso gran-

ma apsidrausti tik Class?V-2 
tai yra viso amžiaus-’-apdrauda, 
kuriai Mokesčiai ’idokariii"pef 
20 metų. Apraudos dydis — 
$2,000 arba $1,000.

•Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metų amžiaus. r ~

• Sveikatos patikrinti nerei-

Namal, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto" tehvė ir lietu-

BL6CTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chkagos miesto leidimu 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga* 
rantytai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tėl. 927-3559

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, II!. 60632. Tel. YA 7-5980

.“"AUTO BODY AND FENDER COM
BINATION MAN. Must be experienc
ed. Steady. 3518-24 West 63 St. 

Phone 76-5888.

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Chie«-go)e - ■

.Normaną 
jkBURSTElNĄ
JSįfcsTeL 263-5826 

■’^3® (jataigtu) ir 
WwF 677-8489 
_Njy (buto)

* šia apdrauda turi teisę pa
sinaudoti SLA nariai, jų šei- 
mos, taip pat ir jų pnetėliai — 
lietuvių draugai

' . T- l v >

* Norint apsidrausti, reikia 
kreiptis Į bet kurios kuopos Fi
nansų sekretorių arba organi
zatorių telefonu ar laiškių jis

nri kreiptis.į ,SLAsekretorę:
|į MEILIŪNAS

į' ‘307'Wf3O;Sh^t ■
e NewYoik,^' Y?10001,

. REIKALINGA MOTERIS gyventi 
tartu ir prižiūrėti vyresnio amžiaus 
igotą moterį. "Duodamas kambarys, 

maistas ir alga, .Prašoma teirautis, po 
6:30 vai vak. Tel. 434-9589. "J

* ★ Pasakyti tiesų šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo-ir nebijo kon> 
frontacijos,,; nors { dabar daug 
kas nori įvesti madų, kad bern 
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems. F.4 ' * ’ ’

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos ' negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje..
Į Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus. . ... ;

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲt INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

— Valdo V. Vaitiekūno kny- 
gą — Liet. Taut. Reinkarnacinė 
VEDA - ŽINYČIA—galima gau
ti, pas autorių:,„ 112 .CharjLton 
Ave.;WiIIow Springs, Ill. 60480. 
Kaina $10. -- (pr.)

HELP WANTED — FEMALE 
> Darbininkių-j-eikia-

tanas Smetona, įveikęs buvusį 
meisterį Stepą Solį. Moterų ėem 
pionatas teko Giedrei Žuniba- 
kienei. Daugelis žaidėjų yra pa
darę puikią pažangą ir suteikė 
spuęto ^itįgėja£ųfc.,bei .vadovams 
pasigėrėjimą ir džiaugsmą.Tarp" 
tvkių yrą broliai Voniai iš Le
mento apylinkės. Rungtynes su 
organiza^d ŠALFASS lauko te
niso vadovas'V. Grybąuskas.Tai 
buvo tarsi prošvaistė artėjant 
Pasaulinei Lietuvių Sporto 
Olimpiadai, kuri įvyks 1978 m. 
liepos pradžioje Toronte. ..: '

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

Albertas Ir Kastutė Rožėnai, Sa v. ? 

Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, . šildomas maudymo-
- # • •

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

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

Dū //sukįninkai,/. pakliuvo
CHICAGO. Federalinis ju

ry teismas pradėjo bylą dviejų 
čikagieęių, apkaltin tų bandžius 
teroro priemonėmis iš skolinin
ko daugiau, ir; ko ilgiau išspaus
ti L“siflčių”.

Kaltinamieji yra John Wis
niewski, 46,- <ir Richard Dazzo, 
41, kurie terorizavo plaukų kir
pėją. Los, sumokėti su ^upi- 
kiškais nuošimčiais, kurie 
gengsterių žargone vadinami 
“sultimis”. -U,.S. prokuroro įs
taigos manymu, jiedu abudu yra 
samdiniai, tūlo Petrocellio, kurs 
yra kompanionas gengsterių 
smogiko Alemano, kurs dar pra
ėjusį mėnesį buvo teisiamas šo
ferių unijos ūkvedžio William 
Logan nužudymo byloje. •_

Cosmos ^ Parcels - Express Corp.
i ' MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE iF,f' 

2501 W. i9th St; Chicago, III. S0629. — T»l.,WA 5-27J7 
2333 So. Halsted ^t. Chicago, 111. 606M. — T»I. 2544326

V. V A L A N t I N A S Z

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas

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

REAL. ESTATE — OUT OF TOWN 
.Nuosavybės — kitur

sis neatstovaująs 
vadifi^p trečiojo pM&jmic 
sistuŠ/^ufir^rnspi||4^Į 
munistų, veda‘',!kruvjjįį*| 
mą'Afriką. ' ’*<01

Andrew, Yaung:^Įsaį; - 
grindo prezi-
dentuš''va^ina^irasistais’>. To
kiose pareigose būnantis asmuo 
neturėtų svaidytis; tokiais epe- 
titais. " " “ ” ' ,

L REIKALINGI statybos staliai-car
penters it darbininkai prie statybos 
darbų.. — —r. • . ...

TeLi434-9348

Fondo tinėms organizacijoms, kurios 
ukvietė turėtų ikho būti arti bei tu- 
ir TF> rėti įtakos VLIKo darbams.

Suminėti 1977 TF veiklos

D t M E S I O
62—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas pensininkams

■.... ..Kreiptis
A LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-3775

* Šio vajaus metu apsidraudę 
gauna 45% nuolaidą nuo pir
mųjų metų mokesčių ir 10% 
nuolaidą nuo sekančių 19-kos 
metų mokėjimų. Q
“ • Po trijų meto garantuoj tu
ma paliudymų piniginė vertė 
(Cash Surrender Value) ir ap
mokėta apdrauda, (Paid up va-

; .Dabartines painias pasaulio 
problemas įturėtų spręsti "nuo-: 
saikūs- žmonės,-betone visokie 
gasoline-j. ugnį pilstytojai/1 ? ' 
j . ... - - --J. J-tis

Juoxea Kepečlpskas, SIAUBINGOS DIENOS.
ūžiant Lietuvį, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenim 
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais

Juciai Kapačlnakav IŠEIVIO DALIA. AtsiminimaL Beivio Dalia 
yri natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje bėjai- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gaustai iliu- 
atruota. 300 pat Kaina 7 doL 1 ' ’■ 1V

. ČIKAGIFTtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė bavo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, kją ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 paL $1.50. Yra taip pat 
Urersta i anglu kalba. .4 >.
' M. ZoMonko. SATYRINĖS'NOVĖLtS. Genialaus rusų rašytojo 

6Q..satyrinių, novelių. 199 pust,,kaina $2.

, 0. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. An- 
•'toriam pastabumą neapgauna Intuabto ir agltpropo propaganda bet 
□žmaikarimaL Am knygos parašyto* lengvu, grtfin rtfllnnri.

Prof. ‘P. Pskarklt*. KRyžlUOilŲ , VALSTYBĖS, SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie- prtaj Hklma. 
Kaina 12.

Vincas žamaltia. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARUTĖJE. 
84 paL Kaina SU0. ’♦

*ie ir kiti leidiniai yra gnmant ’ '>

NAUJI INOSR, I7SĖ (a. MALSTf D ST., CHICAGO,

afsIUnkaot d*rW rai se domis srks vimkaof raHv
,v •’< . ’ SMN * P*«ldl*» poHaMg.

Buvusio čikagiškio M. Karaščio Grand Shoras- rexidantinis vlaš-l1 
butii, 173S0 Gulf Blvd., St. Potorsburg, Fla, ,33798, įnn^imais ? į 
ir apiinka teikia cfidžiaūsius malonumus Ir ger| nuotaiku reziden
tams atostogautojams. -Svečiu patosumAne pnvatus j»pĮv-
dknas^ plaukymo baseinas, vaisomasis su pušyčių prieipte^iy:’ ir t 
plf tų patarnavimais, * kambariu, ^aptarnavimais, iri patarnavimais. ? 11

FLORIDA? MACKLE BROS. 1NC;
.-4 »: • -

A famous name In Southern Building
. 4. p-. ..

Regionai Office Cameo Tower Build

ing
7234 West North Avenue

, r..Elmwood -Park, Illinois 60635«r
- Area Code 312 771-8200

r; . ANNA DOCHES
Lithuanian Representative

NAMUS
IR VISKĄ NAĄIE 

Telef onuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

. ... dybos uirmjnfnkas J. Simona-Pastebrta, kad svarbiausias . r->. -. . .-■> , s«- < vuaus. TE krašto iršio apsilankvmo tikslas yra iš - .. ... - - , .-y xrzi
i j-j_i - ii . „ -n> atstovybių pirniininKai/Lkurie didele datom klausvtr Kanados Tb darinio- ^2^’r', v ė.- t
stt KVUKi; užiUvi- ’iojv bei aukotoju nuomon.4

bei atsakvti i klausini:-’i i 11' be' •3U.k°“‘
Klausimu buvo daug, daug ‘

pareikštą, ir įvaį$Ų^_- įdojiiių 1 •
nuomonių liečiančių, be kita 

pasikeitęs,’ko,* 4r JAV Hętuyi^yisuome-

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

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

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

. įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam

" ' nuomininkus

- 4243 W. 63rd St., Chicago
-- —s Tel/767-0600. *

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
MAŪJIENOHS šiemet «nėjo W setą. Minint tg ferttaut ptmoH

Amerikot lietuviu dienraščio steigėjos bei Heturftkoe aptudoe ptanfi- 
iui ir etilekant bOtinaa pereigM mžlaas Betuvybėe ififldnmi Bkei- 
"MiniM Naujienų plitinfrno vajm.

NAUJIENOS trtrtti gtoTi Ir kovoja Lietuvai ir 
seidauaoa h neridšdmoe i Hadėrim m 
tfrtiata, •» -t Z ' c > : :

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

P6-8 vieninteli .

Nežinotum kas tikrumoje vyk; 
Toronto j sta Ąmėrihoj^ 'ir ,ką veikią , bėn- 
: r vxt 'jardarbiaųtojaj ir tiltų statyto

jai, vykdydami išsijuosę ' Sęn- 
nenfeldo dok(riną1 Beaukodami 
nei'lYalfuL nei Altai iririeskllb 
darni pasauliai kbrrHinįstų < da-t 
romų skriaudų, vaizduoja pat- 
riotus h viskį' žinančius, ‘ Siuų- > 
čiu metinę prenumeratą, o 4i- 
kusiėji lai: būna Naujienų para
mai’'." Dėkū'i irž laišką ir už de- Į 
Širųkę.- \ if- į > ./ V* j5 4 \ •* I J

— Dėkui Jonui Geručiui, gyN.
A.ms(erdąm, N- Y. už nuolatinę 
paramą; ir tvarkingą be ragini-I 

‘numeratos pratęsimai. I
DėkjJi Aįž liepos 1 d. gautą I 
prenumeratos mokestį ir ta pro j 
•ga atsiustą penkinę. »Į

" ; <1
...-—-A’jį toras-Karosas, savo-.d u; 1 
dijomis ir raštais tapo vienų iŠ f

klystkeliiĮŽinovu. Nagrnėdamaš 
bei .stjudijuodąmas .šiuos dal|- 
kįil§, 3is. nąu<Jojasi. daugeliu riiri 
tį;įšąltinių<xisapusiškąi apžval- 
t^ibjei išjgsidęniąJJėkui už nuo-’Į 
lafinį bendradarbiavimą ir įteik 
tus$25.Mašinų'ifondui. |
^^'VladŠBTPeiecicas iŠ aBrighj|< 
ton ;Park(y^ apylinkės ' fąhkėšij 
-Naujienose. * 'Dėkui1 už' * 
anSsfybą’ hd F įregi nimo prenUĮ- !| '■ 
merą tos'pratęsimą ir už penki; r 
nę Mašinų fondui. '

1 ■- . J

>je įvyko Vidurv4j 
apygardos atviros i

_ SPECIALUS VAJUS FnY/ !
šio vajaus sąlygomis gali- jums duos užpildyti ir pasira

šyti Non-Mėdical pareiškimą 
taip pat sūtookėti mėnesinius 
arijaTihe fimus "mokesčius.

• Įsirašyti į SI A yra 
geriausias Imkas, Ties" Specia-į GseĮ.r 
lusis vajus lęsišT tikL6;'inėnesius1 
ir specialūs pasiūlymai; nebusi, 
pakartoti, todėĮ .jais^pąsiiiaudo- 
kite ctoar., ‘..Cl? n-įf’ -!
---• Mumstoikiadidesnėsgyvy- 
bės ąpdraudos, irkadąugi viskas 
brangsta. -,•>? aa a ,

-* Apdrauda pradės galioti 
nuo sekančio a mėnesio pirmo- 
sioš dienos; kai SLA?’ Centras 
jūsų aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėnė- 
sinius arba^'metinius • • ihdkeš- 
■čras, 
.Jei Finansų sekretoriaus ar
ba- organizatorius adreso neto*’

Kanados lietuviai už paramą VLIKui ]
Birželio 25 Tautos

Kanados atstovybė s 
posėdi pasitarti VLIKo 
reikalais.

Ta proga Toronte* ' laukėsi'pagrimlirirar*'metmenys: a. Db 
dniię.syą, gąlikįuių:

snuui, b. Organizacinio tinklo 
c. TF nuostatų bė< 
taisyklių patikslini- 

isilajkant prie gyveni
Su Belgrado ‘ korife- mo keliamų sąlygą bej aplipi 

savo-1977 pradžios ke kybių, d. Artimesnis'* ryšys ąp1

AR JAU PASIDARfiTE 
į - SAVO TESTAMENTĄ ?
Tuo reikalu Jums gali daug 

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkotnis formomis
Knyga šu formomis gauna

ma *Naujienų’ .administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
mis formomis — 83.50..

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted Stų Chicago DI. 60608.

VLIKo pirmininkas dr. J. K/dėsni 
Valiūnas ic.TF tarybos' pirmi 
įlinkas Jurgis Valaitis. Abu' pk tina? 
padarė įvadinius, prąnešimus. veiklos 
Dr. Valiūnas lietė reikalus, su mas, p 
jfjiisius Su Belgrado ‘ korife 
reucija 
lionę į .Europą (tarėsi su. tpip-1 Kairadou TF.-atstovybe ir K^-. 
lomatijos šefu St. Lozoraičiu iiadųs lįetuviąįs, , Įjūrių .pura- 
ir kalbėjosi su Radio’1 IJbe'r- ina TF ir tuo ’pačio VLlKl^- 
ty vadovybe Muenchene), be kaskart didėja, yra nuoširdi Į 
to, apie Lietuvių informacinę ir tvirta 
tarnybą anglų kalba-J.Valaitis j 
kalbėjosi apie TF bendrinius už 
davinius, 
sutampa 
niais (jie faktūrai VLIKo’rin- 
formaeijos tarv’bos vykdomi, 
o TF tik finansuojami).,.’4'

Ryšys tarp VLIKo ir TF esąs 
artimas ir. mažai 
lyginant su padėtimi, kada TFf ninius bei orgąnįĖačiiųus sšnJ. 

tykius.. . . ■ * f į|
'Išvadoje vist;:kąll>ėję Kaną!

savisto-J dos; lietimai pąsraąkė, ' kad ręi> ““ 
'' ’ | kalinga’ pąrąrix4«*Mi^Ui- - pęn

nkorporuoto TF-didihtii if strjfrinti; to orgaJ — Respublkonų informącį-^ 
klausi-;' m’o leidinio “First;Mtnlfe^įl^r 

Iželio nr. yra apra^ę^arpuniš
A tvj rąme < ^MakaJjjėjįmę. grupių konvencija*1. Chiėagoj.e.1 jjėk^F

' ANDREW YOUNG 
AmhawxtftT'

y. į. - 4»?|B Untied Nations.. - j n» 
Siekia pašalinti Andrew 
Young5 iš^ęuj^a^adGjiaus

NAUJIENOS ttrtovtųja tyliąja UetuYtų dtugmna ttatf pastmetisA, reto
rikos ir pritintų llttmtų laikais. Jos yra ridenu loamloc, jiradlneoe 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa ju prenumeruoti. ■ ’

Todėl Naujienų vadovybė if Vajaus komisija JubffleJfnhJ metų progs 
skelbdama platinimo rajų kreipiasi | visus lietuvius pasekti lietnvfikos 
spaudos pirmūnų pavyzdtials užsiprenumeruojant Naujienų tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikražio. bet ir vilos Seirifos, 
taip pat pavergtos Lletueoa ir jot Įmonių gerovei, riekiant visuotino lie- 
cariškų reikalą renesaaae.

KMNUOJA: Chicago]* Ir Kanadoj* metams — SXU8, p imi m*tg — fHJN, 
trinu mėn. — $U0, vl*nam mėn. SIM. Kito** JAV ri*to*» metam* 
— S2A00, pu**t moty —' 514A0, rianam jodą, — <2.58, Ufafealom 
«* — S31.00 metanu. SvripažtnJmof riontiama arraitę eraulnuM

Prašenra naudoti žemiau esančią atkarpą.

^Cicero apylmkėš, jęi^tędąmąs 
prenatoerat4/'<t^)’tta ko riaip 
pašo: “Be Naujienų gyventi7bfl-

nebuvo inkorporuotas ir ne
žiūrint to, .kad dabar TF for
maliniu požiūriu yra 
vi organizacija.

Išryškintos
Tautos Fondo , kaip visuomet
nines organizacijos, savybės ir mus laikyt??aTrtnfffa1s 
susidariusios galimybės -jo vei
kloję aktyviai djalyVaiitfc,. iie^ Jyvąvo-., Lięhivo^įgš 
tik pavieniams asmenims, bet.konsulas Kanadoje dr. J. Žmtj
ir visuomeninėms Jbri~hepo^-^dzinasi?Kanados LBiiteri8Įto’5>al^iness administracijos pirminin 

Jiąą,^^ąrpeį^ų-.iLiustraeųų-yFa 
veiklaus respublikono Jono Ta- 
-tandžtotto^SX Xu ėaprasy- 
tou. . r . „

— Feliksas Masaitis. išrinktas 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Los 'Ahgy^r skyriaus 

^^^toirmininkų, <-Jonas3 Petronis —L 
T ’’’"ępirm., .toga .TųrHięnė ar- 

Ramūnaf^ -’Bdžėnūš—ižef-, 
•StoifcūMS ' toaldyboš 

narįu^yajcįbą. yra .numačiusi 
plačios .apimties, darbus^

ŪMI
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SADATAS SUTINKA TARTIS SU 
IZRAELIU ŽENEVOJE

Premjeras Menahem Begin pareiškė noro 
/. J tartis surarabais visais klausimais

KAIRAS, Egiptas.

■’■'■ii

PARTIJOMS NESUSITARUS SU BHUTTO, 
KARIUOMENĖ SUĖMĖ PREMJERA ;

Egipto prezidentas Anwar Sadat sutiko 
priimti nauja Izraelio prtmjero Begin pasiūlymą susitikti Ženevoje 
ir tartis Artimųjų Rytų taikos klausimais.

' . ' -J':-

Pats Prezidentas A; Sadatas 
nesirengia; vykti į Ženevą, bet 
jis mano, kad’reikėtų sudaryti 
kelias komisijas, kurios privalės 
patirti naujo- premjero pasiūly
mus taikai. .>(.

Prezidentas tuojau pastebėjo, 
kad privalės būti, sudaryta ko
misija, kuri nustatys visus Iz
raelio, padarytus nuostolius are-

TRUMPAI iŠ VISUR

Kariai yra pasiryžę pravesti teisingus 
rinkimus? ir atiduoti valdžią laimėtojams Į '

NEW .DELHI,. Indija. — Pakistano kariuomenė antradienio
' .' 7’ ■ s * a: * i š •* ’■

ą suėmė premjerą Ali Bhutto ir prižadėję pravesti tvarkingus 
kimus visame krašte, o vėliau atiduoti vyriąušybę Įęgmąttijams. J 
mjeras nesitikėjo perversmo, nes pirmadienį jis kartii. su ka- J 
jmenės štabo viršininku dalyvavo Amerikos ambasadoj lie- .

4 d. proga. i, ' • ... b ■ -: š:.; ’

Premjeras sutinka tartis 
dėl Jordanijos .

išsiuntinėjo . visoms arabų vals
tybėms laišką, prašydamas pra
dėti pasitarimus. Minėtame laiš- . 
ke naujas premjeras praneša, 
kad jo vyriausybė yra pasiry
žusi tartis visais arabus Uečian-

;■ čiais klaųsijnai5į5v ri~

- Jis specialiai pabrėžia, kad jo 
vyriausybės atstovai sutinka tar
tis ir dėl Jordanijos žemių, esan
čių dešiniam*' Jordano krante, 
šitas klausimas arabams yrą 
svarbus, nes naujas Izraelio už
sienio ministras Moshe Dayan 
paskelbė, kad dėl Jordanijos že
mių negali būti jokių derybų, nes 
jos pasiliks Izraeliui.

Begin nenori būti -užsispyrėlis

Menahem Begin, rinkiminės 
kampanijos metu padaryti pa
reiškimai privertė arabus susi
rūpinti. JAV prezidentas ir

- Amerikos diplomatai taip pat rū
pinosi .tolimesnėmis derybomis 
dėl Artimųjų Rytų taikos.

Prezidentui Carteriui primi
nus ankstyvesnius ‘Izraelio vadų 
pareiškimus paveikė premjerą 
Beginą. Pirmame savo laiške ara
bams, jis pasisiūlė tartis su jais 
visais Izraelio klausimais. Gen. 
Dayan pareiškė, kad Izraelis ne- 
sitars dėl Jordanijos žmeių, bet 
premjeras tvirtina, kad jis tar
sis.

■V

Egiptas nori gero atlyginimo

Prezidentas Sadatas šia proga 
pareiškė, kad Egiptas nori gauti 
iš Izraelio pinigų r medžiagų už 
visus Izraelio padarytu karo me
tu nuostolius.

Izraelis niekad nesakė, kad jis 
sutinka mokėti už žydų padary
tus ar daromus nuostolius, bet jis 
dabar savo nuomonę pareikš, kai 
gaus prezidento Sadato specia
listų paruoštas sąskaitas.

Taivano įspėjimas JAV

_ Taivanąs “su karteliu” įspėja 
Jungtines Valstybes, pareikšda
mas “kad pradėjusi ieškoti drau 
giškų santykių su Kinijos-ko- 
munistir-raudonąja valdžia iš

duoda 16 milijonų' žmonių Tai
vano saloje, ir nusikalsta pačių 
savo moraliniams principams”, 
pasakė, Taivano užsienių reika
lų ministeris Shen Chang huan. 
Taivano ataka prieš Jungtines 
Valstybės padaryta atsiliepiant 

ą. JAV Valstybės sekretoriaus 
Cyrus Vance politiką siekiančią 
normalių santykių su Pekinu.

Laisvųjų Vakarų valstybių

PARYŽIUS. — šešiolikos Va
karų Europos valstybės, kaip 
didžiausios pasaulyje prekybos 
zoną sutarė panaikinti savo tar
pe beveik visus mokesčius mui
tus.. Devynios Europos Ekono
minės Bendruomenės narės vals
tybės ir septynios Europos Lais
vos Prekybos Sąjungos vals-

Niekšas nužudė

Čikagiečiai nekreipia dėmesio Į karštį, bet važiuoja i Brookfield'zoologijos sodą pasižiūrėti naujai gimusios ę- 
rafaitės. Rodos zoologijos sode yra 'trys žirafos, kurios visuomet iškiša galvas pro duris, kai maitintojas suve- 
luoįa atnešti joms maistą.

B. Ecevit negavo parlamento pasitikėjimo, 
Suleimąn įpareigotas vyriausybę sudaryti 

t ' : - - - -v "'.B-- ..... ,

patyrė, kad sovietų valdžia nori uždaryti j; septyniems metams 
kalėjimo. Prokuroras'apkaltino -ji šmeižtu' prieš Sovietų Sąjungą 
skleidimu. '

Jis muo suimtas šių metų va--* “Teisėtumo” , partijai. Į parla- 
sario 3 dieną. Pradžioje jis: bus f mentą-jis pravedė tiktai 198 at-
vo laikamas ir tardomas Lefor
tovo kalėjime, o vėliau-išvežtais" 
j Kalugos kalėjimą esanti apie 
80 mylių nuo Maskvos. \ . .. j

rybės pasiekė beveik 40 nuo-, Jis.yra visai izoliuotas, niekas,
hėt-’ir žmona, negdli/pasimatyti.

Baigus sėdėti 7 metus, Ginz
burgas metams bus dar išsiųs
tas Įš sostinės.’ Turės gyventi 
ten, kur Sovietų valdžia jam ■Eit į;

po- 
at- 
bet

4— Manyta, kad vertybių 
pieniai kris, jei prezidentas 
sisakys statyti B-l lėktuvą, 
didelių pakaitų biržoje nebu
vo.

* Karštas, tvankus

Saulė tega 5:22, leidžiasi 8:04

šimčių viso gaminių preky
boje, kaip- popierius ir metalai, 
muitai tebegalioja. ’ ;

Sausra Ilinojuj

SPRINGFIELD, UI. — Penki 
Illinois apskričiai — Hardin, 
Pope, Salin, Hamilton ir Calla- 
tine — labiausiai nukentėję nuo 
nesibaigiančios sausros reikalin
gi skubios federalinės pagalbos 
ir JAV agrikultūros departa
mentas ruošia nukentėjusioms 
sritims ir asmenims, kai bus nu
statyta kaip ir kiek nukentėjęs, 
bus šelpiami pagal progra
mas, įskaitant paskolas ir iš
skyrimus.' Departamentas pa
skelbė, kad JAV 11,682 apskri
čiai 29 valstijose gaus pašalpos 
paskyrimus, kur pašalpa ypač 
bus reikalinga.

Atstovai savęs neužmiršta

SPRINGFIELD, HI. — šiemet 
Illinojaus legislature pasirodė 
esanti tokia ir negeresnė už kitas 
tokias pat ir dar nebuvo tokios, 
kurios nemylėjo savęs. -lil.A;

šiometinė General Assambiėja 
nebuvo išiihtis. Pavyzdžiui, Iš
lotu ros atstovai padidino sau iš
mokėjimus iš $36 iki $44 už 
kiekvieną SpringfieMe praleis
tą dieną. Tas padidinimas per 
atstovų butą praėjo labai sklan
džiai, bet Senate užkliuvo. Ki
tas legislature] įklimpęs atstovų 
buto priimtas, yra įstatymda- 
vių algų pakėlimas iš $12,000 iki 
$17,000 metams. a

— Idi Amin atšaukė suvaržy
mus britams važinėti Ugandoj. 
Jie gali važiuoti, kur tiktai no-

mentą-ijis pravedė tiktai 198 at
stovus, bet jau iš anksto pradė
jo pasitarimus su kitų partijų 
vadais..

; - Jeigu jam pavyks susitarti, 
tai tada jis kreipsis į.parlamen-- 
•tą,’, išdėstys savo programą 
prašys pasitikėjimo.

ir

Ambasadoriaus 
m .kalba nepatiko

MASKVA. Ru&ja. — Amerikos

Panterų vadeiva 
sugrįžo stoti į teismą

OAKLAND, Calif. — Juodžių 
pasitiktas kaip koks jų didvyris 
buv. “Juodųjų'Panterų” lyderis 
Huey Neuton, kurs pabėgęs nuo

BANGOR, Mich. — Anksti 
irmadienįo rytą atrasta Ban- 
>re dviejų šimtų metų Jungti

nių Valstybių nepriklausomybės 
jubiliejuje dalyvavusios Bangoro 
grožio karalaitės. Terry Wilson, 
18 . metų amžiaus nuogas suža- 
lotas lavonas, įgrūstas į jos pa
čios automobilio bagažinėje. Po
licija mano, kad-.buyo neseniai 
kaip porai valandų praėjus kai 
Miss Wilson, nuvyko prie savo : 
automobilio, kur žudikas vienas į 
ar daugiau ją iš pasalų užpuolė;:

Suimtas Caft Lee Johnson, 19*
teismo, pustrečių metų, išbuvo apkaltintas ^žmogžudyste ir lai- 
Castro Kuboje, bet verčiau JAV komas South Haven kalėjime, 
kalėjime sėdėti ne. kaip pas ko
munistus ‘ svečiuotis. Jis jau 4 
metus* sėėjęs' kalėjime ir jo lau
kia daugiau bylų, viena už 17- 
metės-merginos nužudymą, kita 
už vienos-siuvėjo savo revolve
rio rankena ^sumušimą.

Trys jaunikliai paliudijo po- 
1 licijai, kad jie sekmadienio va
kare išsukę iš plento norėjo pa
važiuoti toliau, bet juos sustab
dęs kažkoks vyras ir liepęs grįž
ti atgal.

Audra Wisconsine Ieško 35 nužudytų

nurodys. . ' -

Ecevit negavo atstovų ■. 
pasitikėjimo ’ *’

ANKARA, Turkija. — Prezi- j ambasadorius Malcolm Toon lie- i 
dentas Koruturk buvo įparei&o-1 pos 4 ienos proga pasakė gro
jęs postą . Bulent. Ecevit, dau
giausia atstovų gavusios parti
jos vadą, sudaryti- naują Turki- 
gos vyriausybę. . . ; -j

Jo vadovaujama partija ..pra
vedė į parlamentą 217 atstovų, 
bet jis negavo reikalingos par-' 
lamento daugumos. Poetaš Ece
vit atsisakęs vesti bet kokius pa
sitarimu s su kitomis partijomis;: 
Jam dar trūkn lŽ balsų pasiti
kėjimui gauti, bet; jis negavo. 
Balsavimo metu.buvė paduoti 229 
balsai prieš Ecevit: planuojamą' 
kabinėta ir tiktai 217 balsu už

Jis bįtyd* įsitikinus, kad keli 
parlaniėnto ątstot^batiduoš savo 
balsus už jį ir Jtf Vadovaujamą, 
partiją, bet jia'ępsįriko. Turki
jos politikai nesfskn-ia nuo kitų 
kraštų politikų.| J

Demirel įpareigota valdžiai -.
SUd&$tl

Ecevit, negavęs parlamento 
pasitikėjimo tuojau įteikė prezi
dentui at^statydirtimo pareiški
mą. Jis pasakė, kad nepajėgia 
sudaryti naujos vyriausybės, ne
turi pariarrtąnto pasitikėjimo. <

Prezidentžs'Kijftiturk 1 tuojau 
įpareigojo buvusį premjerą' Su
leiman Demirėl: sudalyti havją 
vyriatisybę. Demiral vadovauja

PHILLIPHŠ, Wis. — Smarkūs 
vėjai su liūtimis, pirmadienį, 
nusiaubė kai kurias Wisconsin© 
vietas, kur grybai auga.

i Audros metu buvo užmušta 
viena 5 metų mergytė; ji buvo 
audros nulenkto medžio prislėg
ta.

žią ir turtingą kalbą, bet sovie
tu valdžios atstovams ji nepati-- , . , . _ . , „ . .* ....... . . grobe buvusi Egipto užsienioko, nes jis teikėsi priminti pa-' 
grinines žmogaus teises.

— Gauja ginkluotu vyrų pa-

minister} Husesei Al Zahaby. 
Nori gauti už jį pusę milijono

Aiškėja, kad JAmerikos vy-, dolerių, bet niekas jiems neduo-

RIVERSIDE, Calif. — Pieti
nės Kalifornijos pareigūnai pra
dėjo didelę medžioklę 35 per po
ra metų išžudytų žmonių kal
tininkų, o astuoni iš to skaičiaus 
per tą laiką jau surasti; Visi bu
vo jauni vyrai. Jų lavonai bu
vo jų galvos plastikiniais maiše
liais apmauti. Jie visi buvo nuo
gi, nušauti per galvas, negana 
to, kai kurie buvo dar subadyti.

riausybė visai nesirengia daryti 
jokių nuolaidų žmogaus teisių 
klausimu. Jeigu sovietų, valdžia 
viešai, Europos .valstybių gal
vų konferencijoje, pasižadėjo 
gerbti pagrindines žmogaus tei
ses, tai' ji privalo savo pažadą 
tęsėti. Jeigu (dabartiniai sovie
tų-valdžios atstovai bandys iš
sisukinėti, tai tada visas Hel
sinkio aktas bus bevertis.

da.
— Pakistano potvynio metu 

gyvybės neteko 160 žmonių.

Mirė VI.Nabokovas
MONTREAU, Šveicarija. — 

Romanu “Lolita” vakarų pasau
lyje išgarsėjęs rusų rašytojas 
Vladimir Nabokovas vakar mi
rė. Jis buvo 78 metų amžiaus.

Komunistų perversmo metu 
Nabokovas kartu su'kitais sa
vo šeimos nariais privalėjo bėg
ti iš • Rusijos. Jis mokėsi Ang
lijoje, tapo Amerikos piliečiu, bet 
mėgo gyventi Šveicarijoje ir ki
tose Europos vietose. Naboko
vas rašinėjo rusų emigrantų 
spaudoje, kėli jo darbai išversti 
j anglų kalbai c.*..* -s e<. .

šuo yra seniausias žmogaus draugas. Šumerai, prieš 5.000 mėtų 
valdę Mezopotamijos slėnį, aprašinėja, koks naudingas žmogui 
« '• * -o- yra-šuo. Amerikietės šią tiesą, žino.

Premjeras Bhutto, -norėdamas 
apraminti kraštą ir sumažinti 
kraujo liejimą,' buvo sutikęs 
pravesti rinkimus šį rudeni.' Bet 
opozicija nenorėjo laukti.* Ji rei
kalavo rinkimų: tuojaaL. Ji yra 
įsitikinusi, kad praeitų rinkimų 
metu būta klastos, tOfse -ji- ir-ne
norėjo laukti, kol yąlųzj.} turin
čioji grupė pasiruoš naujiems 
rinkimams. Premjeras Bhutto 
tuose pasitarimuose “dalyvavo, 
bet nesutiko klausyti opozicijos^ž 
Jis tvirtino, kad rinkimams rei
kia pasiruošti; sudaryti rinki
miniai sąrašai, reikia duoti Vi-- 

Įsoms grupėms savo kandidatus 
' parinkti. Opozicijai pareiškus 
į nepasitenkinimą, susirinkusieji 
išsiskirstė. Premjeras jiems pa
reiškė, -kad reikia susitart- dėl 
laiko, b’ vėliau paruošti rinki
mams reikalingus spausdinius.

Premjeras nustebo, kad pir
momis antradienio valandomis 
kariuomenės vadovybė per vals
tybės radijo stotį pranešė, kad 
kariai perėmę vyriausybę ir pa
statę sargybas prie visų valsty
bės didesnių pastatų. aKriuome- 
nė yra pasiryžusi palaikyti tvar
ką ir pravesti rinkimus.

Pirmadienį, liepos 4 dieną, 
JAV nepriklausomybės sukak
ties dieną, Amerikos ambasado
je buvo ne tik premjeras Ali 
Bhutto, bet dalyvavo ir kariuo
menės štabo viršininkas gen. 
Zia Llhukas. Jis buvo labai ra
mus, kalbėjosi su amerikiečiais 
ir pačiu premjeru.

Iš Islamabad© Į New Dehli at
vykęs diplomatas tvirtina, kad 
kariuomenė būtų turėjusi ir to
liau palaikyti tvarką didesniuo
se- miestuose. Kareiviai kelis 
kartus turėjo šauti Į demons
trantus. Karo vadovybė klausė 
vyriausybės Įsakymų, bet kariai 
nenorėjo šauti i krašto gyven
tojus. Karo vadovybė buvo Įsi
tikinusi, ka kariuomenei ir to
liau tokiu būdu teks palaikyti 
tvarką. Kariai nenorėjo toliau 
eiti šių pareigų. Nepajėgumas 
išspręsti politinio klausimo pri
vertė kariuomenės vadovybę im
tis perversmo ir padėti krašto 
gyventojams pravesti tokius 
rinkimus, kuriais krašto gyven
to dauguma galėtų pasitikėti.

Devynios Pakistano opozicijos 
partijos atsisakė liendradarbiau- 
ti su Bhutto vyriausybe ir rei
kalavo tuojau pravesti naujus 
rinkimus. Pasitarimas su prem
jeru baigėsi nedraugingai, opozi
cija buvo pasiryžusi £r toliau 
protestuoti, ruošdama demons
tracijas. Nesusitarimas priver
tė karo vadovybę įsikišti į kon
fliktą. ‘ >

Kanada šeštadienį minėjo 
savo 100 metų sukaktį-
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir-jausmy darnos pagrindui IJji(
Naujausiu mokslo žinių populiarus perteikimas : ,f’ 

—===— JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. . . ..

MiGREHA IR JOS TVARKYMAS
Kraujagyslių netvarkos — migrenos negerumais 5 

negaluoją gali gauti palengvinimą pildydami , gydytojo>‘: 
nurodymus.

Jau minėta, kad iš šimto gal
vos skausmais besiskundžiančių- 
jų tik 16 jų turi organinius (kū
nu) pakitimus galvoje ar kitoje 
kūno dalyje. Gi, 90% galvasope 
negaluojančiųjų neturi organi
nės ligos. Pastarųjų trečdalis 
negaluoja taip vadinama migre
na. Pastaroji medicinoje vadi
nama dar kraujagyslių netvar
kos sukeltu galvos skausmu 
vascular headache). Iki šiol me
dicina, nedaug ką žino, kas su
kelia migreninius galvos skaus
mus. Vienok visi gerai žilio, 

kaip migrena prasideda; žmo
gus ima šviesulius akyse maty
ti — žvaigždės ima jam rodytis 
regėjimo lauke — kitas gauna 
dar kitokius regėjimo sutriki
mus. Toks galvos skausmas pra
sideda pykinimu, kartais net vė
mimu. Jei prisideda smegenų 
kraujagyslių susitraukimas, ta
da gaunasi- nepakankamas krau
jo pritekėjimas į smegenis (ce
rebral ischemia) tada migrena 
pasireiškia ne minėtais regėji
mo ir virškinimo organų nege
rumais, bet kalbos sutrikimu, 
vienos pusės kūno pusiau supa- 
ralyžavimu, lyg skruzdžių bė
giojimu po kūną jausmu ir ki
tais sutrikusios smegenyse krau
jotakos pasireiškimais. Būdinga 
migrenai, kad ji vienoj kurioj 
galvos pusėj pajuntama — 
skausmas galvos visada esti vie
noj pusėj; Kartais gali skaus
mas būti stukčiojantis ir tęstis 
nuo kelių minučių iki kelių 
nų.

Migrenos gydymas

die-

mi-

Mediciniška tiesa

.trukdomas migrentinių galvos 
skausmų. Kartais minėtai vais
tą priimant negelbsti — tokiam * ■ S--* ■ -
ligoniui galima tas vaistas duoti 
adatos pavidale — suleidžiant,tą 
vaistą i raumenis. Tokiam var
tojimui vaistinėse to vaisto kar
tais nėra. Ypač negalintiems ry
ti nusilpusiems toks vaisto 
įdavimas yra naudingas. Tikru
moje, retai priseina tą vaistą 
leisti į raumenis.
Ne kiekvienam migrenininkui 

reikia skalsiu

Mnėta, kad iš skalsių paga
minti vaistai yra stiprūs. Jų 
gausiai vartojant galima pakenk
ti žmogui. Todėl ne kiekvienam 
priseina tuos vaistus "priiminėti. 
Jei migrenininės atakos (prie-' 
puoliai) užeina ne dažnai i/jei 
pacientas neperdaug dėl jų jau
dinasi, tokiems minėti iš' skal
sių pagaminti vaistai (Cater
got), neduodami. Tokiems paci
entams pakanka priiminėti leng
vai skausmus raminančius vais
tus.

Yra kombinuotas vaistas va
dinamas Fiorinal. To vaisto ta- 

i ■ • «

bletė susideda iš aspirino, fena
cetino, cofeino ir butalbitalio.

. ’ * . . ■ 7 P- •• . ’ ■
Duodama dvi tabletės iš karto. 
Jei reikalas esti-tręčia tabletė 
po pusės valandos. Kartais žmo
gui migreninių skausmų atveju 
padeda vien aspirino paimtos 
dvi tabletės. Vienas rrečdąliš' 
migreną negalvojančių jų gali
ma’Sutvarkyti nevartojant skal
sių turinčius- vaistus.

Briedinis migrenos gydymas 
: • t * ' . ! /' • :

šalia minėto: vaistais migre
nos gydymo kartais prieina-ra
minti labai išgąstingą pacientą. 
Tokiems priseina.duoti.prieš.bai
mingumą vaistus. Toks vaistas 
-yra vadinamas diązepam. Tai 
jo cheminis gardas. Tokiu pava
dinimu jis yra .pigesnis. Preky
boje tas vaistas vadinasi Va
liniui. Visi lietuviai .tą vardą ži
no. Jo imama nuo dyiejų- iki 

‘penkių_miligramų (kartais iki de
šimties mg.)/ keturis kartus per

ALICE STEPHENS, viena ~is‘ryškiausių An^rikps lietuvaičių f\ 
muzikos srityse, ilgametė - vietios iš -seniausiu Chicagpįe, muzikos mo
kyklos !— ■ koserva tori jos , kolegijos; Jek+orė, 1’ pakviest*-- tos kolegijos 
Vokalinio lavinimo bei paruosimo dėpąrtąmento direktorė. Ji taip. .
pat yra- Chicagos LTetu-iriy'Ofperės chormeisterė. _ /

tus (Triavil...). Kiti du trečda
liai tokių pacientų pasiųsti pas 
psichiatrą. Bet ir iš jų nevisi 
siųstini pas pęichiatjų. _ Mat, 
yrsi tokių’ kurie ssh
tinka gydytis savo nusiminimo 
priežastį, sukeliančią galyos 
skausmą, o ne vien kalba apie 
galvos skausmo gydymą nusimi
nimo paseką. Sunku-gydyti de
presijos sukeltą galvos skausmą, 
kai pacientas nori atsikratyti to 
skausmo, o ne depresijos. Su 
tokiais tikras vargas.. Nėra vie
no veiksmingo jo galvos skaus
mo gydymo. Tokie nuolat lanko
si pas gydytoją. Jie keičia gy
dytojus. Galų gale pavargsta 
ne tik gydytojas, tfet ir pats pa
cientas..

Išvada. Tvatykime gal
vos skausmus pagal šiandieni
nės medicinos pajėgumą. Tvar
kykime savas asmenybes ■— tik 
tada galėsime sėkmingiau kovoti 
su galvos skausmais. ' 

. Pasiskaityti. Cureent Prescrib
ing, April 1977.

Balys Pupalaigis

J&noguš^iim 'ašaroti ir 1jb hdšiš 
užsikemša taikė“ tokių 'galvos■ 
skausmą ataka; GjMymas fokibš 
-galvasopės yra‘tas pats kaip ir 
migrenos — jau patartas anks
čiau: ■ - m

j >’ 4 - ~i’- « ! -- "j ’ < - '
Apsaugojamasis migrenos

atsiradę nuo, 
randą dėl rąiunenų 
Įtimpoš paąėkųl e 
skaudėti', kakti^ 
abiejose’ pusėsėL’.

J t J j f f? Į į. 1 t

susitraukimo
. (Ima galvą 
bei pakaušio

niaLtČia.:reta! išimtis ^-;sinuso 
uždegimo sukeltas galvos ’skaus- 

1. |mas< gali;.būtiiivianoj.. galyos- pu-.

Dabar kraujagyslių negeroViti 
sukeltų gatvos skdusrdū:>(iihigr'di-i 
nes; ypač gnipih’ės) * yfar,'gali- 
mas: :ąpsaūgb  j amašfe ’5 ‘(^'ofilaki 
tinišj-gydyTna^.' ^aHfnb'iihi rėi-ž 
kalui vartoti tabletėse Vaišią" vau 
dinamą -Methylsergidė1 Shaleatė.5 
(Vaistinėse1 jo vardas Sansert);1 
kiša1 įduodami ‘-dvejopi- •'vbfstų 
vardai,-1 -afes dabar lyĖBštininlčai’ 
gali išduoti cheminiu- vardui va- 
;dipant vaistą ~ toka,tada,.vais
tas, vaistinėse. yra akelis-kartus 
pigesnis,, pegu,tą . patį, paistą „va
dinant prekyjbūftnkpsugalvotų 
.yardu..-Tąigi,.Methylsexgide ma-r 
leątę ątąpi& pacientui,; .daug. >. pi
giau .už ;tokiog,pąt sųd.^iesjįąis-. 
tą pavadintą.Sanserif

’ Ankšti, žrnaiit’“ka'da' Užeina 
grupiniai galvos” škaūsmai,’pra---

diena. -Galima imti dar ir-kita’ :^®dhi^j.djiotĖ ęšicįęntųį _ .. • <-3]™- Ar6i
— - -• tabletės po vieną du kartus č^vog-^skausmas.

dinS ’ djįanžiįeSide^MęLi

pasireiškiąs .skausmas -beveik, vi- 
S^dą.. estk dėh .įtampos atsiradęs 
(teųs.ion kėadache) . žinoma, to
kius. galvos-;-.skausmus .gydomą

Visi žino, kad geriausias 
grenai tvarkyti vaistas yra iš 
rugių varpose grybelių sukelto 
padaro, vadinamo sklase. Iš tų 
melsvų rugių varpose padarų — 
skalsių, padaromi vaistai vadi
nami ėrgotaminu. Ergotaminas 
yra stiprus nuodas — skalsė- 
mis galima stipriai, net mirti
nai apsinuodyti, jei jų daug pri- - 
valgytum. Vaikai Lietuvoje to 
nežinodami, valgė' skalsės netu- 
1 ėdami kas£ vęfkti. Retai kada 
jos būdavo jiems nuodingos,- neš: 
nebuvo gardžios ir retai kada 
vaikai jų: kiek: daugiau, suvalgy
davo.

Taigi,, iš tų skalsių medicina 
pagamino — išskyrė veiklią me
džiagą ergotąminą (ergot alka
loidu). Sėkmingiau migrena se
kasi tvarkyti, kai prie tų skalsių 
pridedama dar fenobarbitalio, ko
feino ir beladonos. Tokios sudė
ties vaistas vaistinėse vadinamas 
Oaf ergot R-B. Mąt, susekta, kad 
beladona (iš durnaropių gautas 
vaistas ( sumažina skrandžio er
zinimą, kurį gali sukelti skalsės 
(ergotaminas). Neurologas Ja
mes; O. Miller, dirbąs Virginijos 
un&ėrsitete, migrena negaluo
jantiems prirašo jmti dvi table
tes Cafergot iš karto, o trečią 
tabletę pataria paimti pusė va
landos vėliau, jei esti reikalams.

Kartais tokios Cafergot P-B 
tabletės sukelia kai kuriems pa
cientams pykinimą ir vėmimą. 
Tada tokiems pacientams prisi- 
na vartoti tą vaistą pavidale po 
liežuviu paimamose tabletėse 
(sublingual tablets). Yra tu 
vaistų ir žvakučių (supozitorijų) 
pavidale. Tik kai kam esti ne
patogu jas kaišioti išeinamojon 
angos. Minėtas vaistas yra pa
gamintas vartojimui jį įkvėpiant. 
Yra tam specialus įtaisas. Pra- 1 
džioj gali būti pacientui sunko
ka su tuo įtaisu tas vaistas nau
doti įkvėpavimui, bet šituo bū
du. vaistas greičiausiai patenka 
į kraują ir veikimas jo spar- 
ėiausiai pasireiškia. Naudinga 1 
šitaip, tas vaistas vartoti tiems šakyje, o ne galvos vienam Šone 
pacientams, kurių miegas yra kaip migrenos atveju. Dažnai headache, ttftte'gata&sk&Šiillii 

t . • . 
• i

vaistą vietoj šito. Tas kitas va
—"^5 ‘ b— toks' yra-jo cheminis varda's.- 

Prekyboje jis., žinomas Librium 
vardu. Jo. imama nuo penkių 
iki dešimties miligramų keturis 
kartus dienoje.
, Dabar naujausi tyrimai tvir

tina, kad pajėgus nuraminti irtį; 
greninius galvos skausmus yra 
vaistas tabletėse propranolol 
HCL. Vaistinėse tas vaistas va
dinasi Inderal. Kol, kas dar toį 
liau tęsiami tyrimai šio vaisto' 
veiklos reikalui . ■9..

Kol nebuvo bei Vajruim, nei 
Librium čia rašantysis labai sėk
mingai kovojo, su. moteriškėm^ 
dažnai pasireiškiančiomis migre
nomis duodamas - moteriškųjų 
hormonų ir injevijomis dųoą- 
mais vitaminų B mišjniais (B 
complex ir B-12). Susitvarkys 
davo — susikontroliuodavo net 
sunkiausi migreniniai’ galvos 
skausmai. » z.-i; . . E

yaįgaisi kaip, ^aspirinas.■ japj ,r į 
(miaėtąą ?jorinalt.(jisl,yk .su re-, 
ceptu gaunamas). Bet nesusto- 
pma gydant tik minėtus vąis- 
tus’;prirašius. ’-‘Reikia" išmintingą 
,ū4čientą pamokyt»/kas tokį gal-' 
;vd.sn "skąusnirą ? sukelią ir«patarti 
jiaciėnftn tošką.'-dai’yti/kad ner
vų Įtampos* išvengtų. Tokiam- 
^pacientui -’priseia9vengti • įtampą 
sukeliančių'•’aplinkybių.- 'h Toks 

’skausmas nėra tasųiats, kas psi- 
>ShosoTnetinis: galvos’ skausmas.

dozė iki keturių tablečių-parojft. 
Tai neraminantis skausmą .vaisr, 
tas^bet-jissuretina galvas’Skaus
mų atakas. Jo veikimas pasireišr’' 
kia -dvięj^-trjjų savaičių laik£-

< i 'tarpyje/^l^į

Svarbu, kaį^he&iotųme dau^ 
giau/Mėthyisei^dę nėgsi- reikia: 
Mat, nors retas, bet .atsiranda

Kitokio pavidalo nfi^reniniai ; 
skausmai • \

Yra kitokia irę Venos, pu
sės galvos skausmais pasireiš
kianti migrena. Medicinoj to
kia migrena vadinama grupine 
galvasope (duster headache). 
Tai grupėmis po kelias ata
kas kelių savasčių’Mik ota r py j e 
užeinantis galyos skausmas. Po 
to gali labai daug laiko praeiti, 
kol vėl tokie grupiniai galvos 
skausmai pasireiškia. Jie daž
niausiai pasireiškia kaktoą prie-

fibrosis), Joks’ pacientas ;pe 
imti ta varstą ilgiau kaip pdŽ 
šešis- mėnesius — tada date

tun jj^Įpųsioti
Vaistai, Gnomai i^nto ,ešat t 
gydytojb'priežiSrojer Į

elergi nes. Degeroves. imant vais- 
t^ė^naw(

^įami*injąi - galvos 
Jit abūtAndaūjėl

se. Patirta, kad vaistai, veikią 
prieš sistaminą, ųieko geęp mi- 

su- 
inti

Dėtiems galvos ska®sartam aute?- 
teikia. TodėĮ.nereikią nė mininti 
antihistamfijinTaiR. viattajL mi
nėtas galvosopes Avarkytr
Įtampos sukelti-galinos skausmai

Trečdalis pacip^bųv^turinčių 
neorganinius galvos skausmus, 
Įgauna gąlvosopę, nuo. įtampos. 
Medicinoj • vadinami tension

R Kaifais‘galį pgi^Mtos sutriki-, 
•ntias sųkėltį ^Įyds’j^šk^ismą.. 
Jfcarąs pącibntaš sąĮtpąi, k‘ąd. jo 
galvosJskąiismaš. nėra, nei viena-, 
pūšįį nei^pusjš/^ siikpncen- 
ifuotas viename taškė. Toks pa- 
"aėrftas sako: — Mano galvos 
■gausmas yra visut-1 įr.jis mane 
Varo iš pręto. Jei berandama 
rieti rbl ogitri u pakitim ų/ galim a 
|£arti, kad toks galvbš skausmas 
•ėsti sukeltas psichologinės ne
tvarkos. Diazniaudąi tai ėsti dėl 

įminimo "(deprėsljos) atšifa- 
^ės. Nusim.inėlĮa^liBai 'noriai 
kiLb'a' able š:av‘o neį$rovel£ kei-

rtngtf‘kitas galinčias
.įkelti gaVosopę.'1 Tik fiieinaionu, 
kad feydyfrižtš1 tokių galvos skaus 
nftf-yr^Sunkokas.'** ■•

*v U V ?’> . •• *>* “
apie trečdalis. -.tpkjų nu-

galvas usnių su,-

ALVUDIŠKI. SVEIKO 
MAIŠTO RECEPTAI

‘ Z ' ' ’ ' f : * ■_ ? •* -

ęapoN—"Bešokoladinis pyragas”
Carob milteliai pagaminti iš 

. ankščių, vadinamų šv. Joųo pu
pomis arba duona, jų skonis, ati
tinka šokolado skoniui, bet yra 
daug kartų pranašesni savo ver
tingumu už sveikatai kenkiantį 
šokoladą bei kakavą/ Todėl džiu
gu šį radinį panaudoti keps
niams, gėrimui su pienu jaunie
siems bei desertų gaminimui su 
žalatina šaldant ir panašiai.

The healt builder by j. i; Ro- 
dale gautomis žiniomis iš-De
partment of Agriculture analize: 
Moisture -‘i - 
Crude Protein 
Crude Fat ■’ 
Nitrogen free Extract 
.(Carbohydrates) 
Ash _ (mineral, meter) 
pH value, of ash 
Total sugars (Invert) 46.25% ' - - '' - Z.’ į-" c ’ 1 - " ' ■ ’ ’
Redusing sugars 9.15%
Sucrose 
Starch 
Calcium - 
Magnesium 
Potasium 
Phosph tes 
•Sodium 
Silicon 
iron 
Aluminum 
Strontium 
Mįnganese

Barium 
Boro 
Čromium 
Copper 
Nickel 
Carotene (Mg per LOOG) 

^Equivalent to Vit A 
* (E V. per pound) 
Thiamin, mg per pound 
Riboflavin, mg per pound 
Niacin, mg per- pound 
Calories’-per pound 

i;. -■ Pyrago, priopj
4, kiaušiniai (4 puoduko Ca

rob. miltelių.

Darbas. Viską kas proporci
joje ištrinti iki dvigubai padidės. 
Orkaitę įkaitinti 300?F prieš 
pradedant trinimą. Duoninė blo- 
kutė ištepti alyva, išbarstyti 
kviečių daigais ir supylus davi
nį kepti apie 25 min. 

1 • ‘ I
Pastaba: šis pyragas turi ten

dencijos po 'atvėsimo suslūgti. 
Norint, galima proporcija didin
ti. Normali šio pyrago propor
cija turi būti dvigubai padidin-

6.3,%

1.90.%

2.459;

6.30% 
.22% 

.. .95%
.28%
.1%

05%:
,05% 

.05% Strontium 
e c ’ ^.05%.

.01 

.01 
.005%
.005%

L.001% 
'k - .001% 

,03

227
.16
.25

1595

“ if^Tįįį

$&*&Mumijai

(Tęsinys): *

Stotis Talpūnų kaimui jtur^p^nėmąĮrfsinŠM?1^ sto 
tyje buvo nemažąi tarąąutojij: viyšiūji^kas, jo pa
dėjėjas, du semaforistai, du telegraiis'tai,' prijomšcikas 
(priėmėjas), vodokačalnas ’• (vandentekio aptarnauto
jas), ar 4 iešmininkai, sargas, kelio meistras, du kuopų-: 
seniūnai, du geležinkelio sargai, keli etatiniai remonto- 
darbininkai ir žandaras. Įvairūs’ biznieriai samdydavo 
ūkininkus prekėms išveriotų vagonus..^pakrauti lįb'isjė 
rauti, stoties gyventojai pi^kdavą pieiį^,..sviestą, .Jiiaųęij *k* 
nius, o žydai dar ir vištas; Iš Žiežmarių Abremas EUnęii J? 
gas pas Andrių Pupalaigį (Maceiką)! pašiūrėse’ buvo:įsi). 
taisęs deguto, naftos produktų; klijų,''druskos ir dar-ki- ’-U 
tokių prekių sandėliui Tas prekes! ’uldhiiikai 'i^veŽibda- ’ 
vo į Čiobiškį, Jonavą, Bagaslaviškį,JčęlvęmiS; ^ūsriįkpš,(.', 
Kietaviškį ir . dar kitur. Žiemos metu iš miškou jnftdžįus' 
veždavo į stotį. Stoties žydai -savo karves vasarai, atiduo-r* t> 
davo į kaimą ganiavai; Tai buvo kaimo gyventojams-pa- 
salinės pajamos.’ ' ' "r ii*’•”-T-

- •- . ■■ U...'- » , ■ .

Kasdien ryte- atvažiuodavo iš miestelio paštininkas 
iŠ traukinių pašto siuntoms' atsiimti ir savas n perduoti.'- '■ 
Jis važiuodavo prie lanko prikabilitu' -v4fįu, ‘‘Skambini % 
davo. Paštininkas, retkarčiais ,ūž 'dovąnptus^^^s ’feiay- 
šinius, dažnai gaunantiems • koresppųdencijią,’,\palik(įay0^ =- 
stotyje, tad nereikėjo vykti Į miestelį, atsiimti/hU; acr-

Vaikai taip pat1 stotyje rąsdavo-malonumu*ir-įdb-’’'« 
mumų. Jiems buvo įdomus ža^dards i1 ūnifbfnltidtalš)'-sti';i 
didele barzda, raudonais akšelbani^iš, raii^dno. .’šniūro 
vienas galas ant kaklo prinstąsy^ kit^s^.prię irevęjĮv.ę^ 

kardu prie šono^ apdribusiom ąnt<batų. aulų plačiom kelf ri< 
nėm. Jis būdavo prie kiekvieną'keleivinio''traukirtio/’’

_ •' \ Ii;- ii t - -- i.libė/lsK Kl i|

Traukinių išleidimo ,.cereinbnijos tąįpjpafcilBaMO.^^ 
mios. Prie stoties ■■ centrinio .pastato anbii’-žemėsL>ljiiw>M 
įmontuoti du elektra veikiantieji varpai, trėči^z>kiabt>i Oi

‘‘.Oi

«

rio rankenos, kurjs buvo. įdėtaS(,į/ą.pt.diržo!ikabūrą;-,lsUi -r?

žemės 5 dūžiais' suskambėdavo?, 'p. isąjuls
— kitas varpas dū kart po 5 dūžius? Nesant 
nid stotyje^ atidarydavo’ Įemainąjį ŠenfaĖfdriį. 
davo keleivinis traukinys,-tai što$jrje^sMt£ 
tatydavo ant atsarginių bėgių?1—’-

J Traukinys atėjęs’pH^’disko ‘ ’ir ’ :ąf tėd^ias.prie* 
mą£oro, sušvilpdavd ilgu ir trumpi! ifsū^ilplmti. Storyje 
traukini priimdavo Būdėt^jišVrrirat^^Ią kepurę,. I^Įgi-

durų sargui rusiškai, pasakydavo -
mas skambutis), tas. vienu dūžių, suskambindavo; po ! 

;kiek laiko budėtojas, ss^dav^ytojri- zvar|6k’’%|^tras j 
.skambui$s), tas dviem dųžiaisguska^Ąnda4o..^a^liau į 
— “tretyj zvanok7’ (trecias skambųJŠ^^sar^7 suktam- į 
bindavo trimis dūžiais. TrauJanio^res^s^ kondukto
rius išgirdęs tretį skambutį, sušvilpdavo savo plerpian- | 
čiu švilpuku, mašinistas atsakydavo garvežio-šivilpimu ir | 
traukinys, pradėdavo, judėtip ^r iš Meųp: 'sod^’r^? iš ki
to paleisdamas g^uS’Ir- nuduą “’

vresii

iaVCW
, __ __ ir cWziriinko

Daukšas šeimą kalbėjusius rlefiVškąK kųiš^gyveiį- 
tojai kalbėjo lietuviškai ir nepalankiai žiūrėjo į tuos, 
kurie kitaip, kalbėjo:- juos pašiepdavo, pravardžiuodavo., 
nenorėdavo bendrauti Vyrai daugumoj mokėjo rusiš
kai ir lenkiškai: moterų .viena kita;rhoj<ėjo len 
siškąi galgi nė, bet meldėsi kone visos lenkiškai; Retai 
kuri suprato maldos žodžius, todėl juos' iškreipdavo, sa-

puszczene- raezim daczym panie,--ė swekujista
niech im svieci”*. Kas moka lenkiškai, bet nežino nial- 
dos, tai vargu šį sakinį supras.’ Moterys, gimusios apie 
1890 metus, jau meldėsi lietuviškai, dažna naudojosi lie
tuviškomis maldaknygėmis. Vyrai poteriavo tyliai, tai 
jų tariamų žodžių neteko išgirsti.

Kiekviename name galėjąi rasti lietuvišką ir len
kišką maldaknygę, lietuvišką*-kalendorių, bęt laikraštis, 
— nesvarbu koks jis bebūtų, ypatingas kai
mo svečias. Retai kuriė^ūkini^^^bkėjoji^šytų o mo
terų raštingų netekodi^įujįan^ę Žas
lių valsčiuje buvo tik vieną priė-1^auja^t^f(^j(^^- 
voziorkos, rusų apgyvento) kaimo 
kykla. Ją lankė Žaslių»miestelio;
Vaikąi, ir tai labai jnaža£ skaj^įūsi^IŠ'ifefiiRės 
tik vienas kitas Ati*6<lo, kad anuo,! metu^i^ 
kykla domėjosi. Galėdavai nugirs^ sa 
nigą kaštuoja ir ūkininką^ pdriU/'netapsiąs, 
laidas daryti.

(Buš dąūgiąu).^^- ^*^

VISI UETUVIA1 BIZNIERIAI
“ OsE
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LIETUVOS AIDAI

PIKNIKAS
POLONIA SODE

1800 So. Halfted St.

NAlUIKNOS, CHICAGO 1, ILL,

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.

mokinių 
romanti-

kuni- 
Lenki-
nuos- 

. Kons

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo
neša

knygelės sąskaitos

J. KREGŽDĖ '

KĖDAINIŲ GIMNAŽIOS ŽLUGIMAS

tyrė apie Svisločiaus mokinius 
“aušrininkus”, kurie bendravo 
su “Karinių bičiulių” draugija, 
veikusia lietuviškame garnizo
ne ir turėjusia ryšių su rusų 
dekabristais, kurie siekė su
griauti carinę patvaldybą ir iš 
dalies baudžiavinę santvarką. 
Nuslopinus 1825. XII. 26 deka
bristų sukilimą, buvo suimta 
16 Yilniauą univ.to studentų.

ręstai prasidėjo 1823 m. Vil
niuje buvo areštuota daugiau 
kaip šimtas žmonių. Vilniaus 
univ-te buvo smarkiai pagriež 
tinta studentijos priežiūra, at
leisti kėli žymūs demokratiniųi 
pažiūrų profesoriai: J. Leve- 
lis, L Danilevičius irkt. Be to, 
Vilniaus švietimo apygardos 
globėjas kng. A. čartoriskistu 
rėjo savo vietą užleisti Jtf. No_ 
vosilcevui. Vilniaus kiniv^to 
studentų bylą įspūdingai, pa
vaizdavo - ppetas -Mickevičius 
“Vėlinių” III dalyje,- išgarsinęs 
ją visoje Europoje.

žiaus Klemenso XIV brėve, už 
pragaištingą veiklą, 1773 m. 
buvo panaikintas jėzuitų ordi
nas, kurio rankose buvo di
džioji dalis Lietuvos švietimo 

į institucijų. Švietimui vadovau 
ti buvo įsteigta Edukacinė ko 
misija, kurios veiklą vėliau pe 
rėmė rusų valdžios įsteigtoji 
Vilniaus švietimo apygarda, 
kuri nuo 1803 m. visų mokyk
lų administravimą pavedė im
peratoriškajam Vilniaus uni
versitetui.

Garsioji Kėdainių gimnazi- • 
ja, įsteigta kng. Kristupo H 
Radvilos, veikusi savistoviai ir 
vėliau reformatų sinodo išlai
koma, kuri buvo pasiekusi aka 
deminio lygio, nuo 1807 m. pa 
teko Vilniaus universiteto prie 
žiūron, nors finansiniai ir to 
liau pasiliko reformatų žinie-

Vilmaiūs ūniv-to studentų 
veiklos; dyąsia -persimetė: ir į 
kitas Lietuvos mokyklas, neap 
lenkdamą. ir Kėdainių gimna
zijos ’ suvaidinusios dideli vaid . I v - - - i „ -
mėnį Lietuvos švietimo istori
joje, kaip- 'protestantizmo kul
tūrinis židinys. Apie tai, kad 
nuo rusiškų okupantų iš moks 
lo institucijų pati pirmoji nu
kentėjo reformatų gimnazija 
Nedailiuose, tai šio rekišmin- 
go fakto nemini nei geografas 
P. Šinkūnas savo monografijo 

> j e “Kėdainių miesto istorijas
(Kaunas 1928), nei LE-ja, ku
ri pasitenkina tik mokyklos už 
darymo data. Apie gimnazijų, 
kolegijų slaptus moksleivių bū 
reliusf išsamias - žinias patiekia 
M. Lukšienė .veikale: “Lietu-

(Tęsinvs)
nėr de Almea pažymėjo,' jog 
Vytautas darbu ir asmenybe į- 
rodė, jog jis yra “pats geriau
sias ambasadorius, kokį JAV 
bet kada atsiuntusios- į Vene
suelą.”

Išvažiuodamas dr. Dambrava 
išlaikė ir kitą savo žodį: įteikė 

ispanų kalba darbą

ne ponu ir ne daktaru, papras
tai Vytu, todėl jis taip greitai ir 
pasidarė toks populiarus ir mė
giamas- Jis įjungė bendram dar 
bui kiekvieną ir gydė skaldy-j 
mosi padarytą žadą- Sakoma, 
jog iš vaisių pažįstamas medis; 
Vytauto paliktas medis žaliuo
ja ir žydi, mums belieka jį tik 
prižiūrėti ir sveiką išlaikyti.

Iki greito pasimatymo, Vy
tautai! Didžiuojamės Tavimi 
ir džiaugiamės, kad Tavo širdy
je ir mes suradome sau vietelę. 
Laimingos kelionės, sėkmin
gos darbuotės, sveikatos ir il
giausių metų!

(Pabaiga)

lame: 
didelį darbą lietuvybei gali ai

Iš pradžių buvęs keturių, o 
prisidėjus J. Plačkauskui, — 
penkių narių būrelis vėliau sa
vo veiklą .nukreipė politine 
kryptimi. Mollesonas parašė 
patriotinę maldą kurią kiti per 
sirašė. Visi nusirašinėjo pat
riotinius eilėraščius ir patys 
buvo sugalvoję kurti politinio 
turinio paskvilius., .

1824. I. 14 Kėdainiuose, ne
toli nuo mokyklos, buvo ras
tas prie sienos prisegtas prąs- 
tai sueiliuotas paskvilis, kuria 
me vaikiškai buvo žadama at
likti didelius žygius, — “Kėdai 
nių mokykla visko padarys”. 
Sausio 21 d. panašaus turinio 
paskvilio eilėraštyje, vietoj Kė 
dainių mokyklos, buvo įrašy
ta “mūsų partija” ir Ką norėsi 
me, tą padarysime, visą guber 
niją išrūkysime”. Sekančią die 
ną rastame paskvilyj jau buvo 
įrašytas grasinimas:. “Tegu da 
rq su mumis ką nori, kunigai
kštis Konstantina^ vis dėlto ne 
ištrūks iš mūsų rankų”. Vieno 
paskvilio pradžia skambėjo:

Bus daugiau)

mu ir brolių meile. Nebuvo jis 
Visi, kurie jį pažino, 

prie jo priėjo, visiems jis padė- 
meilę Lietuvai 

visi j 
savie

siems. Atvirai pasakius, šis auk 
što rango JAV diplomatas bu
vo mums labiau prieinamas, 
kaip savieji, nors jų veikla ir 
pozicija gal būna ir menkesnė. 
Jis prašė būti vadinamas net

Lietuvoje ir Lenkijoje buvo 
siekiama išsivaduoti iš carinės 
priespaudos. Rusijos imperijos 
valdžia, valdant carui Aleksan 
drui I-jam, senosios feodalinės 
santvarkos ir jos institucijų 
bei ideologijos globėjui ir gy
nėjui, bijojo bet kokio visuo
menės, ypač jaunimo, orgarfi- 
z a vi mosi.

XIX a. pradžioje mokykla 
dar nebuvo nei visuomeninės 
minties, nei jos veiklos avan
garde. Rusiškai reakcijai stip
rėjant, moksleivių tarpe pra
dėjo reikštis nepakantą. Moks 
leivių pagrindinis dėmesys 
krypo į tautinį momentą ir' į 
Lietuvos-Lenkijos suverenumo ’ 
atkūrimą. XIX a, pirmame ket 
virtyje mokyklose pradėjo kur 
tis slaptos moksleivių organi
zacijos, apie kurias platesnė 
visuomenė iki moksleivių by
lų iškilimo nieko apie jas ne
girdėjo ir nežinojo..

Pradžioje moksleivių visuo
meninis aktyvumas buvo nedi 
delis ir toli nesiekiąs. Vienok 
caro valdžios griežtumas, ne
lauktai žiaurus pasielgimas su 
mažais moksleivių būreliais, 
jos “karas su vaikais”, — Įve- . 
dė juos į istoriją.!

Moksleiviu bvloms vesti ru
sų valdžia paskyrė komisiją, 
vadovaujamą senatoriaus Mi
kalojaus Novosilcevo, kuri tuo I 
metu buvo pagrindinė carinės 
politikos vykdytoja Lietuvoje. 
M Novosilcevas, pagarsėjęs 
girtavimu, palaidu gyvenimu, 1 
kyšininkavimu, nuo 1807 m. ( 
artimiausias caro Aleksandro I 
bendradarbis, pasiryžo nuslo- i 
pinti moksleivių sąjūdį Vii- j 
niaus univ-te ir kitose Lietu
vos mokyklose. '

Vilniaus univ-to studentų tar | 
pe 1817-1832 m. veikė slaptos 
filomatų (mokslo mėgėjų), fi
laretų (doros mėgėjų) ir spin 
dulingųjų (iškylautojų) orga
nizacijos, kuriose dalyvavo ir 
lietuviškos dvasios (rašęs len
kiškai) poetas Adomas Micke
vičius. šių būrelių Studentų 4--,

teksto.
X Po iškilmingos . dalies sekė Į bendradarbiavimą

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įstetyta 1923 metais. Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

IW1 P«nkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM
F fcšf. 8:00-10:00 v. v.. - 106.3 FM 

fekmad. 9:30 - 10:00 v. r. -1230 AM
K. BRAZDŽIONYTĖ

Žįst Street/ Chicago; Illinois 60629
'ž ’ nTilIef. 778-5374

Beveik tuo pačiu metu bu
vo padaryti areštai Kražių Ko
legijos moksleivių tarpe, kui 
veikė nedidėti^ ^Jiibdųjų bro- 

būrelis. Jų vyrausiąs ini
ciatorius K. Jančiauskas rasi 
nėjo paskvilius, juos išsiunti 
nedarnas per miestelio žydus 
Filomatų.filaretų, spindulingi;- 
jų studentų ir Svislcč aus be 
Kražių mokinių areštai ir by 
los įaudrino ir kitų 
jaunimų.
Kėdainių gimnazijos 

išd a i gos p ra sįd ė j o 
niai, o baigėsi tragiškai. Ketu
ri draugai pamilo dvi mergai
tes: Jonas Mollesonas ir M. 
Natkevicius-Amelijų Reingar- 
daitę, o J. Mikalauskas ir J. 
Tyras — Mollesono sesute Ro- 
ziną. 1823 m. rudenį suėję nu
tarė apie savo meiles niekam 
nesakyti ir sudaryti draugys
tės sųjungą. Mollesonui meilė 
nesisekė ir jis turėjo išsitatui
ravęs ant rankos giltinę. Drau
gai pasekė juo ir dar pridėjo 
savo mylimųjų inicialus. Susi 
tikdami jie pasižadėjo nesibu- 
čiuoti, o sveikintis, sakydami 
“dextra manus” (dešinė ran-

h , jfeįie^ue|os baltai atsisveikina
vus švietimu istorijos bruožai. Nuteistieji buvo išgabenti' į Si 
XIX amž. pirmoje pusėje”, 
Kaunas 1970 m., 516 psl., ku
rios duomenimis čia pasinau
dojama.

1X23-24 m. per Lietuvos rno 
kyklas nuvilnijusi moksleivių1 lių 
politinių bylų banga prasidėjo! 
nuo Vilniaus gimnazijos. 1823 
m. gegužės 3 d, Vilniaus gimn. 
pasirodė patriotiški, prieš ru-v 
sus nukreipti, užrašai. V kla-l 
sės mokinys Mykolas Plioteris 
(15 m.) užrašė- lentoje “Tegy
vuoja gegužės 3 d. konstituci
ja” (1791 m., J. Kr.), o kiti jo 
draugai dar prirašė “Mielas 
yra mums, šio' krašto žmo
nėms, jos prisiminimas, tik nė 
ra kas jos reikalautų”. Mokyk 
los vadovybėj tuoj grietai nu
baudė išsišokėlius mokinius, 
pasodindama juos į karcerį 
su duona ir vandeniu nuo 1 iki 
5 dienų. Universitetas griežtai 
įspėjo gimnazijos direktorių, 
istorijos mokytoją ir universi
teto profesorių, kurio, pamo
kos pradžoje tai įvyko ir dar 
apie tai pranešė gubernatoriui, 
kuris įsakė mokinius palikti 
snuiąitus, o kaltus mokytojus 
pašalinti. Suimti mokiniai bu
vo išvežti į Varšuvą ir tardy
mo metu jie prasitarė apie, stu 
denių spindulingųjų draugiją 
universitete. Novosilcevas skd 
biai išvyko į Vilnių tirti įvy
kių- vietoje.

Caro brolis didysis 
gaikštis Konstantinas, 
jos vicekaralius, įsakė 
prendį sugriežtinti. Kn; 
tantinas buvo labai despotiš
kas, kaprizingai piktas, griež
tas, brutalus ir netaktiškas. Vii 
niaus gimn. suimti 4 mokiniai 
ir naminis prižiūrėtojas buvo 
išsiųsti kareiviais į Lietuvos 
tuomet dar veikusį-korpusą.

Novosilcevas, po kratos ke
lių studentų butuose, aptiko 
studentų filomatų - filaretų

Po trečiojo Lietuvos-Lenki-. rinės Rusijos jungu. Dar prieš 
jos rzeczpospolitos padalijimo paskutinį padalijimą, .ąiopiė- 
1795 metais, beveik visa etno 
grafinė Lietuva pateko po ca

įkalbėdamas apie savo dvigubą 
įšeiviję dr. Dambrava sakė, jog 
gyvenimas -dąr jauną išmokė 
būnąht lip|smąm liųdėti, o ką 
nors ląimėjųs — mokėti prara
sti. fryvėnimas jį taip pat ank
sti išmokė ne visą laimėjus sau 
pasilaikyti, o visu kuo dalintis. 
Bąltų jąmųmui, kuriam jis pa- spaudai 
liko p&įkią 400 tumų bibliote- apie šv. Kazimiero parapiją Ve 

linkėjo saugoti energiją, nežueloje ir apie Ynūsų šventą- 
kąip'fėuta saugoja savo vėlią- jį su specialiu skyrium apie 
į-ą; svarbu, kad toji vienintelė šventojo liturgiją. Įžangos žodį 
Jaunystės strėlė pasiektų taiki- pasisiūlė parašyti Maraeay vys- 
iįį. Klausytojai stebėjosi minčių kilpas Feliciano Rafael Gonza- 

. - if • ■ •. .. f. i -v.,, kurio diecezijoje yra šv.
izimiero parapija.
Prisimindami šviesų Vytauto 

su mumis vi 
j^ųikįŲyąkarięnė ir šokiai, kurių -sais ir jo paliktą dvasinį pakili- 
metu .skambėjo suktinis ir kiti mą, mes dar kartą kartoj 
tiopiiiiąrus baltų šokiai. j—

-I Reikia pažymėti, kad baltų likti vienas asmuo, kai jo talen 
suruoštos 'išleistuvės buvo vie- tinga veikla persunkta idealiz 
nos iš daugelio, kuriomis jį pa 
gęrf>£.šyįėfhjip ministėris, Grab puikuolis 
Mąrįscal čfe Ąyacucho valstybi 
nis stįpėiidyų,fondas (pagal šią!jo. Visi juto jo 
prpgrąh^ JAV studijuoja 3,500 tikėjimą Lietuvos ateitimi 
yehėziieliečių), universitetai,Vai Į juto jo didelę įštikimybę 
štyb'įne Jąianhno Šimfonija,Kul 
Jūros Agentūrą, JAV, Austrijos 
it- Ei Salvadoro admabasados ir 
yisą ėilė kitų inštitucijų ir as- 
mėninil) draugų. Stipendijų Fon 
do prėžidėntė prof. Ruth Ler-

Lietuvos Nepriklausomybės laikais 1937 metais Kėdainiuose 
pastatyta gimnazija
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’ Gaila žmogaus
Vakar atėjusiame šių metų birželio 28 d. Keleivyje 

paskelbtas J. Vanago rašinys “Nemalonu rašyti, bet 
reikia.” Straipsnio autorius rado reikalo viešai pasiaiš
kinti, koki seni jo ryšiai buvo su Naujienomis, kaip glau
džiai su jomis jis yra bendradarbiavęs, bet “Tiltas iš 
Bostono Į Maskvą” tiek ji paveikęs, kad jis negalėjęs ne
rašyti. Jis priėjęs išvados, kad minėtas rašinys ne tik 
prieštaraujas pagrindinėms Naujienų politinėms gai
rėms, kad tame rašinyje yra. tiek neteisybės, “lietuviš
kam Bostonui mestas toks skaudus kaltinimas”, todėl 
kuri laiką jau nerašinėjęs žmogus negalėjo nerašyti. 
Jis dar pridėjo, kad paskutiniais 25 metais jis gyvenąs 
Boston ir tapęs to miesto patriotu, todėl' ir negalįs ty
lėti. z r.. ■ '

Autorius žino, kad “statyti tilta Į Maskvą”, tai reiš
kia “bendradarbiauti su okupantu, jam pritarti ir padė
ti jam naikinti Lietuvą”. Autorius turi galvoje Bostone 
JAV Lietuvių' Bendruomenės pradėtą leisti Bridges ir 
negali suprasti kaip buvo galima parašyti toki žiaurų 
komentarą apie jo pamilto Boston leidžiamą laikraštė
lį, kada tokiam tvirtinimui nėra “neikrislelio teisybės” 
“Ar tame leidinėlyje yrą. bent mažas faktelis, kuriuo pa
sirėmus būtų galima .visus redaktorius pikiuoti komu
nistų kolaborantų eiles” ir klausia. Charakteringa, kad 
Vanagas nepacituoja nei vieno sakinio iš “Tiltas iš Bos
tono į Maskvą”, kuriame būtų jo paminėti kaltinimai. 
Autorius pats daro išvadas, kurių minėtame rašinyje nė
ra. Gali eiti nuo pradžios iki galo, gali skaityti skersai ir 
išilgai, tokio kaltinimo, kuriuos formulavo senas Keleivio 
bendradarbis, nėra nei lašelio, nei krislelio, nei mažiausio 
faktelio. r ’

4 . -'’--j

‘Tilte iš Bostono į Maskvą” nėra nei vieno kaltinimo, 
kuriuos įžiūrėjo Vanagas, bet Naujienoms ir Naujienų 
redaktoriui jis metė labai jau konkrečius kaltinimus. Jis 
tvirtina, kad minėtame rašinyje paskelbta “nepaprasta 
neneteisybė” ir “skaudus nekaltų žmonių šmeižimas”. 
Pats suformulavęs kaltinimus, paimtus iš savo’vaizduo- 
tęs, bet nepaimtus iš “Tilto iš Bostono į Maskvą”, jis 
Naujienų redaktorių jau lunatiku titulavo. Nebūdamas 
gydytojas, neturėjęs progos su redaktorium tuo ir kitais

panašiais ręįkaįaįs išsikalbėti, daro tol^l sprendimą, kurį 
gydytojas specialistas neskubėtų padarai. Jeigu tai da
rytų Bridges redaktorius stikliuką išmetęs ar neišmetęes, 
tai dar būtų suprantama, bet kai 80 metų peršokęs gar
bingas visuomenes veikėjas padaro tokią diagnozę, tai 
kažkas kažkur netvarkoje. Bet tai dar ne viskas. Savo 
studiją jis baigia tokia išvada:

“Norėliau baigti viltimi: Jeigu minėto vedamo
jo autorius ar redaktorius turi nors grūdą sąžiningo 
žurnalisto atsakingumo jausmo, tai turėtų tuoj viešai 
paskelbti, kad suklydęs (tai žmogiška), ir nuošir
džiai atsiprašyti tuos, kuriuos taip skaudžiai įžeidė.” 
'(Keleivis, 1977, birž. 28 d. 2 psL) Lš
Iki šio meto neatsiliepė nei vienas “taip skaudžiai 

įžeistas”. Pats Vanagas pusantro mėnesio galvojo (nuo 
geg. 13 d. iki birž: 28-iori stoti gintį “nekaltai apžmeižtų” 
ar leisti jiems patiems apsiginti, ar nestoti? Jis kelis 

kartus skaitė “Tiltą iš Bostono į Maskvą”, abejojo, bet 
kai Vąnągo akimi visą reikalą apžvelgė, tai priėjo išva
das, kad reikia ginti “skaudžiai apžmeižtųosius” Jis bū
tų galėjęs pacituoti smarkiai šmeižiančia” medžiagą, ati

taisyti padarytas klaidas, visai nebandydamas liesti kito 
žurnlisto sąžinės ir nedarydamas išvadų, kuriomis nega
lima pagrįsti kaltinimo. - - * e

Liūdna, kad su savo sąžine taip ilgai kovojęs ir taip 
giliai galvojęs senas Vanagas, visi-nestojo ginti Naujienų 
arba jų redaktoriaus, kai tiltų statytojai ne tik per kelis 
laikraščius, JAV ir Kanadoje įvairiausius niekus rašė 
prieš Naujienas ir jų redaktorių, bet ir specialų pamfetą 
išleido. Esame tikri, kad minėtas pamfletas, ne paskira
me egzemplioriuje, bet ryšuliais pasiekė Bostoną ir visų 
Bridges jaunų vyrų ir seno Vanago buvo skaitytas. Pas
tabus Vanagas galėjo žinoti, kad Naujienų redaktorius 
niekad negalėjo priklausyti komunistų partijai ir nepri
klausė. Naujienų direktoriai niekad jo nebūtų kvietę dirb 
ti Naujienose, jeigu jis bet kada būtų priklausęs komunis
tų partijai, komunistiniam jaunimui arba Moprui. Jeigu 
Naujienų vadovybė dabartinį redaktorių vis dėlto pak
vietė, tai ji buvo tikra, kad kviečia ne .komunistą, bet pa
prastą lietuvį, bandantį padėti lietuviams iškvovoti savo, 
teises, kurias karo pradžioje prarado.. .Jis turėjo žinoti, 
±ad Naujienų redaktorius niekad prie Ispanijos aukso 
(ne tik prie Ispanijos, bet ir prie kitiems priklausančio 
brangaus metalo), savo .pirštų nebuvo pridėjęs. Jis pri
valėjo žinoti, kad šitoks nachališkas redaktoriaus-šmei
žimas, pavadinimas jo kdmunistų, kai jis tokiu niekad ne-

JONO HUSO TEISMASLIETUVOS EV. REFORMATU BAŽNYČIOS:
' kurios sąstatą įeina ir ręformą- 
tai, buvo apgailestauta, kad taip 
ilgai užsitęsė Senojo Testaipento 
vertimas, bet pareikštas Sinodo 
pritarimas L. E. T. ųžimtąi po
zicijai Alto reikaluose, prigįpą- 

■ | žįstant jai pilną moralinę ir jų-

pilną pritarimą ir pasididžiavi
mą, kad taip trumpu laiku atlik-
ti dideli darbai ir plačiai užstao- prięilą.

a eiciai. j jaj pįlną moralinę ir jų-
Su nemažesniu ^jąsididžiavi-' ridinę teisę ątstovaūti visąi Ame

mu Sjnodas išklausė red. Jo- rikos lietuvių išeivijai. r 
o .,, , . Sinodas priėmė memorandaj Musu Sparnai stovi.) ' . ,. . ,. T. . .. , .. . , ji • , įgahpjantĮ Kolegiją kreip-arim du karrn iw tnrais. • .. _ 'c--- : —

(Tęsinys) “
Iš vėlesnių D. K. F. valdybos 

ir “Mūsų Sparnų” redakcijos 
spausdintas Br. Bušackio “Rad
vila Juodasis'” jau platinamas ir 
gaunami gražūs įvertinimai. Ne
trukus išeis Į pasaulį kiti D. K. kubo Kregždės pranešimą apie į 
F. leidiniai. Prof. Vaclovo Bir- žurnalo
žiškos “Studentai iš Lietuvos Reguliariai. du kartu per metus, 

užsienio universitetuose'XV— šimto puslapių storio žurnalas, 
XVII amž.”' ir V. Karoso “Lie-' sutalpina - ne vien religinius Qi 
tu vos ryšys su Amerika”, skir- straipsnius ar nušviečia reform... 
tas 200 metų Amerikos Nepri- matų padėtį; bet apima visą -.lie-į1 

tuvišką protestąntiją neveng-: 
damas talpinti gaunamų straips-. 
nių iš \ 2
bet graudaus, Sibiro. Kaip pla-:

ANDRIUS NORIMAS

~ Atsigręžęs į praėjusį savo gyvenimų, tartum 
albumo išblukusiuose lapuose ir seniai užmirštose nuo 
traukose, matė notrupas kaleidoskopiškio, pasiutusiu,

aplankyti Lietuvos Ev. Refor
matų Bažnyčią tėvynęję.

Sinodas' patvirtino Kolegijos 
gautą kvietimą pasiųsti savo at-

< 2“.'nev t - t0’ 1 šaulio Reformuotų Bažnyčios
.. . t •. . . <«t- i-Sąjungos suyaziavmią, kuname_ ciai reaguojama j ■‘Musų Spar- 1 -- ~

mų Vileišių monografiją. Be to[nų” pasirodymą pranešėjas iliu- reikaIai bus
stracijai pacitavo “Argentinos u < • .. , ,. _ .J H ., ..... švenčiama šimtmetis nuo Sąjun.-kuriame tilpo ., • . , . j. L ■“gos įkūrimo, kuriame dalyvavo 

Lietuvos Ev. Reformatų Bažny
čios atstovai. Į šį suyąžįąyimą 
Sinodas 'rienbafšįąi’ isnnko,. krt.

klausomybės sukakčiai.
Be šių jau spausdinamų vei

kalų yra paruostyje Jok. Kregž
dės “Lietuvos reformatų rašti
ja” ir rengiamą stambi trejų to

stovai j rengiamą Škotijoje Pa

manoma iškelti ir lietuvių refor-

jts gaunami ir laukiami kitų 
autorių veikalai, kurie atidengtų 
lietuvių tautos ne vien kančių ir 

ra buvęs, yra ne tik skaudus, bet ir labai nesąžiningas pavergimo laikotarpius, bet svar- 
' ’ * ' - - - -- - • - -- - - -- n0_' blausiai jos kūrybingumo ir pa-

. žangos kėlius. ■'
D. K. F. Valdybos veikla, ku-

- riai pirmininkauja plačiai žino-
i*specialiai į žurnalistų balių skrido, bet. nerašė apie tų pa- ma Amerikos lietuvių veikėja 
eių žurnalistų paskelbtą didžiausią melą. »>? Dalia Bobelienė, sulaukė Sinodo

Mums gaila, kad tokios jautrios sąžinės žmogus, ne- --------- ----------------- -
mato ir- nesupranta, kur tie visi JAV Bendruomenės va
dai veda Amerikos lietuvius. Jis primiršo, kad Dr. P. pusantro mėnesio, nuskiaustųjų ir apšmeižtųjų'

dalykas. 0 vis delti, tada jis galėjo nerašyti. Jis tą žino
jo, suprato, bet net protesto neparašė, kai Lietuvių žur
nalistų sąjungos nariai tokiais šmeižtais .užsiėmė. Jis

Grigaitis pačioje pradžioje numatė Antrojo . Pasaulinio 
karo pabaigoje Amerikon išmestus politikus ir pasakė, 
kad “nei Amerikos lietuviams nei pavergtos Lietuvos ko
votojams iš šių politikų, naudos nebus. Jis primiršo, 
kad Kipras Bielinis ir inž. Steponas Kairys .už kelių me
tų pripažino, kad Dr. Grigaitis juos geriau pažino negu 
jie. JU turėtų žinoti, kad tie patys žmonės jau prieš ke
lis metus pradėjo griauti Amerikos Lietuvių Tarybą. Jis 
turėtu žinoti, kad šiame krašte tiktai vienįngi lietuviai 
galį būti naudingi pavergtą! Lįętųyąį ir iš^ąųdojąmįems 
lietuviams?

lietuvių balsą”.
gražaus Įvertmimas. Šiame žur
nale keliami klausimai •; dažnąi;
randa atgarsi platesnėje lietuvių
visuomenėje ir spaudoje,

Kituose svarstomuose klausi
muose buvo liečiami daugiau vi- . . . .
daus klausimai;’kurie gali būtij^’į v®i^ps prapešimųs^ apyskai 
neįdomūs' platesne? visuomenei.

išėme Kolegijos ir kitų orga-

Gaila, kad jis-nemato, kaip nejučiomis, tegu ir per 
spau-

džiamąs, jis įsijungė į tas pačias Naujienų šmeižikų eiles. 
Jis net nepagalvoja, kad jis, keldamas žurnalisto sąžinės 
klausimą, metėsi į tokią areną, kurion nedrįso nei vienas 
marijonų ir jėzuitų samdinys žengti. Sąžinės klausimui 
kelti reikia pirmiausia pačiam būti sąžiningam, reikia tu
rėti drąsos kaltinimą pasirašyti Paškvilio autoriai ir pla
tintojai nedrįso to padaryti. 0 ką Vanagas padarė? Jis 
net nejaučia, kad ja mylimi bostoniečiai,: privertė jį ra
šyti kas jam. nęmąlonų šiandien rankas triną' ir džiaugia
si, kad Vanagas, jau įstumtas Į Bridges gynėjų, bet ne 
j kovotojų už'Lietuvos laisvę eiles. Gaila žmogaus...

ras irs :ąąmataš, ku$ąg patvir-J 
tinus ir priėmus eilę rezoliuci-- 
jų bei nutarimų,/Sinodąs užbai-; 
gė.šavo posėdžius.

Pabaigai, krt. dr. P. Tunkū-:
nas, viso Sinodo vardu pareiš-. 
kė padėką direktoriui inž. J. Va- 
riakojui, jąž 'fklandų posėdžių 
pravedimą sutaupydamas visą 
valandą, kai paprąstąi mūsų Si-- 
uodai prasįtęsdavo' Ūki vėlyvą 
laiko. ■’ <<

(Bus daugiau
 ,  I

— Danijos žvejams valdžia į-, 
■sakė respektuoti britų 200 m y-' 
lių vandens ruožą ir nežvejotį 
tuose vandenyse. f

aplinkinį pasaulį, bet ir į dailiąją lytį. Gyvendamas) ją, įdonpą, kiek* paslaptingą būtybę. Ią kitų žinojo ją

I
 --- — ----- — _ — V - - - 1 * 1 _ _ v- - -- - * _ s*-. _

...» visada jautėsi vienišas. Tėvams anksti mirus, neieško- 
! damas kitokių giminių, jis pate save uždarė, tarytum į 
kokią konservų dėžę. ’

Į Tik didieji pasaulio įvykiai sukrėtė ne tik jo kon
servinį užsimarinavimą, bet ir visą, gimtąjį kraštą.

_ „ .... . ■ savaitę
rastį ji ii tarnybos. Rado darbo miesto savivaldy

je pa- 
a išbėgo įi 

tėviškę. Antrosios raudonosios bangos nebeteko su
laukti— sykiu su keliais kitais pasitraukė į pasienį, oi

seno

greičiu s nėjusio logra into traukimo sustojimus. Ir Sovietinė okupacija, lyg kokią blakę sutraukė 
tie sustojimai buvo tokie trumpi, jog jis pats stebejcxsi, L -- • -- — - — - -
kaip jo atminties obpjektyvas galėjo spėti juos užfiksuo b“’b^aherijo^vii^ą7 po metu paliko toj
Ii. \isasJO Olrodo buvo sodanlas is juo-l^ moįai^cija. T.d. -

tie sustojimai buvo tokie trumpi, jog jis pats stebėjosi,

dų siluetų ir klaidžiojančių halių šešėlių. Kažkokie nuo 
lat grasina lys audra debesys sekė jį, vanagiškai gob
dami iš viršaus. Po debesimis, ūžtvindydarni erdvę si
dabriniais garsais, tarytum vyturiai virpėjo jo troškk 
mai, siekiant kažkokios neapčiuopiamos ir nesuvo
kiamos, bet labai trokštamos laimės.

tame verdančiame katile, kuris vadinamas miestu, jis. esant gyvnašlę — jos vyras buyes kažkoks Golkovas, 
su bėgančiais sovietais po pirmosios okupacijos din
gęs, plačiojoje Rusijoje. Mergautinės Elenos pavardės 
nežinojo, bet tąį ir nebūtina. ,

Iš matymo Elena seniai jam buvo žinoma. Savo 
išviršiniu,išdidumu r neprieinamumu ji kėlė jame ir 
susdomėjimą, ir baiminimąsi. Visada moderniai, nors 
ir kukliai apsirengus, santūriai besišypsanti ir oriai 
besielgianti, ji jau seniai traukė jo akis. Vsai ne- 
briauri iš išvaizdos, Elena buvo savnįnkė grakščos fi
gūros ir šviesių, matomai dažomų, plaukų sruogų, įrė
minančių žalsvas akis.su aukštais, plonais antakiais. 
Keistas noras pralaužti moters išdidų neprieinamumą 
vis kito jame ir netrukus jis ėmė svarstyti, kas iš to iš
eitų, jei jam tai pasisektų.

Pasiekęs jau tokio amžiaus, kada? vadinti save 
jaunuoliu juokinga, o galvot apie vedybas jau per vė- 

;^Ur pradingo jp jaunystė su

dirbdamas pas vokiečių ūkininkus, o dažniau vis pės
čias keliaudamas tolyn, vertė šiurpius mėnesius į bėrei 
kalingai prasleakanččus melus.

Pagaliau kapituliacija jį užklupo Bavarijoje, o Ireni.
tinių stovykla priglaudė kareivinėse, vyrų bendrabu- lų, jis nustebęs dairėsi — kuę pradingo jo jaunystė su 
tyje. Vėl darbas raštinėje, po truputį vis bandant ir visais privalomąis priedais: a a josios lyties- ilgesiu, 
užjūrio kalbą pramokti, 1 bandymais sjekli mergaičių <|raug}*stėį, ■ pąsimaty-

mais nemigo naktimis?.. Viso to jis nępergyveno! Net

Nuo pal piemenavimo ražienose, per varganą kai
mo mokyklos lankymą, nugalint pusnis ir lietų, kaitrą 
ir šerkšnus, pasiekė didesnį skruzdėlyną — miestą. 
Čia gimnazija, miescionys, draugai įę mokytojai aps- 
kobė, aplygino kaimo šiurkštumus, tačiau nesugebėjo 
lengvai grimstantį išlaikyti gyvybingumo paviršiuje. 
Teko pačiam desperatiška^ griebtis šiaudo: ieškotis 
tarnybos. Užskabino savaitraščio leidykloje buhal
teriu ir ūkio vedėjo pavaduotoju. Užtat skriaudė savo 
naktis, išvogdamas iš jaunystės seifo miego valandas 
ir iškeisdamas jas į ilgus vakaro anlvalandžius.

K. ’ ** — per visą laiką, net ir mokslą pabaigus, 
vis toji pati ’^myba. Į universitetą eiti nebematė tiks 
lo, o ir laikas 3rpo vėl tose pačiose pareigose grauž
damas skaitlines. i

O jų vis buvo ir buvo... Nekreipė dėmesio ne tik me moterų iš arčiau pažinęs, Elenutėje jis įžvelgė nau- neišbandytu paskaliu, šis pasaulis labiau jį masinu.

Atsiradęs Naujajame pasaulyje, jautė tam tikrą dėl
kingunią šiai Babelio tautų* Bpozaikinei valstybei, fo.[xųękad nebuvo įsižiūrėjęs į moterį, 
dėl pavirto mažuoju industrijos rateliu, fabrike pasi
kinkęs į konvejerį skaičiuoti nuobodžias valandas./

Sykį, daf kažkur Vokietijoje, buvo matęs kūdroje 
plūduriuoj«iBčiąs tuščias konservų skardines. Dvi to
kios skardinės lėtai artėjo, kol lengvų.dužteiejimų vie
na antrą palietė. Stebėjo tada, kaip jos. jau nebeatsis 
kiriančios. buvo vandens nešamos tolyn.

Lygiai ir dabar jis matė save su ESenute, tartuin
anas, netyčia susidūrusias skardines. Nedaug gyveni-’dabar jau vaidenos įkandama tiesa, bet toli gražu dar

“Ką reiškia išgyventų metų skaičiusi Tai niekis 
prieš tąi, kad esu ncišsicikvojęs, sutaupęs vyriškumo 
jėgas!”

' JJs bandė save drąsinti ir teisinti. Tąčiau net susi’ 
hgūždavo, pagalvojęs, ką turėtų veikli su nioterim, at
siradęs akis į akį. Girdėjo ir žinoję iš draugų nedvį- 
prisnuškų užnuęminų, kas tada atsitinka,.. Riebūs 

luuekckMai. pradžioje būdavę jam neatspėjama mįsle,

traukė, tarytum čiulpiantis būnąs. “ A
Vakar jis žengė pirmąjį žingsnį per'šį slidų leda 

paviršių! O ^gal pats Likimas tai vykdė? Vakarėlyje' 
kažkas jį supažindino su ponia Golkoviene ir jis likosi 
su ja vienas prie stalelio, kaį kiti išėjo šokt. Nemokėda
mas kūną judinti pagal muzikos, garsus, jis sukaitęs 
sėdėjo priešais moterį, kuri lengva šypsena veide ste-J 
bėjo jį, tarytum laukdama kąda jis ją pakvies šokti, j

Visas išraudęs, j is nutarė prisipažinti:
— Ponia, atleiskite... bet aš.nemoku šokti...
Ji\ tarytum dar labiau juo. 'susidomėjo, žvelgė į i 

akis, o jis bąndė ątejįėti joą ži^ūriųęjančiuose vyz-; 
džiuose kaip jis jai atrodo. — su praždusjąis smilki
niais; pliįįtęleįusia Jjaklą, melsvumų spiądįąčru ąkus- \ 
tu smar^ri^^eį pąnpsę. žydriomis, tarytum išbluku
siomis akįųūs ir įtfmibpką nogimi. , v |

Moters šypteįėjimas pąvirfb į dvi baltų ^ąntį| plės ■■ 
rausvuose repuose, papuoštas, tarytųjų . ka^piuėAiais. - 
mažomis duobelėmis ^krųp^fuose. Ąkyą šebpHąį ste-= 
bėjo vyrą,, l^g aUpęda/ųos jo neUįįn^yt^ jėgąj JUšl 
lyg ir šskaįl^ joą ąky^e l^kokį džiugejsį..“ .> *

— iPone tiljųąntpi) G/dykitės! Eir)|m.- jus tuoj 
pat išmokysiu I f \ • 4

Ji energingai pasija ir jąm.ranl^; Jis žino-; 
jo, kad didelė ąegac^ė būti per prievartą moters iš-l 
kviestam šokti, o dar didesnė gėda jos kvietimą atmes
ti, todėl dar labiau iškaito, bet jau kitos išeities nebe
turėjo ir ■pricSinjis nebėdrįso. Nė nepajuto, kaip atsis
tojo ir atsirado visai priešais Golkovienę. ;J,

* ’■'■ ‘ (Bus daugiaa)-'--
/y** - ■ «>^***—r/--'—
SKAJTVKITB IR dLATINRlTE

DIENRAŠTI “NAUJIENAS“
4 — Naujienos, CHeago 8, HL — Wednesday, July
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UK. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd, (Crowford 
.\Ud>Ml fciWinsL T*L ^LU 5-6444 

Prnnu Ugomu# pagal susitarimą. 
Jęi neatsiliepia, skambinti 374-8004

Joninės lietuvio sodyboje

DR. C. K. BOBELIS 
' INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA • 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1933 S, Manheim Rdw Westchester, Hi
V ALAND uS: 3—y darbo damomis. L 

kas antrą sešucUenj 8- -3 vaL
Tel.; 5o2z/27 arba 567-2728

Rez.: Gl 8-0873
DR. W. EISIN-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat 

siliepia, skambinti Ml 3-^0?'.

TEL. — BE 3-5893

DR. A, B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Strwt 

Valandos pagal susitarim*

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

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. Z ' 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vaL

IK. FRANK PLECKAS 
_ CPTOMETR15TAS

- v - EALBA LIETUVIŠKAI 
2618- W. 71 St. Tel. 737-5149 "

*iia.rina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

Ąil. pagal susitarimą. Uždaras tree.

Kact ir keliose vietose Ciltą- laptinga tyla, ypad šv. Jone 
joje birželio 26 d. buvo šven-Į oaktį prie liepsnuojaučio lau
kiamos Joninės, tariau ir So- žu apeigų ir vidurnakty pražy- 
fyboje sveč-Uį nestokojo, Kai-J dusiu stebuklingu paparčio ži& 
ri^ vasaroj dieną išsisklaidę du, 
;ode ieškodami pavėsio, klayl 
ėsi dainų, kalbų įr deklama-J liaudies 

:ijų. Dr. J. Adomavičius svei 
kino atsilankiusius ir

liR.LEON AS SEIBUTIS
7 _ ,MX5TU/ PŪSLĖS IR 

FROSTATOS CHIRURGIJA
? £656 WEST 63rd STREET

TaL antrad. nuo 1—4/po pietų, 
-Xetvirtad. nuo 5—7 vaL vak.

* Ofiso telef.: 776-2880
\ .‘i --- —’

Jonas Ramoška padainavo 
dainą. Esant seply-' 

njems dainujinfeams kiekviena 
visus prakalba ir Alfo Brinkos dęk-( 

varduvininkus su gražiais lin, laniapijos buvo palydimos pa
dėjimais, hei prašė praleisti iriotinėųi dainom solo ar d ne
laiką eeęai nuMiteikus savojo tų.
lietuviškoje aplinkumoje- ! p^.ig^ Najajįja Aukžiolie- 

Alfas Brinką pataikė dekn nė dainavo Nupinsiu vainiku 
amaciją Joninių apeigoms iij i$ laimė žiedu; ir Lietuva bran- 
iveikindamas Jonus ir Joąes^ gi Ema Ą^ibiozailienė — še- 
nrmoje eilėje iškėlė dr. Jon^. sukūrei nuostabų pa-
Ydomaviėių, pasipuošusį šiua san'į. Vūsų. da^vių (atsisto- 
reikšmingu vardu, kaip ret^ jus) sugiedota gieme Marija, 
.umenybę, darbais pąsišventų Marija. įu,w. baigta šventės 
4 kitų žmonių labui. Ema. Amt pirmoji dalis.
brozailienė padainavę. “Vaku | Antroji dalis — lai užkandu 
ras buvo”... p. Matulienė pa-* UŪ su Majęijps Bosienęs pa
dainavo partizanų dainą ir dę. ruoštais lietuviškais valgiais ir 
klamavo Bir. Pukelevičiutčs, vaisių, arbata, kuri turėjo pa- 
•‘Paskutinis birželis”. Alf. šida sisekimą ir prieš meninu pro- 
gis — šėriau žirgelį... Į gramos dalį ir po jos. Atsis-

Dr. Bronė Motušienė savo veikinant dr. Jonas' Adomavi- 
kalboje išsamiai apibūdino Me č’us šiltai padėkojo veikėjams 
iuvių,' papročius švenčiant Jo-'ir visiems dalyviams, sudarius 
nines ir paskaitė ištrauką iš tokį jaukų kultūringą liėtuviš- 
Vinco Krėvės veikalo Šarūnas, ką pobūvį.
Po to Cicero; mokyklinis jauni| > 
mas gyva atliko literatūrinįį 
montažą, paruoštą dr. Br.'Mo-Į 
ušienės, talkinant Sofijai Pa

lionienei. Pabaigus montažą, [ 
moksleiviai atsisveikinimui iš- ,
sakė prozinę dainelę Sudiev, Bilandic pasakė, kad namų stą- 
sudiev... Juos parafrazuodama i tymo ir atremontavimo biznis 
alvudietė Elzbieta Kleizienė; smarkiai pakils, tik reikia, naujy 
pakartojo dr. Adomavičiui Su subsidijų;. Senų namų atnauji- 
diev, sudiev — jus dirbot Al- nimas & Pagrindų kaštuoja be- 
vude devyniolika metų, aš de- ve^ kidk nauju pastatymas”, 
šimtį —tai sudiev, sudiev, (su- kalbėjo, meras, bet infliacijai, dį- 
3i-ask iki kitų metų šv. Jomx Sėjant namai esą. galimu rehą.- 
iventės). įbflitupta žymiai sutaupantiię me

tras esąs" tikras,, kad namų ręhą- 
Ądelę DuoJjIięnč savo sukur bįiįtacija smarkiai padidės,, nes 

lą dainą, “žydėkite mano pui- atpUOia reikalas nuardyti ir pa
lios alyvos. tą dieną skyrė dr. g^jįjjį-j senąjį namą, lieka ap- 
Adomayičiui. ^onė Bružienė saugotas nejudomas turtas ir 
Lakštingalos, dainą.; Sod.yb.os, aj-įį- tebėra mokyklos, bažnyčios, 

'gyventoja Juzė Mariniepėj 85. krautuvių centrai ir įvairūs, ki
mi. padainavo: Aš tau padai- tokie miesto patogumai.
ruošiu visokių dainų”. į Įspūdinga namų rehabilitaci-

Antanas Kevėža sveikinda- ja jau vykstanti "Wicker ir Lin-

O. Alginfynenė

Suskurdinty namų 
atnaujinimo pianas

CHICAGO. — Miesto meras

Įspūdinga namų rehabilitaci- 
' rtaujas rez. tėlef.- 44S-5545 " - zlulanilaja jau vyksūutil Vr’Lk« Ll~ ■ 

-i—_—Į—2_mas Jonus, dėkojo dr. Adoma- kolno Parkuose, Kinų Mieste 
DR 'VYT- TAURAS vičiui už jo nenuilstamą dar- (Chinatown),- aplinkjackson; ir 

-<CYDYtojAs ’le rMiouor-Aė b?» įkūrus šią Sodybą, Visiems. Sane ir Illinois universiteto 
Bendra pūtiką,sptec. MOTERŲHgos suskatus Adomavi-, Chicag0 Circle-apylinkėje.

- . ėius sulaikė, primindamas, jog> Labiausiai; pnnokusr- nėisven-
/x sodyboje neplojamą,verčia u. | giajpai i*ehąbilitacijai. esant

‘ Ofisas 2652 WEST 59tluSTREET

TeL PR 8-1223 - -^JiTZįus susimąstyti. tEiSewoodb^adruomeną. Tiems
ŽtalUa Auištolienė uždai-pląnaniį įgyvendinti esą reika- 

ir penkt. 2-4 ir M vai vak. šestadie- ; J-r , i«tatvmo ze-
popiet ir kitu, laika navo ‘ Palaukėj, palaukėj r, lw?a legtsla

page! tusiUnma. Pražydo alyvos po langu. Al. nuošimčių paskoloms teiKTJ
---- -------- ---- ----—a— fonsas šidagis. — kas berneliot
-< Pi ŠILEIKIS, O. P. ' sumislyta.t ' f?-c. , — Romoje, prie Ašy. Petw
A ’ Žinomas miškininkas Vincas bažnyčios duru buvo nušautas

Specia,i kojoms. Žemaitis, sveikindamas visus;vienas maištininkas, o dvi gink 
y^. 9_ Tonus alvudiškius,. savo žodį, luptos, moterys, suimtos. Jos
23S0 West 63rd st ch* die^ais rišo su Lietuvos žaĮįų miškų nusigando, kai. buvo nušautas

Tefef.: PRospect^soM*’ '"rožiu’ injsljngu ošimu, pas jiį yądas.-
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HOW TO CUT AMD SERVE FRESH PINEAPPLE- k

Vo REMOVE THE FKUIT, 
INSERT A CURVED KNIFE 
CLOSE TOlWE SHELL ANO 
CUTALL Pfc W AKWa

Dole 
k\ u.,u

BfMOVE IMS PINEAPPLE FROM BOTH SV4EU5. HALVE 
FRUrr LENGTHWISE. ŠULE ore CORE QVC# RXTION) 

f CF EACH QUARTER. (CHUNK FXDlT. PUT BACK IN THE 
SHELL IT MAKES AN ATTCALTIVE SB3/ING MSN -r

————■■■
Gėlės visoms progoms

BEVERLY HILLS GELINYČIA 
Į 2443 WEST 63rd STREET 
! Teiefonąi;. BR 8-0833 ir P€ M834 
! Taip pat naujoji Barbaros, ir 

Gene. Orishiv krautuvė
THE DAISY STORE / į 9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

Į Tel. 499-1318 ’
a. -------  -

Leidimai----- Pilna, apdraudė
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tai. WA 5-8063

G9ow TUKT A PUMP ANO FKEStU 
LOOKING PINEAPPLE HAS FOUHP. 
A HOME IK YOUR KITCHEN, YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAY'S OTT AND SERVE 
THIS KLICACY.WELL.ITCOULPNT

MOVING
Apdrausta* perkreuttyma* 

I* (vairtv at*tun»v.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

iQ»AY THE PINEAPPLE ON ITS 
|5IDE.WrTH A LARGE,SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
'The. BOTTOM THROUGH THEOCO WN.

art

į SOPHIE BARČUS
: RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vite* programa* H W0PA, 
1490 HI. A. M.

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1.00 vaL popeL — Šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 8:30 
vai ryto.

Talafj HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVK.

CHICAGO, ILL. 60629

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO. ĮSTAIGA

I

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

Mt&e
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Kauno Prisikėlimo bažnyčia
k M

STANLEY A. POCIUS

Savininkas Julia’s restorano Brighton Parke.

Mirė 1977 m. liepos 5 d., 9:30 vai. ryto, sulaukęs senatvės. Gi
męs Lietuvoje,^

/ Amerikoje, išgyveno 60 metų. '
Paliko ‘ nuliūdę: žmona Julia, pagal tėvus Kuchinskas, sūnus 

Ben, jo žmona Catherine, dukterėčia Phyllis Banta iri jos sūnus, 
švogeris Joseph V aishas su šeima, švogerka Stella Juskie, jos vyras 
Bruno su šeimą ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Velionis buvo tėvas mirusio Stanley, Jr.
Antradienį, 6:00 vai. vak. kūnas Dus pašarvotas Gaidas-Damid 

į koplyčioje, 4330 S. California Ave.
I Penktadienį liepos 8 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply- 
x eios į'Kekalto Trasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa

maldų bus laidojamas Šv. Kazimiero Laetuvių kapinėse.
Visi a. a. STANLEY POCLA.US giminės, ' draugai jr pažįstami 

r nuoširdžiai kvięčiami dalyvauti laidotuvės ir suteikti jam paskutinį 
pątarnavim^ įr atsisveikinimą. J . ■■ y.

Žmona, sūnus, giminės.
Laidotuvių direktoriai Dovydas Gaidas ir Geraldas Daimid. TeL’ 

: .523-0440.

■4 •

JURGIS LIORENCAS
Gyv. Brighton Parke, anksčiau gyv. Town of Lake,

Mirė 1977 m. liepos 2 d., 12:15 vai. p. p., sulaukęs 63 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Tauragės- apskr.; Juodpetriu kaime.

Amerikoje išgyveno 26 metus. J ;
Paliko nuliūdę: žmona Aleksandra, pagal tėvus Elijošiūtė, 2 sū

nūs — Zigmas, jo žmona Sherry, ir Šarūnas, jo žmona Choa, duktė 
Mina Stasiūnas, jos vyras Rimas, 4 anūkai — Kęstutis, Richardas, 
Lisa ir Jeffry bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas buvo pašarvotas Gaidas ir Daimid laidotuvių koplyčioje 
4340 S. California Ave. Antradienį liepos 5 d. 10:30 vai. ryto kun. 
Jonas W Josupaitis atlaikė gedulingas, pamaldas, o po jų buvo nu
lydėtas į Lietuvių Tautines kapines.

^Nuliūdę lieka:
t Žmona, sūnūs, duktė ir kiti giminės

Laidotuvių direktoriai Dovydas Gaidas ir Geraldas Daimid- TeL 
523-0440-

UIfe-" * >,* f ,

The home pictured above 
doesn't appear much different 
than any typical suburban 
home. Bnt it incorporates en- 

(erry-savinr features in de- 
aign, materials, and appli
ances which can cut energy 

meeds by np to 50 percent It 
has two heat-circulating 
Heatilator Fireplaces (right), 
designed tn draw room air in 
through the lower vents, 
warm It and then re-direct 
the heated air hack into the 
room.

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New Tork’s Long Island pay
ings Banlc’ Tt^ 
*76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
Improvements was approxi
mately $4.000 . . . projected to 
be amortized within £ to 5 
years through reduced ex- 
jpeas<. Inciuded are; added in-

sulation within walls And-ceil- 
inc as well as in earthen berms, 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator Fire
places rc-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of "Centenergy
^ ^THe fireplaces were supplied 
by Home Crafts, Ine„ Floral 
Park, New York. HeaiHatcr 
Fireplace, A Division of Vega 
Industries, Inc., located in ML 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of buHt-in, 
freestanding and wall* 
mounted fireplaces . • . gait 
electric or woodburni&g models

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI
"Pabusk, kursai mltęi Ir kelkis H numirusitai Kristus apsvies 

tave", 4 Efez. 5:14.
Kuomet krikščionio akys Ir ausys atsidaro ir jis pamato tikrąjį pasau- 
stovį, jis turi atsikelti lyg iš numirusių ir pradėti veikti, kontroliuoti « e a •lio stovį, jis turi atsikelti lyg iš numirusių ir pradėti veikti, kontroliuoti 

ir tvarkyti savo kūną, atsitraukti nuo nuodėmių ir nuo viso, kas bloga ir 
pasistengti uoliai vykdyti teisingumo ir meilės įstatymus. Pabudęs, atsi
kėlęs ir apsišvietęs žmogus nebenorės paremti nuodėmingus tamsybės dar
bus. Jis stengsis kovoti prieš ir nepasiduoti pasaulio gundymams ir pagei
dimams ir šėtono apgaudinėjimui. Apie didyjį žmonijos priešą šėtoną, yra 
parašyta, kad jo tikslu ir pasikėsinimu yra suvedžioti visą pasaulį. Kalbėda
mas apie jį apaštalas sako: “Nenuostabu, nes pats šėtonas persirengia į švie
sos angelą“. — 2 Kor, H:14, 15.

ViH žino, k«4 »«iHi* yr« Žlaun W paliečia kiekvieną. Bot kur yr* mk 
I rutuli? | klausim# aTSokp knygutė •'Viltis po mirties*4, kurią g#uiHe 

nemokamai. Rašykite:
i6, ZAVIST, 3715 WEST 66th S^RHET, CHICAGO, ILL. 60629

IV. RATTO TYRINĖTOJA)

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

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

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0449

MODERNIŠKOS AIR-CONDHTONED KOPLYČIOS

TiVAS LR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telet: GRovehill S-2345-4

1410 So. 50th Ave., Cicero-
Telef.į TQwnhaJi 3-21 OS-9

TRYS. MOHERNISKOS; KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
DireKtorių 
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Ave., Cicero, ill- Phone: OLympic 2-1003

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

3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

1 SŪNŪSSTEPONAS C. LACK
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7^6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, DL 974-441®

P. J. RIDIKAS
' 3354'So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-M11

»

I
l
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Batan salėje, 4046 S Western

APLINK MI’S IR MŪSŲ N AMUS M
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Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
• Ką tik paniuŽtas 

pienas būnąs 
snių Farenheito,- o normali Jai-j 
kyino temperatūra yr^ tik, ^.38, tp 
Taupant energiją, DaiĄ Equ- jškė nuo kad
ipmęnt Co, . pagamino I her-; fjhny per Ty rodymas nę&
nia*Stoi’ aparatūrą, kuui saJr ..... . X_■ , . mamai veikia i pacientu-* DSirdydania pieną šildo vandenį.
Atšaldytas galionas pieno sušil- j 
do galioną vandens iki 1 TO lai 
psniy.

»•
karvės va kainuos ,tik ąj^e^ dolerį už 

virŽ 89 laip- švara.
; J®

•Amerikos’ Mediku (AMA)
— jds io'dj^ojif V dangun^ 

žiaį|

giainai veikia j pacientu psir 
chiką ir sukelia elgesi6r probleį' 

Ijnas.. laibiausiai paveikiami vpį

dens’ temperatūra pakelti 4 y V '•&ir
iki 190 laipsnių ir naudoti prietiQna ^^"'Se?iQną;me,u 
monų plov>n>u. be, svaras pa- , js | ■ 
lalky,„,„. Aparatūra .ssnnoka , . lokias.programas

-W’V M W » t 1 n I ** I-Vii <1 \ *> :per du metus, Ji gali būti pa
naudota visur, kur tik yra rei
kalingas šaltas ir karštas' van
duo/ <v ’ ’’

•Kavos mėgėjams ateina ge-

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

— Montrealio lietuvių Tau- 

metus-su-6/5 ririhjone - dolerių 
turtįij o^likjsj iijbaigti su 7 ini- 
lijOiuji^. peridroj’ė tųikįa pasko
las ne Jkį nekilnojįuuain turriii 
įsigylj; hęt. ir asmenines.

— MontreaUo lietuviai daly
vauja tautodąlės jr buities ptr 
rudoje — Man His rWor)<l 
Tautybių paviljone. 5 Ekspona
tus paskolino Elzbieta j Karde-, 
lięnė, B ^agiepė, Irena Lukoše
vičienė, kbn. J. Kubilius, dail. j ' i
Tamošaičiai, Andriuškevičiai, 
Z. Lapinas, V. Vasliauskas.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIĘMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS. I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

2212 W. Cermak Road Chicago, 111. Virginia 7-7747kai kur geresnis už mieste. Makaronams patiekti ; į 
praeitų melų,,Califprnįįos. vaį>r stąlą yra .daug receptų, bet dįari 

gunjjjiį ąftiriiiniiiįęėjĮ, ir -yu-ėjai;’ 
laiko ’paslaptyje. Lietuvių^ m|g- [Prie jr^gimp darbo M- Jony^ 

“ ‘ . nįenė, I., Lukoševičjenė, K. Ma- 
kąuškienė, B. Nagienė ir.D. Sta
nkevičienė. ..paroda ,veiks višą 
vasarą, liętuyių programoms pa 
skirtai rugsėjo 1—3 d. Parodoje 
dalyvauja 20 tautybių., šiais me
tais raontrealiečiai švenčia 10 
metų sėkmingos tarptautinės 
parodos. .

— Bronė Paškevičieųė iš -Su-j 
valkų .trikampio vasaros metiiį 
ątvyko į, Sudbury, Qnt„ pas .dūk; 
rą ir žentą Tolvaišas, o Ona Gri 
gutięnė.^sų dukra Dalia atvyko; 
pas. sęsers Stankuvienės, šeimą-

— Dail. Mikas Šileikis,‘Meno 
Žinių skyriaus redaktorius, iš 
šiaurinės miesto apylinkės, ap-' 
sgyverio- Marquette Parke, 6729 
So. Campbell Ave., Chicago, IL- 
60629/ -r- '
' — Kun. Zenonas Gelažius ap 

sigyveno. Marquetje Parko apy
linkėse. Sol., ĘJzbięįa Kardelie
nė iš? Mįoptrėajio, išsikėlė į:.Ver- 
dūri apylinkę. Jurgis Kasiulis; 
gyv. Chicagos pietvakariuose, 
grįžo įš atpsto'gu- Tap pat iš ato 
stogų, paskutiniu laiku grį
žo ponią A. Sh„ernaitis, gyv. Met

ras.

rijoj mžangiriamą1 daugiausiai 
jiėrsikų.^tįk j.ų^žy<ni dalis bū- 

.J na •'kenuojama. Vienok sezono 
kai..Problemai pašalinti jie s|i| metū'jnaišto ir vaisių krautu-'

, ir jas transliuojančias stotis - 
•Darbo Departamentas pra-' 

■neša, kai dabar" lengviausiai; 
darbus gauna T>ųhaltęrai,, mą-. 

„f sinų operatoriai; iirs masnnstaj.: 
ros žinios iš Pietų j^ipe^toš. Į slaugės bei -- medičitfoš' slaugės? 
Brazilijoj ir kitur .šiemętiųįs-Jr. siuvimo niašinų-operątorėsį 
kavos derlius jrraį-geras.',U. ,Sv{ar^ operatordair' ' *’H
News and World Report lie- Liepa yra.„persikų ^(pęa-i 
pos 4 d., nr- paskelbė’ •‘Rio de-
Jeneiro ekspertų nuomdnę, kari partaments sako,” kad derlius' 
1979? m. JAV- vąrtęibjaiųs^ka- visose valstijose2- Į/ra^Iabėi' gė-

šiai iF daržbvės’ buria transpor
tuojami p paskirstymo vietas 
bei krautuvių kooperaiivus, tad; 
pirkėjams nereikia mokėti už 
sąndėiiavimą ’ir su juo suriš
tas kitas išlaidas. * • I

»r:/ J , 4 ^ »• Italų' tautinio valgio' ma
karonu nei kilmė, nei vardas 
nėra itališki.šiam patiekalui ran 
damas receptas kiniečių knygo
se, parašytose prieš.5.,000 mętų, 
gi graikai makaronų vardu Va
dino mišinį miltų, sūria irkyjeri 
sto. Antrinė šio vardo -reikšmė

madinga, ries niekuomet nebu
vo na (joj e ^sri ubą šHurbti. < į f 

-( ’•!•■ L' 
K* .'hu8to<7?Hniirrto]ai mėgsta 
savo, produktų^ dažyti, kad jie 
būtų: pirkėjams pątrahklesrii; 
Toš7 "dažymo'paprotys Jtilo Jų-; 
goslavijos provincijoj JJalinati- 
jeje,- -kurioje augdavo puikios 
vynuogės? Jią^ tas,- vynuoges dė- 
ašva į stiklimus nrauš, užpildami

GRAŽŪS BUNGALOW. 2 miegami 
ir valgomasis. Arti šv. Kryžiaus ligo
ninės.

. 2 BUTŲ puikus mūrinis, į vakarus 
riuo California Ave., arti parko.

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, j 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — §12,000. : |

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontą*

ŠIMAITIS REALTY

SUNNY ■ HILLS, Florida,’ skrendame jšelunčiats^'sayaitąaliais:
• * liep. 16—-17—-l€f ^dienomis,

*0 į
rugp. 26—27—28 X 

\spaL. 8— 9—M?J t * ’ * v 'L f? ■ -

Dėl informacijų kreiptis į:
v Belėcką, ***

New Yorke 212—382-6440.
J. Zubavieių, 

.New Jerseys 201^381-31^^

< . D.‘ Dulai^'

<

’ • ~ * y i /vo itališku vyšniniu likeriu tiij 
-vadindavo marašino vardu. To-._ 
kiu. bįi<hi atsirado konservuotų 
vyšnių vardas ir gauta idėja da 
žyti^mafto produktus. Dažyrūū 
pasinaudojo įvairūs apgavikai, 
Amerikos kūrimosi ir aukso 
karštligės dienose atsirado vriiž 
hunai, kurie dažydavo gelsva^ 
meškos-taukosir’ judš'ph'rtiaviį 
-Dėdavo- už-sviesta-išbadėjusiems 
ąuk$o ieškotojams ir kasėjam^;

7 M. r-Miškinytt' 
1  ——■ 1 —1

a - A C t:
J sR U M P A I

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951, (W. 63rd St Tek 436-7878

BUDRAITIS REALTY

Clevd&nde 216-^31-2190.

>

Jei ruošiatės keliaųti;— kreipkitėd'į Lietuvių Ištaigą:
AmencMii Travel Service Bureau 

?9727 S. West«rti 'Ave^ Chicago, JU. 50643 
, . •:• X'.? Ui .■'U* Telefi?3lįf>i }2^978^'ų

• Nemokamas patarnavimas užsakantį lėktinąjalaivi^ieEo- 
niu (cruises), viešbučių' ir automobiliii nuomavimo rezervacijas; Pardiioda- , ,• • J _ __ ______ * * - - -V- 2, - " < T _ -»■ ■ -» a r ■' ~ v.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ge-1 
ranftrnfai ir sažininoai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559 <
,| - - ..  T -- -y*

Tolio, keliaudamas po Mongo- 
#ją?-buvo''Vai§uriiftas-’ makafo^: 
afiis-paties-"4<aFwliairs-"~Knblai 
Khan dvare. Grįžęs .gis- paša-- 
kojo apie tą-įvąlgį- .Venecijos'pir 
kliams jE.-didik'ams/-bet- jis* pa-' 

?plito žmonėseytik '13-me širrit- 
įmetyje. Labialisiai įąs’v'algiš 
^susilaukė dėmesjų,. kąi ; mėgsta 
linksmintis ir - daiiriidtf 'riėapd- 
4žečrar-'-pradėjd’,'Tuošti"'l'Įvairius 
IPaĮtaroĮių .valgymo, konkursus, -sininkų ir-''luošųjų reikalariiš

Miestą mero įstaiga pensi v‘

18 šimtmetyje makaronai ;i>u-
^-bgUlQL,?.Js čĮa^aL Chicagos^pjetVakarių atstovaiąĮ 
,pr„c-i*-Bu.s/; lieaaina t-pasto patarnav^

pagerbti me reiktai, «;įnspektorius iHeų- 
iifynf "'importavo ry Augustine iš Evengreen Pa4i 
s dirbti ifisfeihąjr j- ko jstaigps atsakinės į kiaušį 
Įją-’ ;gamyklą " savė must Fas9cribėjimas_bų§.lįepi® 
*rgimjos-'MonticellCT 'S"'‘d7^:3(J—1^:30 vai. priešpiet

sirado Amerikoje.’ luomas. Jef- 
fersonas, no 
zmoriftr* 'mi 'importavo

-3

t

maeijas visais kelionių reikalais. ' ' ' • f PV • . - *
• 10 dieną ekskursija j ’šv. Žemę 'if Graikiją lapkričio 11—21 d. Kaina 

81,174. Vadovaus Algirdas Brazis.
» Registruojami ek±nrsantai PLB organizuojamai kelionei į Angliją, 

Uetuvią stadiją savaitės proga liepos pabaigoje. Kelionė iš Chicagos ir at-; 
gal kainuoja $355. Informacijos taip pžt teikiamos agentūros skyriuj, esan
čioj šv. Antano Tan^mo Bendrovėje Cicero, III, TeL 652-6707,

Todėl .Naujieną redovybė ir Vajau* tomiafja Jubūlejinlą metą proga 
įdelbdama platinimo rają kreipiasi J visus Ufetavhu pasekti lietavflaroe 
spaudos pirmūną pavyzdžiais ūžsiprenumeroojant Naujienas tikaln sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraJio, bet ir vfabs Išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jot Žmoatą gerovei, Mekiant visuotino lie
tuvišką reikalą renew*.
KMNUOJA: ChlcaęoĮe Ir Kanadoj metama — pvael matą — »1<JB, 

trims mėn. — S8J0, rimam mto. $3.08.. KHm. JAV rletwa matams 
326.00, pusei maty — I14J0, vienam aaėn. — t?-M. lAaienlee- 

m — *31.00 matams SuslpeHnlmel alenfiama mvaM* aemekaaaL

Prašom* naudoti žeml*u teanfiE itkarp*, ■ t;’ 4

'V! 3'y . y
2608 wHeth SU Chicago, HL 6062** TeL WA 5-2787
38»ro« rOitet Įvairi? .oeskfv, 

MAIŠTAS U.EUROPOS SANDfLW^ ’ -

fe j? ' k L.2 <is . či L i J. _ _

x:/. , .-J-

. cosmos rarcets -eixpress corp, ? ;
?1W MARQUETTE QlFT PARCELS SERVICE 

Ž501 ■ W. 69Wi ŠL, Chlogu,' III. 10629; — Trt. WA 5-2737 ' 
3333 to. Miteted -*K Chlc*ąo, III. 60608, — T«L 254-332B 7

aus ir iSlekurt 
Mama# Naujieną platinimo važm.

NAŪJIKKOS tvirtai stovi Ir i 
aeidamoa ir neddMu 
tariate.

dj«t ir remia vteą netartą, t

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA .. .
kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto UUvė ir lietu- ‘ 

Ylų< gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau H nardintomis knygomis, 
čia suminėtai knygas galima užsisakyti Naujienose.

Junta K>pa2intkasr SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu įtovyk- 
lose Vokietijoje. 273 p«L, kietais drobės Yiriellais kaliu 4 doL

- Juozai KapačinikiSr I1EIVIO DALIA Atsiminimai. Beivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįsL 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gaudai iūu- 
ftruota. 300 psL Kaina 7 doL ; .

eiKAGirrts įspūdžiai komunistų pavergtoj Lietuvoj. . 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kauni, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji tea matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psL 51.50. Yra taip pat. 
Išversta Į anglq kalbą.

JA Zott^laTSATYRINtS NOVEL t S. Genialaus rusu rašytojo 
60‘satyriniu novelių.’ 199 pust, kaina $2. iw rtn' ■: :uk.

D. KuralfU, KELIONt | ANAPUS GELEŽINtS UŽDANGOS. Ao- , 
tortrcf part*bfflBi ueapgatm* Intaalrto Ir igltpropo propaganda bef 
užmaikartmaL Abi knyjoa para/ytot langra.- gran* MttnmL

Prrt. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl dokumentuota iatortnė studija apie prtteą likim*.

na S2. |
Vinca* lamaWa. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIM PARAiTtJBL 

paL Kaina SLBO. f ' > "f
K« Ir Htl leidiniai yra ganuanS z
MAUJI1NOSE, 1739 S*. HALSTID Fr., CMlCAOO^flL^BM* 

tHIUnkart <arfc« valandaate arto rfsatoat paMv Ir^MMatfart 
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Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

. Tel. 767-0600.

TAISAU IR DAŽAU 
■ NAMUS 

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti: 

476-7727 arba 523-9367 
ALEKSAS

D t M E S f O ” 
52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkam* 

REAL ESTATE — OUT OF TOWN I Kreiptis
'' . ^-• Nuosavybės — kitur ' Į ALAU R A Į T,I S

4645 So. ASHLAND—AVE. 
523-8775—" - 1

‘iš’ Cicero atostogauja Leųgyihų 
vasarvietėj e, Union Pier, Mich- 
Justinas/Žeinaitis ,iš mūsų(. kai-- 
mynystes gydosi ’ Cook County 
ligoninės 65'Warde.
: — Dr. luozas Kaškelis ir. An-
.:;v '< j - . . U : :

tanas Paleckis, gyv.. Toronte, 
rūpinasi Linkuvos gimnazijos 
reikalais. ^Finansų j^jkąlu^,tvai
ko I- Andrašiūnas.
< —- ^loa'.Zeąkeyičiūtė išriri^; 
ta .iškiliajai Toronto . mies
to, ' (Kanadoj e) ’ . įvykusios 
tautybių savaitės nrpga, Laetu- 
viai turėjo. savo.pąyįjjoiją,“Vil
nius”. Visos iškilpiės, parodos 
ir progrąmps ypa žinomos tra- 
dįęiniu^ Kąrąyąnp yardų., ,

• Biblinis milžinąs Galijotas 
(Cfaliajh. iš Gąth).,, gyvenęs apie 
10 .60 m. prieš Kristų, pagal he 
brajų kronikas buvęs 9 pėdų ir 
6,5 colių aukščio. Bet ’ istorikas 
Flavijus pagal senovės graikų 
raštus nustatė, kad jis buvo tik 
apie 6 pėdų ir 10 colių- Prancū- 
z\į' antropologaš Pairi Topiriard 
.■(1830^-1911)' nustatė, kad ne
žiūrint -bibliiiftĮ' mitūj‘” -didžiau-' 
sias žrųogųs šiame, pasauly ,bur 
yęs. Dąniel Mynheer . Cajanus 
(1714—1749) užaugęs iki 9 pėr 
dų ir 3,4 colių.. Gyvasis milžinas 
yra .čikagietis Jan Koehler,, tu
rįs 8 pėdas ir 2 colius aukščio.

4 < \ *• * * ' * ■

FLORIDA'S MACKLE PROS. INC. ------ ~

A famous -naraa.In.Southern Building  j ~ -

Regional Office Cameo Tower Build T V E R A S '
ing L/f: 2..: . LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

į Pardavimas ir Taisymas "
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublic 7-1941

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

: - ANNA DOCEES 
Lithuanian Representative

HELP WANTED — MALE
- Darbininku Reikia

—W- • ----------•--*------------------------------

RTTKALJNGI statybos:cStaliai-car- 
penters ir -darbininkai t>rie statybos 
darbų. . - ’: . -- TeL 434-9348 -- -

■< RENTING IN GENERAL
■ Nuomos ■■- -- •

g—Mn w ,
j M. ŠI M K U S

Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
425$ S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminip 
Skvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai ; ; .

IŠNUOMOJAMAS u.kambLbu 
fas Brighton Parko ’apylinkėje 

“ ■ . . ' -- f ■ ' - Si- -  
Tik suaugusiems. Skambinti tel 
247-7653?'-

i- ■ -- . - - ’

yt Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas iri 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet, nebĮjojo ir.nebijo kon> 
trontacijds, nors yiabar daųj 
kas non įvesti madą,- kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su Į

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

.Albertas ir Kastute RožėnaŲ Sav> -
I Kambariai ir kitchenette ' vienetai. 

Spalvota ' TV, šildomas maudymo- > 

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

BEST THINGS IN LIFE

liail Frank Zapolis
■ 1J208VŠ w.vitfrst- i ■ 

t GA 4-8654
k

STATI FARM

INSURANCE

Statejarm Lilė Insurance

jais konfrontaciją pavergtie
siems .... _.. .

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

i TodėT šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotąrpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity 
tojus.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 
Chicago, III. 60G32. Tel. YA 7-5980

I

Didžiausios kailiu 
pasirinkimas 

vieninteli 
lietuvį kailininką !!

Chicago je

NORMANĄ 
URŠTEINĄ

Tel. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-3469 

(buto)

185 North Wabash Aveaoa

• 1972 m. Laga kalnuose, Ifa 
lijoje, archeologai iškasė mo- 
moters griaučius, ir iš jų nusta
tė, kad ji buvo 8 pėdų 3 colių 
ūgio. Iki tol aukščiausia, mote
rim laikė kanadieųtę Ariną, H. 
Swan.,.turėjusią 8 pėdas ir-.vie
nų.poų aukščio, bet, kilus gin
čams^ buvo nustatyta.. kad .ji 
yra tik 7 pėdų ir 5,5 colių. Ang
lės Janes Bunford griaučiai sie
kia 7 pėdas .ir 7 colius, p jei nu 
garkąulis būtų tiesus, tai ji-dar 
padidėtų 4 coliais. tAukščiausia 
gyvenanti moteris yra Tilija iš 
Sadpur, Indijoj. Nuo 1,947 m- ji 
užaugo iki ,7 pėdų ir .5 colių.

AR JAU PASIDARjETE
SAVO TESTAMENTĄ ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos”' išleista 
knyga —

' KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkotnis formomis
I - Knyga su formomis gauna 
ma *Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina f3.. Su legaližko- 
mis formomis — S3J0.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted SL, Chicago DI. 60608.

PLEASE

ADRESAS

Wednesday, Joly «, 1977
r

a-

NAUJIENOS,
1789 South Halsted St 

Chicago, HL «060§

—JAV atidavė 43, milijonų 
dolerių (čekį. Jungtinių, Tautų 
moksliniems tyrinėjimams ir 
švietimo reikalams

Only you 
can prevent 
forest fired

4,/
. .>

Q Siunčiu_________ 60L Naujienų preD<merata£, Jubiliejinio
vajau# proga paremdama# lietuvttką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujiena# dvi savaites suaipaži- 
nimui 'nemokamai ir be Jokių įaipereigojhną, 

■’ <r. • 
PAVAROS m VARDAS

CAREFUL!

Vii’ ■

-j
4

f1
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Perversmas pradėtas .antra-

tada būtu prasmės' Brežnevui

Aiškinami Korėjos

■ 4 ' : i * 
t M -

tinimai už priešsoviętinę veiklą.

karščiams paspaudus, New York©. parkas tapo panašus įruoštą. Kas tik sugebėjo 
, .isigyti ar pasidaryti’ laivelį, karščio metu išplaukėlpasitaškyti. Karščiams praėjus, po

licija draudžia'tokį liuksusą.' Karštomis dienomis vanduo yra geriausia priemonė 
Įtampai sumažinti.

siunčiama radijo stotį, o kiti 
kariuomenės daliniai užėmė ra* 

V’ash I dij° stotis kituose Pakistano

j.vin .Klosepraneša, kad

i bra ry of congress G r.
Periodical Division 

Price L VVj:hi’^on

B

Chicago, I1L — Ketvrnadienia.— Thursday, July 7, 197'

The First and Greatest 
Lithuanian Datly m America

• - y * The Lithuanian Dally News ‘ 
Published by The Liibuaniao News Publishing Co.. Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, 111. 60608
HAy market 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

Peru leido keturiems lėktuvo grobikams 
.•"* likti Limoje, bet nesikišti į politiką

WASHINGTON, D. C. — Sovietų Sąjungos prezidentas Leo
nidas I. Brežnevas atsiuntė prezidentui Carteriui laišką, kuriame 
kalbama apie-susitikimą tiktai tuo atveju, kai reikės pasirašyti 
svarbią sutartį.

'• Šiaip‘susitikti, kad-galėtu iš- 
sikalbėti ir geriau, susipažinti — ■ 
Brežnevui nesvarbu. Tokiam iš- A" • .-

- siplepėjimui jis nenori bereika
lingai laiko gaišinti. Jis pataria 
prezidentui greičiau' sutvarky
ti streteginių ginklų kontrolės 
klausimą, susitarti, o tik tada 
kalbėti apie susitikimą.

Diplomatų sluoksniuose kalba-
-■ ma, kad šiais metais vargu L. 

Brežnevas susitiks su preziden-.
'tu Carteriu. -

f • Pataria Vaneei ir Gromykai
į.. -Olrį ;' susitikti

Savo laiške Brežnevas nuro
dė,7 kad susitarimo smulkmenas 
privalo aptarti sekretorius Cy-

• rus R. Vance ir užsienio miriis-

Disidentus persekioja 
Sovietų Sąjungoje 
MASKVA. — Sovietų psichia

tras Dr. Ernest Axelrod prane
šė, kad jį tardė slaptoji sovietų 
policija dėl jo Santykių su areš
tuotu ir kalėjime laikomu disi
dentų Anatolijų šcaranskiu dėl 
jo interviem su Los Angeles Ti
mes korrespondentu R. Toth.

Dr. Axelrod, kurs pats nori 
emigruoti į Izraelį, enkavedistų 
buvo įtartas perdavęs Vakarams 
sovietų valstybės paslaptis apie 
Sovietų erdvių programą, kurios 
sudaryme jis pats dalyvavęs.

Disidentų žiniomis, disidentas 
Aleksandras Ginzburgas, .kurs 
penkis metus atsėdėjo sovietų 

| kalėjimuose7. dabar Jaučią pavo 
nuskristi J ^Washingtons ir pa- [voj ų, kad jam ruošiami nąuj i kal-

Štaboi .viršininkas gen. Zia Ulhaą palieka 
prezidentą,./konstituciją, ves rinkimus

ISLAMABADAS, Pakistanas. — Pakistano kariuomenės .šta
bo viršininkąs gen. Zia Ulhaų, susitaręs su kitų ginklų rūšių va
dais, visame krašte paskelbė, karo stovį, suėmė premjerą-Ali, 
tto, visus jo kabineto ministerius ir opozicijos partijų va3uš7TĮ^ 
ėiadienio iytąj jis paskelbė, kad karo vadovybė --padarę .^akaŠ^ 
Pakistane, h^ politikai nepajėgė susitarti/ Paškutinįaįs.kehirMtfej 
mėnesiais gyvybės neteko 300 pakistaniečių, protestavusių prieš 
praeitų rinkimų tariamą klastą ir netvarką. •

sirašyti naują susitarimą.
Praieitą ketvirtadienį prezi

dentas Carter pareiškė, kad jam 
būtu įdomu,susipažinti-su Brež
nevu ir išsikalbėti su juo įvai
riais- tarptautiniais klausimais. 
Toks “išsikalbėjimas” Brežne
vui visai neberūpi. Į išsikalbėji
mus jis nsirengia važiuoti.
Jaunuoliai pagrobė Čilės lėktuvą

LIMA, Peru. — Keturi Čilės 
jaunuoliai pagrobė Čilės’keleivi
nį lėktuvą, įsakė lakūnams pa
sukti į Peru Ir nusileisti Limos 
tarptautiniame aerodrome.

Peru aerodromo policija tuo:- 
jau apsupo Čilės lėktuvą, netru
kus .atsirado ir karo policija, ku
ri tuojau pareiškė, kad nei vie
nas keleivis nebus išleistas, kol 
nepaaiškės lėktuvo kapitono tik
slai. Peru žinių agentūros skel
bia, kad lėktuvą pagrobė ketu
ri jauni socialistai. Jie pakilo į 
Arica padanges ir pranešė 56 
keleiviams, kad jie nėra žmog
žudžiai ir nesirengia nieko žu
dyti. Jie nurodė, kad yra pasi
ryžę šio lėktuvo pagalba pasiek
ti užsienį, nes dabartinė vyriau
sybė neleidžianti socialistams 
veikti.

Pasitarimai ėjo Venezuelos 
ambasadoje

Pradžioje lėktuvo grobikai ne
norėjo išeiti iš lėktuv6,- kol ne
buvo aiškiai susitarta dėl ketu
rių grobikų likimo. Jie.reikala- 
vo leisti Peru vyriausybei jiems 
apsigyventi Limoje.
1 Tada įsimaišė Venezuelos am
basadorius. Jis nuvyko prie lėk
tuvo ir įtikino keturis jaunuo
lius, kad nuvažiuotų į Venezue
los ambasadą ir iš ten tęstų to
limesnius pasitarimus. Venezu
elos ambasadoriui pavyko išsi
derėti iš Peru vyriausybės leisti 
jiems laikinai apsigyventi Limo- 
ie-

Tuo tarp didelis Boening 727 
su visais keleiviais galės grįž-

WASHINGTON. — Suzi Park 
Thomson, svarbiausia liudinin
kė invtstigacijose dėl Korėjos 
bandymų papirkti kai kuriuos 
Kongreso atstovus, paprašė At- 
stovų Rūmų Etikos Komiteto lėi- 
dimo liudytv viešai. .

Miss Thomson, buvusi Atst. 
Rūmų pirmininko Carl Alberto 
sekretorė, plačiai žinoma Wash
ingtone, savo noru įteikė etikos 
komitetui visus savo užrašus ir 
notas ir jos advokato užtikrini
mu, neturi ko slėpti.

Kiek žmonių žuvo . 
Liepos Ketvirtąją

CHICAGO. — Galutinėmis, 
žiniomis, per Liepos Ketvirto- 
savaitgalį visoje Amerikoje au
tomobilių nelaimėse žuvo 505 
žmonės. Daugiausiai žuvus Ka
lifornijoje, būtent 61. Antroje 
vietoje seka Texas su 31 užmuš
tais.

Žuvusiųjų trafiko nelaimėsi 
per ilgąjį savaitgalį nuo liepos 2 
iki 5 kitose valstijose daugiau
siai žuvo: Ohio 28, Pensilvanijo
je 23, Michigane 25, Pietinėje 
Karolinoje 22,. Illin-ojuje 19.

Kitokiais būdais žuvusių: 105 
prigėrė ir 8 žuvo lėktuvų nelai
mėse. ,v. t _■

— Pašto vadovybė bando pa
kelti laiško persiuntimo kainą 
iki 16 centu. ,- . •

ti į Čilę ir baigti pradėtą kelionę. 
Čilės vyriausybė hereflcalaiija, 
kad jaunuoliai būtinai būtų grą
žinti f Čilę. 'Jie nieko nesnžeidė 
ir lėktuvo * napagadincj. * ’L :

PREZIDENTAS CARTER .RENGIASI 
! RACIONUOT1 .VISUS DEGALUS

, Jis nori, kad krašto gyventojai bent. 
25% sumažintų visų degalų naudojimą

WASHINGTON, D. C.

. Gen. Singląub 
štabo viršininkas
Gen. John K. Singląub prezi 

dento buvo iškviestas iš Korė
jos, kad pasiaiškintų, kuriais

Suimtas, disidentas 
Valentin Turčin

MASKvM Rusija.
ington. Post korespondentas Ke- 

šiomis 
dienomis suimtas disidentas Va-- 
lentin F. Turčiai. Jis čekistų bu
vo sulaikytas gatvėje, kai išėjo 
iš savo buto. /Jis tuojau buvo 
nugabentas į Lefortovo palėji- 
mą, iš kur buvo nuvežtas į Ka
lugą. Ji j

čekistai teisia poetą Aleksan- j 
drą Ginzburgą. Matyt, kad Tur- 
Snaš-' -jiems- buvo reikalingas 
tardymo metu. Pasirodo, kad ir 
Turčihas buvo kurį laiką dirbęs 
pašjiVbf. A. Sacharovą. Kalugo
je Tūrčinas buvo kelioms mi
nutėms susitikęs su Ginzburgu. 
Iš jo patyrė, kad jis kaltinamas 
Sovietų Sąjungos šmeižimu. Tur- 
čino ' žmona patyrė apie vyro 
areštą tiktai iš kaimynų, kurie 
matė, čekistus, nusivedus josios

;,vyrą.
Dabartiniu metu Tūrčinas yra 

Tarptautinės Amnestijos narys. 
Maskvoje jis kovojo už Šri Lan
ka valstybėje laikomus politi
nius kalinius.

WASHINGTON, D.. C. — Prezidentas Jimmy Carter, ilgiau. sumetimais jis kritikavo prezi 
išsikalbėjęs su energijos tvarkytoju James Schiessinger, pareis- ‘ dento Carterio nustatytą poli- 
kė, kad jis baigia ruošti planą visų degalų racionavimui. Prezi- tiką kariams atšaukti iš Pietų 
dentas yra pasiryžęs pirma informuoti kongresą apie savo planus 
ir išdėstyti savo pageidavimus: Tuo tarpu jokio pavojaus nėra, 
bet prezidentas nori, kad kongresas ir krašto gyventojai būtų 
paruošti nelaimės metui.
*Paruošiamieji- darbai gazoli-menių apgaulei išaiškinti, 
nui racionuoti jau , baigiami; 
Gyventojai privalės pramokti, 
kaip išleisti mažiau, degalų na 
mų šildymui, vėsinimui ir Van 
dens šildymui. .. j ?’ ” ’

Be to, teks pramokti, kaip 
keliems žmonėms važiuoti vie
na mašiną negu naudoti ke
lias. -'gėrbkai"* suvaržyti 
gazolino, aliejaus it kitokių 
Hegalų į 'naudojimą {savaitga
liais. .yV * 

*1 #. rx ■ * ,yrGali sumažinti valstybės 
, mokesčius : 

I ,

Prezidentas- Carter taip pat 
yrd pasiryžęs -'sumažinti’ vals-l 
lybės mokėsčius' bent ’ . Jei
gu jis pajėgs, tai ‘bandys jūdš 
sumažinti riet iki; 40%. Tuo rei 
kalu prezidentas Jau 'tarėsi’•su 
pačiais ‘ geriausiai^'’ ’ mokesčių 
specialistais. Jis’ taip pat ban
do supažindinti atsakingus kon 
greso atstovus; kad’ jie galėtų 
suprasti prezidento pageidavi
mus ir paruošti -mokesčių lak
štus.’

Korėjos.
Šiandien tas pats gen. Sing- 

laub paskirtas vyriausio kart 
Gen 

esarį- 
virši-

j jėgų. štabo viršininku.
Singlaub buvo P. .Korėjoj 
čių JAV karo jėgų štabo 
ninku.

Šiandien jis jau yra 
JAV karo jėgų štabo viršinin
ku. Jis labai gerai pažino šiau
rės komunistus ir mokėjo -su 
jais vesti derybas. Jis tvarkė 
Panmunjani derybų eigą.

Rodezija ginasi nuo 
juodųjų valdžios

SALISBURY. Dvylika Rode-, 
zijos seimo atstovų, kurie, at- 
skilo nuo premjero lan Smitho 

į Rodezijos Fronto partijos ir stei
gia labiau konservatyvę Rode- 
ziečių partiją, pranešė, kad jų 
partija “visiškai atmeta” juodų
jų daugumos valdymo principą.

Buvęs Rodezijos Fronto parti
jos lyderis Des Frost kritikavo 
Smith už “nesugebėjimą vado-

giėms pareigūnams *

Nustatyta, kad visa eilė žmo
nių apgaudinėja pareigūnus ir 
ima pašalpą, kada jie neturi 
teisės tai pašalpai gauti. Jis įsa
kė tuojau atleisti tuos pareigu 
nūs, kurie ima gerą algą ir dar 
prisitaikė prie teikiamos be-, 
darbiams paramos. Į
Pataria naudoti saulės energiją 

Atsakingi kongreso komite-j
tai bando mokyti krašto gy-‘ 
ventojus. kaip naudoti saulės 
energiją elektrai ir šilufnai ga

i minti. Ruošiami nedideli vie
netai; kad ne tiktai farmeriai,! 
bet ir paskirų namelių savinin 
kai •galėtą- pramokti saulės! 
energiją pagauti ir paversti ją 
į elektros jėgą arba šilumą.

Planuojama viską taip sut
varkyti, kad saulės anergiją ga 
lėtų naudoti vietoj dabar var
tojamų dujų, elektros ir kitų vauti” pareikšdamas, kad Smith 
priemonių. Jeigu saulė galėtų 
duoti elektros bent keturioms 
ar šešioms, valandoms, tai jau 
būtų didelė parama visam 
kraštui. Gerina priemones sauatsakin

dft >prie|lės energijas semti ir naudoti.

visų

Argentiniečiai išsiųs 
liacį Vokietijon

BUENOS AIRES, Argentina. 
— Argentinos vyriausybė pra
nešė Vakarų Vokietijos vyriau
sybei, kad ji sutinkanti išsiųsti 
ilgus- metus Argentinoje gyve
nusį riacįVadinasi Eduard Resch- 
mann. Savo laiku Argentinoje 
jis vadinosi Fritz Wegner, Fe
derico Segener ir Friedriech 
Bernhardt Wegener.

Vokiečiai nori Hamburge su
ruošti jam teismą, kuris gana 
daug saugaliavo nacių laikais. 
Argentinos vyriausybė Įtaria, 
►tad jis glaudžiai bendradar
biauja su kaikuriais monajeros.

tik gaišina laiką derybomis dėl 
daugumos valdžios pats netu
rėdamas intencijos tokią priimti 

Naujoji partija pasisakė nu
matanti kurią dieną iš daugelio 
rasių sudarytą Rodėsi jos valdžią.

Egipte tebeieškomas 
pagrobtas ministeris

KAIRAS, Egiptas. — Tūks
tančiai policijos antradienį’visa
me Egipte ieškojo buv. kabineto 
ministerio. Or. Mohamed Hu
ssein Al Zahabi. 64, kurį praėju
sio sekmadienio anksti rytą pa
grobė ultra-religingų moslemų 
sektos grupė vyrų grasindami 
nužudyti. Grobikai už Zahabico 
grąžinimą reikalauja paleist iš 
kalėjimo 60 politinių ir $500,- 
000 kompensacijos už jų.perse
kiojimą valdžios rankoje.

miestuose ir uostuose. Vėliau . 
buvo pasiųstos sargybos prie 
kiekvienos,. -didesnės- valstybės 
įstaigoj kad neįvyktų įneramų? 
mų ir nepradėtas naikųpt-valsty
bės turtas. Vėliau karo 'polięiįa 
suėmė premjerą Ali J&ūtto š ■' 
visus jo kabineto ministerius’.

;Taip pat buvo įsakyta suimti vi- 
: si opozicijos partijų vadai, ne- 

■- į pajėgusieji’ susitarti dėl naujai 
susidariusios politinės padėties.

■ - Geni Zia Alhaq 'per -radiją pa
skelbė krašto gyventojams karo 
stovį tvarkai krašte atstatyti. 
Jis sudarė penkių žmonių karo 
vadų grupę karo stovio Įstaty
mams administruoti Už karo

■ veiksmus ima atsakomybę pats 
štabo viršininkas, gen. Alhaq. 
Jis pirmininkaus kariškių suda
rytai grupei. Karo vadovybė ne
turi jokių tikslų vyriausybei per
imti ar kitiems žmonėms į vy
riausybę- įstatyti. Karo vadovy
bę palieka dabartinį krašto pre
zidentą Fazal Choudhry ir to
liau eiti krašto prezidento parei
gas. Karo vadas taip pat prane
šė gyventojams, kad krašto kon
stitucija pasilieka galioje Ka
ro vadovybė nesirengia jos keis
ti.

Karo vadovybė nesirengia 
traukti teisman premjero Bhutto 
ar kitų jo kabineto narių. Ji įsa
kė suimti visus ministerius, ke
lis gubernatorius ir atsakingus 
valstybės pareigūnus jų pačių 
saugumo sumetimais. Karo va
dovybė taip pat įsakė suimti tuos 
pozicijos partijų vadus, kurie 
tarėsi su premjeru Bhutto, bet 
nepajėgė susitarti. Jie nebus tei
siami, nes ir jie suimti tiktai 
saugumo sumetimais. Karo va
dovybė rengiasi pavesti rinki
mus spalio mėnesį ir perduoti 
vyriausybę laimėtojams.

Šiuo atveju įdomu yra tai. kad 
premier s Bhutto iš visos ei
lės kariškių pasirinko gen. Zia 
Alhaq štabo viršininku. Iki ant
radienio gen. Alhaq ištikimai 
pildė visus vyriausybės įsaky
mus, bet pirmadienio naktį, kai 
premjeras nesusitarė su opozici
jos vadais, nutarė nušalinti 
premjerą Bhutto visus minis
terius ir susitarti nenorėjusius 
pozicijos partijų vadus.

Karštas, tvankus, 
vakare Rali lyti
Saulė teka 5:22, leidžiasi 8:28
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kvailį duodanti persergėjimus,ki
tiems, o pamatysi;. kad jis pats 
'iszsisaugoti neiszmano-ir negali.

dą presuotų; šiaudų,. nupjaustė 
raiščius 4r pradėjo žarstyti po 
kambarį, šiaudai įr; juose esan-

Paimkite Šiuos pinigus ir nu 
pirkite tai, kas pripildytų šį kairi

Niekam nieko 
gal net išdidus.

Įjrpi mal
onu , di

es I grų- 
alvojau, 
, po eg-

saulėlydyje 
i paskutinį

11. Skųsk savo draugus, bus 
mažesnė tikimybė, kada jie ta
ve iskus.

pasinaudo- 
Lr ink damas

• Kai kurie rūpinasi amžinat
ve ir nemirtingumu, bet nesuge
ba tinkamai praleisti nė pusvlan- 
džio.

Sūnėnui paėmė pinigus ir iš- 
%k|bęjd. Už valandos vienas jų 
grjzo ir sake : _

; <>■ - ■- -<

. -.lyjrBede, laštnoanau, kad jau 
suradom kasi ęppBdys šį. kam
barį. ji.i -j i ..- ;

• žmogžudys Garry Gilmore, 
vedamas į elektros kėdę, papra
šė $71,000 už savo gyvenimo at
siminimus...

• Kartų gyveno tortingas vien- 
gungįfc; Gy 
jam rūpėjo 
gerų darbą 
geraširdžib- asmens gerose ran
kose. I - « -*r'

Magaryčios

12. Žinok, kad į universitetą, 
Į eilę kooperatyviniam butui ar 
garažui- statyti be 1000 rublių

A.— • :

Kyšio nepriims. v

13. Skaityk tik Tasso prane
šimus. -C.,’

dar nežinojau kur tinka dėtį tašką, kablelį ar kurį kitą 
ženklą, bet dėdavau dėdavau ten kur atrodė tinka. 
Koks galėjo būti raštas be taškų, kabfelių’^r kitų ženklųjL-

• Labai geras vaistas pagyti 
iš melo ligos: reikia pagyventi 
So V. Sąjungoje. Don pilotas

KAIgiukaAhųvo, geras’Vaikas Ir 
lankė Montessori mokyklą, ly
kyto ja- ruože Kalėdoms; vaidųi- 
mą apie'Ret&jų, į jam- paskyrė 
viešbučio' ėavininkd rolę ir’Tie^ė 
sakyti JuozapuLir Marijai kad 
viešbu ty j e-’ nėra- v-ietbs ir jis ne- 
gali jų priimti.. L ;•-»■/ .

Szuva per upę neszdamas 
szmotą mėsos, pamatė savo pa
veikslą vandenyje: jam pasiro
dė, kad kitas szuva priesz jį 
eidamas atsinesza kitą mėsos 
szmotą. Norėjo nuo jo iszverž- 
ti, iszsižiojo ir griebė mėsą isz 
ano szunes nasrų, o tuos syk ne
juto kaip sayo mėsą isz nasrų 
paleido ir tą vanduo labai greitai 
pagriebė ir nuneszė. Teip nevie
nas pasikesėjęs ant svetimo ge
ro ir savo paties prapuldys.

Vieną dieną jis pasikvietė tris 
savo sūnėnus ir sakė:.

— Gerieji! Aš jau ilgai ne-

• Sovietų7; Sąjungoje melstis 
galima vartojant tiktai vieną 
žodi — “Amen” ir tą pati ty
liai ' sakant, užbaigus agitato
riams savo pamokslus. Už kitas 
maldas gręsia bausmė.

• Komunistai baudžia pilietį 
už pasiimtą obuolį, bet patys, 
švelniai kalbant, vagia laisvą
sias tautas.

8. Balsuok už ką liepia.

9. Nesvajok apie streikus ir 
jokias demonstracijas.

; T > t- S? t ~ - **
10. .Nevaikščiok j bažnyčią, 

nes pakliūsi i KGI> žabangus,

laikėsi išdidžiai.yJasiukfenėš - •^akasj^pž^Hatęs idUmhei- 
nantį Į mokyklą ar giįžtąj^į&f9|į^kj^l(j^į^juo vienme
tį),^ visadą. .biaurįaįsižodžiąis.tkoli<^ąY'b,jąktiewn^Me- 
tydavo/o kartais su;Krila.Yįęių .Edvąj^fia apmušdavo,

Senės žvakę ir ją uždegė. Palai
minta šviesa pripildė visą tam
sųjį kambarį.

Szuva

elgtis gaisro, audros, potvynio 
ir kitų n elaimių bei negando at
vejais. Komunistiniuose kraš
tuose didžiausią pavojų t pilie
čiams sudaro ne gamtos ynelai-i 
mės, bet pati valdžia ir jos sau
gumo milicija, žinoma KGB var-

Piačiame pasaulyje išsiskirs
tę žydai nenutautėjo per virš 
2,00ū'metų, nors neturėjo nei su 
kuo bendradarbiauti, nei Kapsu
ko universitete kursų, o Barzdu- 
kines- Bendruomenės rabinai ir 
levitai neišlaikė lietuviais jau- 
nimoį nė 30 metų, todėl kviečia 
į talką SQVietu urėdą Petronį ir 
jo poli trukus.

Nutautėjimo reikalu Aušrelė 
Ličkutė parašė Dirvos 26 nr. 
Pagirnyje eilėraštį apie amži
ną aušrininkų gaidą;

Dramblys išmoksta šokti tango, 
šachmatais lošt beždžionė gali— 
Tik mūsų atžalos nerangios 
Tėvų kalbos išmokt negali.

Ir tingi toks prisėst prie knygos. 
Atskleist, bent valandai, žodyną. 
Lietuvių kalbai rodo špygą; 
Save, ištižėlį, vis gina.

Garbinga daug kalbų mokėti 
Ir trint dėlto mokyklos suolą — 
Tad imk lietuviškai kalbėti 
Ir gerbk lietuvišką atolą.

Toks Tinginys, toks užsispyręs, 
VisieiLs niekam suranda laiko— 
Tik lietuvybę, skaudžiai spyręs, 
Nereikalingu daiktu laiko.

i-
Dramblys išmoksta šokt baletą, 
Beždžionė žaist salto-mortale— 
O netįredyla numylėta 
Tėvų kalbos išmokt negali!

S. Pašilytė

Laisvosios Lietuvos 13 
yra atspausdintas ’laiškas 
okup. Lietuvos. Jame tarp ki
ta ko rašoma, kaip tūri elgtis ta
rybinis pilietis, jei nenori nu
kentėti nuo tarybinės milicijos

Iš PASAULINIO MASTO 
FILOLOGO (KALBININKO)

UŽRAŠŲ

(Pipiro didumo ir beveik tokio 
pat kartumo feljetoniūkštis)

Anglai yra dideli begėdžiai, 
kartais. Jie, ką pasiima sau, tai 
jau skaito savo daiktu. Taip yra 
su jų kolonijomis, taip yra ir 
beveik su visu kuo, prie ko tik
tai anglas savo nagus prikiša.

Anglai yra pasisavinę iš sve
timų kalbų žodžių, savai kal
bai padidinti. Tuo būdu jie yrą 
pasisavinę, arba — geriau — 
pasigaminę iš lietuvių kalbos žo
džio sau žodį “smail” (smile, 
angliškai — juokis) Aišku, kad 
pirma anglai nežinojo, kaip va
dinti tą veido išraišką, kuri lie
tuviškai vadinama šypsena, ar
ba juoku. Jie iš netyčių nugir
do, kad lietuvių kalboje yra žo
dis — “smailus”, ir — kadangi 
žmogui besišypsant jo burndš 
kraštų kampučiai pasidaro smai
lūs, išsitempia — tai nuo to ir 
pavadino anglų kalboje šypseną 
žodžiu “smail”. O gal ir ne taip 
buvo, bet aš taip manau.

L. Rakštis (1933 m.)
(Rakštis yra vienas iš Arėjo 

Vitkausko slapyvardžių).

MŪSŲ SPAUDOJE

Bąrzdukinės Bendruomenės
ii Bankrotas

&?s7todėf 
per mies-

dąbįir H« sociologai ir

unę , Kartais auKsmą — ir porą Klausimų bučiavo gerai, 
Pasibaigus mokslo metams, būdavo egzaminai Juos rei
kėdavo laikyti Į kiek\deną skyrių.
pės laikydamas egzaminus Įąbai bujoja 
jog galiu neišląikyti/o tada gėda. Išlaiži; 
zaminų nesužinojau.

Atėjus 1913 metų rudeniui, buvo paskelbta kada tu
ri mokiniai susirinkti į mokyklą. Nuėjau. Visus 1-mo ir 
2-ro skyriaus mokinius išrikiavo 1-mo skyriaus klasėje. 
Mokyklos vedėjas, kitų mokytojų akivaizdoje, perskaitė 
mokinių, pavasarį išlaikiusių^egzaminus, sąrašą. Išlai
kiau ir aš, bet mokyklos vedėjas, i^ųk§.-igąne, dar vie
ną mokinį ir liepė mums prie jo piĮėįS.?iisigindau 1 Einu 
išraudonavęs. Kaip priėjome, na^y^ojas^^yrė, už gerą 
mokymąsi ir įteikė didelį jiopierioz^pą, ąi^O^aauksįT 
nėmis raidėmis buvo atšpauzdinba
gyrimo lapas). 'į-į į - ■ Ap

augusieji dažnai kreipdavosi prašydami laišką parašyti 
vaikams tarnaujantiems kariuomenėje arba į Ameriką, 

^sivaiz 
i nors 
pie sa-

Tuoš kurie lankė mokyklą, .^aima^ ^dinčfey 
čiais’’, nes mokymasis ro'dė kelią i tž^u^na.a^

— Išėjęs iš Tamstos, sutikau 
Mkaną. Aš jam nupirkau mais
tu A^ęliąu, eidamas į miestą, ųž- 
(Įįąu į bažnyčią.. Ten palikau 
s|ek pinigų’ant altoriaus ir įme
stu į’ neturtingų j tį Aėžėįę, Už 
Ujusius’pinigus nupirkau štai ką. 
y^Taį’taręs, jis ištraukė iš ki-

5. Girdėk, kas leidžiama (už
sienio radijo pranešimai truk
domi) .

6. žiūrėk, kas rodoma.. ;,

7. Nekalbėk su nepažįstamais, 
geriau tylėk.

• Daugelio vyrų aš nemėgau,
bet niekuomet aš jų neapkenčiau 
iki tokio laipsnio, kad grąžinčiau 
deimantinius sužieduotuvių žie
dus. (Zsa Zsa Gabor).

• Naujų- nuodėmių arba nu
sižengimų nėra: tik dabar senie
ji yra labiau išgarsinti.

• Meškeriotojas pareiškė me
džiotojams: “šių dienų maudy
mosi kelnaites naudoja medžio- 
jimui, o ne plaukymui”.
' " f ' - '■ I

• ’ Psichologas pareiškė, kad 
■pasaulyje nėra dviejų žmonių, 
visiškai panašių vienas į kitą 
ir abu tuo yra labai patenkinti.

' • Mes rašome nereikšmingus 
laiškus savo‘-giminėms Lietuvo
je,.'bijodami ’komunistinės cen
zūros. Vienas neatsargus žodis 
gali nekaltus žmones pasiųsti į 
Sibirą arba beprotnamį... Ben- 
darbautojai- dažnąi siūlo, siųsti 
Judo bučkius, ii J

žvirblis ir Zuikutis

gėri draugdrjrkiflįtų; 
priešpiėčiuai'*-? Adi*oka 
josi medicina ir dažnai klausdavo 
gydytoją apie figž? ir jų gy
dymą. Gydytojui nųsįbodo at-

. : įK Manau, kad aš tikrai su- 
rątįa’ū,. : ’ ”.,z
■ • ’t^is/ątriąO/inaįšą ir iš jo ėmė 
žarstyti pūkus; ir plėšytas plunk- 

Jos kilo į palubę, net už-. 
;t§mdė langą, pro kuri veržėsi 
3§.ulėlydžįo spinduliai. Bet grei- 

p.ukąį ir . plunksnos pęadėįo. 
^jštis^ąipyn ąnt, grindų bei. bal
oti i ir su-besileidžiančia saule 
^ko viltys,, paveldėt jHftą, 4au 
Stvo, tąipsų,. kai ąt^jo, trečiasis 
anėmas.
V— Vaikeli, kur tu taip ilgai 
fidvat čr ’ką pirkai uz ęautUs pi- 
^us? — klausė turtingas dė
dę. Sūnėnas atsakė:

14. Tikėk Leninui,^ - gyvenk 
kaip Leninas, degtinei lAleisk 
trečdalį savo algoa, tai būsi pa
vyzdingas pihetis, Vertas, rusiš- 
s<5 komunisto vaijdo^ - 5

15. Negeisk .išvažiuoti' į už
sieni. Slėpk savo ten- esančius' 
gimines. " % - Ą =

16. Visuomet drebėk prieš vy
riausią valdžią, prieš jtkGB — 
Kruvinus čekistūs^ " < - *

■K. Petrokaitis

sąskaita? Gydytojas jam pa
aiškino, kad tai yra už modici- 
kus patarimus, specialiai už vie
ną — Ksūp jSaiąydyti kojų nuo
spaudas.

Bekanėią dieną gydytojas ga
vo iš advokato įąikaitą: “Tei- 
siniai patarinaai ^10O”- Gydy
tojas telefbnavo j^jyokatui dėl 
tos sąskaitos |r gavo tokį atsa-

j i— Kai mas paisydavome 
priešpiečius, tn vfe abejodavai, 

-ką pasirinkti, o aš patardavau ir 
tu mino 
davai; Bi
kumpio ir kiaušiait ssumuštinhis.

ranasiai ouvo ir lyid-ipi^^oKSio .merais, tiK egza
minų išdavų nesužinojome, neš 1914-metais prasidėjo Į 
Pasaulinis Karas, mokyklos vedėjas, Ivanovas su> savo 
žmona dingo, atvykę į mokyklą radome |ik vieną Ir tą 
patį naują mokytoją.

(BušdąugM);^ i

.! n .Jejį bi »|Į‘ »\.| _

f — NAUJIENOS, CHICAGO », H.U

Vanagas užklupęs ant zuiku- 
czk> gyvą jį lesė.- zuikutis, kentė
damas sopuliu^,’ smertįėš,. laba) 
graudžiai yerif^ o A’irbfis ant 
szakos medžio tdrėcįąmas ai ma
tė ir isz jo juokėsi teip kalbė
damas: zuiki, zuiki!'o ant ko 
tavo greitos Kojos yra? dėlko ne
pabėgai nuo vanago? Teip besi-j advoka-
tycziojant isz netyczių jį paMįtųi., sąskaitai. “Medį^^s pata- 
vanagėlis pagriebė;- --sdrikb W-'fribiai $100 . " 
tu balsu žvirblys — ir jį vana- Advokata^tdefona:

Tankiai . .girdisi bausdamas, iš kur ta

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RLMAS NERDIAVIČIUS

ti, o ne į mokyklą”:'
tuvius mokinius. Tėvai į mokinių skundus nekreipdavo* 
dėmesio.* . "

Tarybinio piliečio Statutas
Kapitalistiniuose kraštuose 

yra išdidžiam! nmodjma.,

„ČekosĮpvąkįįjje d^bar^rajųą- 
doye'tįtei anekdotas iTą^iBeyi- 
durnakčio įmygyje užsidegė Pra- 
gjos daų^iąbutis namas. Namo 
''^Hęyalž^*i®^ojo koridoriais, 
baldė i ddrišyi£įšaukė:
>-Kelkitės .neišsigąskite, 
pęę tiįt nanjąs. dėgąį. įj.Df-:
7^:;?

Al lab^ UpžT»Iftstau^ 
viešbutyje nSra daugiau rietas. 
befr< j uš gaWtrUzeiti TF* Išgedi 
alaus su degtine...

r Profesijaidraugystę 
i^d^bja/^uvo 
*J 1 * ‘ H avo

* mė-

Teisybės 1906 m.. laidos)

‘ T UP^; ‘
Ir vėl žengiu su džiaugsmu tylių 
Į krantą kupiną.(žmonių, ,T 
Kur tiek saulutės spindulių, -.
Kurių eiklumo laisvę mylių 1, .’ ;
Aš vėl' ant smėlio ’atsistoju, • ‘ 
■Išvengęs rūbų Šilumos M; ' “ 
•Su daug !sveikatdš'ir’’jiėgbš, ' 
Štai, upė vėl prierimano'kojų'!'

4- 'I'". Vjži’TV *

nr. žengiu aš vėl :į. vėsią. ;ąroy^, ’;f.
Kurią svajojau:-per:n^isL 
Dažnai, kaiį šėlo sąų.;,pųsnį^., t,, 
Menu tą. dieųą; kąip. ...senųyęf.r,. v.

Guliu' ant smėEo ^‘ijb-SMelė 
.Glėbyje laiko jisjmWa 5,i' * 
Kai užsimerkiu,’ iy£ šaphe ' U1 •1;
Mėtau aš ^W^Švį£>e^T 

štai,..ir kelio,ng-.aš baigiau — 
švieselė laimės mąn,,nušyito^<J'

1. Nepolitikuok • ’ir . nepasa
kok politinių anekdotų^. .

2. Gyvenk kur skirta.
' . • ,)•?». * • ? I • i

3. Dirbk, kas paskirta ir kiek. £^1^^ pančiai nusirito
turi jėgų. !(

4. Valgyk, ką gauni nusipirk-

Balys Pupalaigis

ŽASLIŲ VALSČIAUS TALPŪNAI

Nors Žaslių mokykla nuo Talpūnų uz 4 varstų bu
vo, vistik kaimo 4 “vyrai” ją lankė. »Gerai* atsimenu, kait 
1912 metais rudenį, mane tėvas atvedė į mokyklą užre
gistruoti. Vaikų klasėje buvo daug. Visi kalbėjo lenkiš
kai, gal tik viens kitas rusiškai Registravo mokyklos ve-: 
dėjo Ivanovo žmona Anna (lenkė, kkfelikė) •! ;skyri&usj 
mokytoja. Daugiausia vaikų buvo iš; ^miestelio,berittūki£\ 
ir mergaičių. Jie domėjoši kiekvienu 
rašė mano vardą, tėvo vardą, pavardę j klausė- tikybos,., 
tautybės. Tėvas pasakė “įitoyec’. Manė netiiprakaitasidš^j 
mušė, nes vaikai nugirdę tuoj sūŠhybždėjČ1 Qto ” 'čham,.JX 
Pyktelėjau ant tėvo: kas jam buvo ^ąąak^ti ‘j^oliak*’ IrĮ 
būtų gerai, o kas dabar? Reikš, nuo^ miesciqpijwM-^ll';,. 
tČtl. C x į j' -ti*•/<:>. U

. Užregistravusi mokytoja < iųąlonį^nuęĮfyp'špj^ ^až,, 
ko rusiškai paklausė, jai atsakiau, už-tąi;-j3agyj:ė-jr..pasar, 
kė kada ateiti į mokyklą. • • -

Tie 4 “vyrai” buvo: Šimkos Juza (Juozas Gerbuta
vičius) 4-os “otdelenijos • • ..(4-to tskyriaus), ^JąnūkiėTiięš51 
Daminas (Domas Kazlauskas) 
tinio Barnasiųs (Bernardas Bąndzėevičius^Ję/ Mąęeį^oš,, 
Bolesius (Balys Pupąjąigiš) 1-ds: “otdelenijosu.d grupės. > 
Mokyklos vardas rusiškai: “Nar'odhčje";6elskojė’ ’Žosels^’y 
ko j e dvuchklasnoje učilišče”

Mokykloje prieš pamokas malda buifo->kalbaihatilėn- 
kiškai, pamokas — tik rusiškai: Pertraukos metu- 'iftoki 
niai i 
ti buvo nedrąsu, nes 
mečių vaikai puldavo pravardžiuolami-ehąmu, , pago^^i b 
mi ir dar kitokiais. įžeidžiančiais žtidžidis.' Gerais 
jei neapmušdavo. Lenkiškai ’kalbdIitiejr sia^ laikę5 kaž^- 
kokiais, lalmih^ais, o lietuviškai

Kaip upėj e, džiaugsme 
Taip, rodosi, sapne
Palaiminta būk ,mano dvasios. 
Tu, -gydantį.vistu gamtalAė-5ė. 
Tu sielvartų, mums sveikatas . 
Tavyje mintys-mūsų drąsios! =■ 

Kai‘ aš žerigjų j,^ė^'. srovę — 
”Lyg’ susilieja! ’ šū gatntat .. / ’ 
Sveika,’; tu, “laimė, sveikata f 
Užmiršime- žferrroš^^ovęfe-^P^^

Einu, einu per arimą, žiūriu—raganos vežimas: 
Vietoj geldos — tikri ratai, gali važiuot be sarmatos.
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Prancūzų politikas Fr. Mitter- 
and norėjo atskristi į Ameriką 
ir pasimatyti su prezidentu Car- 
teriu, bet Jis neturįs laiko pasi- 
matyti su prancūzų.

dovas, 
turėsianti tok j malonų jaunuolį 
vargonininkų.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

__ Ugandos diktatorius Idi 
Amin nuskrido Į Gabono valsty
be ir Libreville mieste susirin
kusiems valdovams pasakė, kad 
pikti žmonės bandė jį nužudyti.

: . , . Los Angeles.
1977 jb. birželio mėn. 11' d

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.

—Taisau klaidą. Pereitos savai 
tės korespondencijoje birželio 23 
d. Nr. 147 laidoje, aprašant šau
lių stovyklos atidarymą stovyk
los statybos fondui paskolino ne 
po 100 dolerių, bet po 1,000 dol. 
A. Televičienė, V. Rinkevičius 
V. ir A. šiurkai ir A. Vitėnas.

A. Sukauskas

Laikraščio jubilėjinėje laido
je išspausdinta fotografija — 
“Morning Post” 5 numerio pir 
masis puslakštis. Mat, pirmųjų 
keturių numeriu nebeužsiliko.

to atgarsius. Čia pa Įjuos spaus 
dinanie, kad skaitytojas būtų 
informuotas apie nuotaikas ir 
informacijas, ateinančias iš Ka 
lifdrnijos lietuvių centrų.

A įsišauki mus

MAUJIRMOI, CHICAGO I, ILL,— Thursday, July 7, 1977

Jipeiatns‘ gerai žinomas moky
tojas, aktorius Kazinjiėras Gri- 
.Įius. ’Jįš publikai kaip ir visuo- 
'fnet jausmingai perdavė šven
to Jono Naktis kr- sukurtą Mari
jaus Sajausko,publikai labai pa
tiko ię. ož £ai gavo daug plojimų, 
^ėkąn^^^daįn^vb kėlėtą liau
dės dainių, keturios pradžios 
piokyklos raergaiteš: Vytė ir Rū- 
•ta šnapštytęs. Vilija Tėličėnai- 
;tė ‘^^gėlaiii, va-
■dovaująht .D.: žėbraitienei.

šių njetų birželio 7 dienos 
Naujienose įdėjome A Ski. 
riaus leidžiamo Lietuviai Anie 
rikos Vakaruose rašinį “Gied
rės Kaukaitės koncertai“, šian 
dien atėjęs to paties laikraščio

Taigi, mano mieli, sporto žur 
nalistai, kurie ir Lietuvoje or
ganizuojasi, gal atitinkamai di
džiuotis, nes jie turi, tokiu bū
du, senas tradicijas 
fesijos draugai jau veikė Ang
lijoje prieš šimtą šešiasdešimts 
metų, — tebūnie jiems atleis
tai-. Arėjas Vitkauskas

Kaunas, 1932 mt.

Joftlnė0 šfflHų stovykloje 
. i ; .b “Pilėnai* r.

Tai, štai, mano mieli, ir bu
vo pačiuose “Morning Post” 
numeriuose smulkios žinios ir 
apie sporto rungtynes. 1776 me 
tų rugsėjo 9 deną išspausdintas 
pranešimas apie grandiozinį 
kroketo matčą (dalyvaujant žy 
miems kroketininkams 
ja gana “įtikinanti” 
ginėjų; o ginėja, mano mieli, tai 
21 šilingas, arba vienu šilingu 
daugiau, kaip svaras sterlin
gų). 1780 metų gegužės 7 die
ną laikraštis išspausdino platų 
pranešimą apie pirmąjį “Der-

Lietuviai Amerikos V-se leL 
dėjui p. Antanui Skiriui.

Prašome ' artimiausiame Jū
sų laikraštėlio numeryje ats
pausdinti siunčiamą mušk to
kį pareiškimą. •

Lietuviai Amerikoj Vaka
ruose šių metų birželio mėne
sio (Nr. 6)/laikraštėlio rašinė
lyje “Kaukaitės Koncertai”, 
tarp kitų koncerto lankytojų 
paminėta, kad “Radijo valan
dėlės klubo •valdybos nariai P.

LIET U V OS AIDAI tjjtM Fihkt. 9:30 - 10:00 v. v. 
| □ F Šeši. 8:00 > 10:00 v. v..

Sekmad. 9:30 - 10:00 v. r.
< | ) M& BRAZDŽIONYTE 
2646W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629

- 778-5374

Pranešta, kad turim-*ir Iigo- 
nių: serga P. ir E. Gpeoniai, G. 
Kriščiūnas, E. Strungys, M. An
drijauskas, A. Aukštaitis, P. Ja- 
salėnas Kurie galite, malonėkite 
sergančius atlankyti.

Nutarta ir paskirta Sophie 
Barkus Radijo dovanėlė.

Po susirinkimo buvo gražios 
vaišės ir malonus pasikalbėji
mas. Kitas susirinkimas įvyks 
rugsėjo 23 d. toje pačioje vie
toje. Ona švirmickas

Suvalkiečių Draugija
Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu 
Draugija atostogauja, neturi 
siririnkimų. Praeitas susirinki
mas įvyko gegužės 27 dieną Chi
cago Savings Bendrovės patal
pose. Vadovavo pirm. Leonas 
Vasilevas. Sveikino visus gau
siai susirinkusius ir pranešė, 
kad nut. rast E. Strungys serga 
ligoninėje, ją pavaduoja fin. rast. 
B. žemgulis. Perskaitė nutari
mus iš praeito susirinkimo. Bu
vo priimti.

Praėjusio parengimo komisija 
pranešė, kad viskas praėjo gra
žiai. Pad ėkota visiems darbinin
kams už patarnavimą. Dovanų 
buvo daug gražių. Viena—lietu
viška staltiesė. Ją dovanojo p. 
Juzė Vičhis ir pati išlaimėjo, bet 
neėmė — atidavė atgal. Dėkui 
jai ir visiems aukotojams, taip
gi svečiams už dalyvavimą ir 
kurie kuo nors prisidėjo prie 
dkau^ijos gražaus darbo.

Pranešta, kad paimta prieš 
metus Vyčių salė ir daržas (47 
st ir Campbell av.) ir A. Ramo-

8 Neūžauga arba nykštukas 
laikoniaes asmuo, jei neužauga 
virš 40 colių. Normalus nauja
gimis yra apie 18—20 colių dy
džio. Nykštukai gyvena nor
malų gyveninę. Čikagos pietva
kariuose jie turi savo klubą, 
mielai draugauja su rimtais su
augusiais, nesistebinčiais jų 
ūgiu, nesididžiuojančiais fiziniu 
pranašumu.

L šeštadienį birželio 2a d. sau
kta ir gražiausią vasaros dieną 
into vidudienio jau pradėjo pu- 
felika rinktia į “Pilėnus”. Besi- 
vąišinanat' Šaulių šerių skaniai 
gamintu rpaistų greitai jr va
karas priartėjo. Visi laukė už- 
i iepsnoj ančfo Joninių tradici- 
laužo, b prie jo ir programos. 
Apie 8 yjd. vakarė publika pra
dėjo rinįtiš./prie paruošto laužo. 
Surirfrikųsiems žodį .tarė švytu- 
lįo jgrų. šaūllų kuopos pirm. Ai
žąs Aųįjya. ir pakvietė ten daly
vavusius' Jo&š sėsti į paruoštas 
kėdes; pagerbimui: sūnų h* tėvą 
jonus Šeštokus, Joną Maršalko- 
^ičių -'jy ’Jbną Balsį. Ta proga 
laužą padegė; šaulių moterų va
dovė' A' įgefe Šukienė' ir vicepirm. 
Juozas Kinčiųš. Laužuijiepsno- 

|iidį*tayė. Marijonas šnaps-

— Mažausias Nyrąs buvo Cal
vin Phillips iš Bridgewater, 
Mass., 1751 m. Gimimo dieną 
jis svėrė 2 svarus, o būdamas 
19 metų svėrė 12 svarų ir buvo 
26,5 colių ūgio. Mažiausia mer
gaitė buvo olandė Paulina Mu
sters — princesė Paulina, girnų 
si 1876 m. Būdama 10 metų ji 
turėjo 23,2 colius aukščio ir 
svėrė devynis svarus. Adam 
Rainer, gim. 1899 m- Austrijoj 
iki 21 m. amžiaus išaugo tik 
iki iki 3 pėdų ir 10.45 colių. Vė
liau jis pradėjo asmarkiai aug
ti ir 1931 m. pasiekė 7 pėdas ir 
colio su trimis ketvirtadaliais 
aukščio.
kse t

Minėjimas įvyks liepos 17 d., 
Prasiės su pamaldomis šv. An
tano parapijos bažnyčioje 10:30 
vai. Organizacijos kviečiamos 
dalyvauti su vėliavomis. Po pa
maldų išvažiavimas Onos ir Če- 
sio ’šadeikų sodyboje. Visuome
nė kviečiama bažnyčioje ir iš
važiavime skaitlingai dalyvauti. 
Rengėjai Dariaus ir Girėno klu
bo valdyba.

. Mūsų laikraščio 1977 m. bir
želio mėn. laidoje buvo patal
pintas straipsnis apie neseniai 
įvykusį p. Kaukaitės koncertą 
Santa Monica, Tame straipsny 
je yra išvardinti šie koncerte 
atsilankiusieji asmenys: V. Ta 
mošailis, P. Gustas, J. Gedmin, 
tas, S. Pautienienė, E. Damb 
rauskaitė, G. Juodeikienė, V. 
Juodeika,'J. Kuprionis, S. Ša
kienę, R. Dabšys ir V. Barmie 
nė. Tame straipsnyje buvo pa
žymėta, . kad koncertas sutei
kęs -mums progą pamatyti, 
kiek mūsų tarpe yra komunis 
luojąnČių dypukų ir jų vaikų, 
šis teiginys sukelia bet kuriam 
skaitytojui, pagrįstą įtarimą, 
kad aukščiau išvardintieji as
menys yra komunistuojantyts. 
Taip nėra. Šie asmenys.* .yra 
mūsų lietuviškoje visuomenė
je vadovaujantys nariai įę jie 
visi yra antikomunistaL Mes 
giliai apgailestaujame bet ko
kią žalą,' padarytą jų geram 
vardm dėl mūsų straipsnio, ir 
tvirtipame, kad bet kokia prie 
laida^, tiesioginė ar išvestinė, 
kad šie asmenys yra komunis- 
tuojantys, yra ^klaidinga.;

Jeigu taip, tai žiaurokai kly
state mano mieli! Ar nenorite 
pažvelgti “truputi” į priekį — 
na, pavyzdžiui, kad ir šimtą 
šešiasdešimt metų prieš mūsų 
laikus, kupinus radijo ir kitos 
mūsų mandrybės-

Štai, žinomam anglų laikra
ščiui “Morning Post” nesenai 
sukako šimtas šešiasdešimts 
(tik!; galima sakyti 4ir “sic!) 
metų... Nepėrsenai buvo išleis
tas to laikraščio, na —spėkit!... 
— gi 50,000 numeris, (kiek 
užkąsti ir išgerti reikėtų pas 
mus, tokį “bilijušą” minįnt?!..).

Pirmasis numeris“ Morning 
Post” buvo išleistas 1772 mėtų 
lapkričio 2 dieną, kai anglų so
ste sėdėjo Jurgis III, o Rusijoj; 
karaliavo garsioji Ekaterina II- 
ji, Prancūzijoje Liudvikas XV, 
Londone buvo tuomet pusė mi
lijono gyventojų, o visame kra
šte — Anglijoje su Uelsu — T. 
su puse milijono, tai yra —nia* 
žiau, kaip dabar gyvena žmo
nių visame Londone... Tuomet 
šalia Britų muzėjaus buvo ūkis, 
b Nacionalės galerijos vietoje 
buvo... kūtė!

Gustas 
lorėta 
ir St. Pautieniepė (mūsų bend Į L.'Vasilevas 
radarbė). 
dalyvavo, 
asmenys 
NĘJEINA 
biton. Koncertuose daly v 
neskatiname. \ Pradžia vidurdienį, į.angu ma
• Toliau rašoma “Mes turė-| 

jom progos pamatyti, kiek yra 
komunistuojančių dypukų ir 
jų vaikų”. Tokiu būdu, jeigu 
čia paminėti žmonės: P. Gus
tas, J. Gędmintas ir St. Pautie
nienė įrikiuojami į komunis
tuojančių eiles, tai su tuo ne
būtų galima sutikti, nes paini 
nėti asmenys nėra komunis
tuojanti.

Kalifornijos L-vių Radijo 
Klubo V-bos vardu pasirašo
me:

Henrikas ..Bajatis, ..Danutė. 
Kaškelienė, Ona Macėnienė, 
Juozas Mitkus, Litą Žilevičiūtė

Red. pastaba. — Dėl aišku
mo ateityje vietoj žodžio “ko 
munistuojanfis”, rašysime So
vietinio propagandinio koncer 
to, filmo lankytojas arba rė
mėjas.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

ĮrteUta 1923 metais. Tei. 421-3070
Įstaigos pietuose Hemas automobiliams pastatyti.

naujienos
, gramą tęsė visa publika. Daina
vo, dekamavo ir paparčių žiedo 
ieškojo, rado ar nerado ir kas 
rado neprisipažino. Buvo ir ki
tų paįvairinimų: šaulys Juozas 
Bražiūnas pravedė laimės trau
kimą. Laimingieji: D. Petraus
kienė, J. šostokienė, A. Kuncie- 
nė, V. KunČiunas, A. Sukauskas, 
K. Kirvelaitienė, P. Merkevi- 
čienė, B. Valiukėnas, V. Teličė- 
naitė ir A. Šukienė. Maistą ga- 

f mino Stasė Vičienė, Kostancija 
Kirvelaitienė, Ona Eražiūnięnė 
ir Gabrielė Rimkūnienė. Prie 
kitų darbų V. Rinkevičius, K. 
L’rbšaitis, A. Šiurkus ir kiti. Iš
vyka visais 
Rengėjai —

atgarsiai ' or^es^ra3 kokiams liepos 17
® l dienai, ir nebegalima apmainyti,

ir J. Gedminas (galbūt,į Apsiėmė ta pati komisija: M. 
parašyti J. Gedmintas) Maizies, Ann Coondux ir pirm.

Paruoš smagų pik- 
žkandinė, 

s ir kit. bus pa- 
Parinkti darbinin

kai patarnaus svečiams, kur tik 
auti reikės. Kviečia visus dalyvauti.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

įi-? skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.
v r, • v

yVisi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniką.

Jeigu jie koncerte, niką, veiks bufetas 
tai dalyvavo, kaip1 laimės šųlir 
ir jų dalyvavimas marginimai. 
Radijo interesų or.

__ Muzikas Rimas Kasputis 
sutiko būti vargonininku šv. An
tano parapijos bažnyčioje. R. 
Kasputis yra geras akordeonis- 

Pd.mergaičių pasirodymo pro- tas, orkestro “Romantika” va-

Parapijiečiai džiaugiasi GAL MANOTE, KAD SPORTO
SKYRIAI LAIKRAŠČIUOSE

YRA DVIDEŠIMTOJO AMŽ.
— Ona ir Jurgis Rekašiai iš- j LAIMĖJIMU?

vyksta nuolatiniam apsigyveni
mui į Čikagą. Birutietės birželio 
26 d. parapij’os salėje Rekašiams 
suruošė išleistuves.

~^WNI VERSA
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KĖDAINIŲ GIMNAZIOS ŽLUGIMAS
(Tęsinys) -

“Kaip pasmaugė Pa vilą ir Pioi 
rą, taip pasmaugs Aleksandrą 
ir kunigaikštį Konstautią^” 
Nebuvo paskleistus Natkevi
čiaus siūlytas ultimatumas. 
Konstautuui, jei jis nepaleis

užuiuštas ir kad iok^ pat liki
mas laukiąs ir geueralgubęrna 
tyrių Korsakovą.. Tuo pat mer. 
'tu aut miesto tvoros buvo krei

da užrašytas šūkis: “Lai gyvuo 
ja gegužės 3-čiosios konstitu
cija”. Tuo lai^u-kng. Konstan
tinas kaip tik turėjo važiuoti 
pro Kėdainius, o mokiniai, ma 
tyt, žinojo, kad jis yra vyriau
sias sprendėjas Vilniaus moki 
nių byloje.

Gimnazijos rektorius erudi
tas kunigas Jonas Mollesonas, 
susirūpinęs mokyklos likimu,

Petronio aruodas padeda amerikiečiams
Visi žinome, kad Amerikoje komunistinės idėjos nie

kad neturėjo pakankamai šalininkų. Komunistai siuntė 
Amerikon pačius geriausius savo agitatorius, siuntė Ame 
rikon stambiausias sumas pinigų, bet laisvojo krašto gy
ventojai nelipo prie komunistų. Diktatūriniuose kraštuo
se jaunimas gali susižavėti komunistinėmis idėjomis, bet 
laisvame krašte, kur galima visus klausimus laisvai ap
tarti ir faktus nustatyti, komunistinėms idėjoms nėra dir
vos. Komunizmui labiausiai pakenkė rusiškas komuniz
mas. Kol reikalas eina apie teorijas, dar galima pasi
klausyti, bet kai bandoma panagrinėti, kaip tos teorijos 
praktiškai buvo taikomos pačioje Rusijoje arba rasų ko
munistų pavergtuose kraštuose, tai galvoti mokantieji 
žmonės nuo tokios komunistinės praktikos nusisuka. Jie 
nusisuka ne tik nuo praktikos, bet ir nuo paties komuniz
mo.

Savo" laiku komunistinės idėjos buvo gana plačiai 
pasklidusios Amerikos lietuvių tarpe. Amerikon Maskva 
buvo atsiuntusi pati Vincą Mickevičių Kapsukų. Komu
nistinės organizacijos komunistai Amerikoje neturėjo, už 
tat jie sulindo Į Amerikos lietuvių socialistų kuopas ir 
bandė patraukti juos savo pusėn. Laimė, kad tuo pačiu 
metu Amerikoje buvo Dr. Pijus Grigaitis, kuris komunis
tų teorijas buvo gerokai išstudijavęs ir žinojo, kur jos ve 
da. Jis girdėjo Šveicarijoje vykusius debatus tarp Plecha- 
novo ir Lenino, tarp Trockio ir Balabanovos. Dažnai jis 
pats, būdamas universiteto studentas, įsimaišydavo Į teo
rinius ginčus. Kai bolševikas Kapsukas pateko į Ameri
ka ir planavo pagrobti socialistų įsteigtas spaustuves, tai 
Grigaitis jau žinojo, kų jiems pasakyti ir kur juos pasiųs
ti. Kapsukas Amerikoje gerokai socialistams pakenkė, 
bet jis buvo priverstas išskubėti Į Rusija “komunizmo sta-

dėti darbų, neš jie nepajėgė sutvarkyti mandatų komisi
jos taip, kaip jie iš anksto buvo suplanąvę. Chicagoje ko
munistai prakišo ir išėjo iš Amerikos.Lietuvių Sųsrvieni-

nizacijai padėti. Jis nutarė panaudoti tuos aruodus pini
gų, kuriuos okupantas jo žinion paskyrė Jis nutarė Lie
tuvių Darbininkų Susiviejimui panaudoti pačių didžiau
sių lietuvių silpnybę. Jis žinojo, kad lietuviai gimtinį sa
vo kraštą myli, kad jiems labai brangūs yra ten gyvenan
tieji broliai ir seserys, kad kaikuriems yra brangūs gam
tos vaizdai, žmonės, prisiminimai

Petronis žino, kad okupantas lietuviams leidžia Lie
tuvoje pabūti tiktai penkias dienas. Per tų trumpų laikų 
Lietuvon nuvykęs amerikietis gali pabūt" Vilniuje, ke
lioms valandoms nuvežamas į’ Kaimų, jam parodomi Tra-

jimoTie tikėjosi nusivesti didoka SLA narių skaičių, bet! ka\0 kartais į>ar P^odo Pirčupį ir išveža į Rygą. Lietu
mis nepavyko. Komunistai išėjo ir įsteigė Lietuvių Dar|™ ”7. .7,.
bininkų Susivienijimą. Tas L. Darbininkų Susivienijimas 
dar ir šiandien gyvuoja. Jis ne tik gyvuoja, bet dar gauna 
net naujų narių. Praeitais metais, kaip rado šiomis die
nomis paskelbti statistikos duomenys, jis'padidėjo net 80 
narių. Iš viso L Darbininkų Susivienijimas yra. apdrau- 
dęs žmonių §1,733,353.000 dolerių sumąųtTai pats silp
niausias Lietuvių susivienijimas, bet. t dar tebevei
kia. Lietuvių Darbininkų Susivienijimas tebeleidžia sa
vo mėnesinį organų, kuris pavadintas7 Tiesa, kaip buvo va 
dinama Lenino Pravda ir šiandien Lietuvoje leidžiama 
komunistų partijos centro komiteto Tiesą^

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje gavo 270 naujų 
narių, SLA apdraųdos artėja prie penkių mihjonų dole
rių, bet Lietuvių Darbininkų Susivienijimas dar gyvas ir, 
kaip jau minėjome, gauna naujų narių. Kokiu būtu jis 
tuos naujus narius gauna-? SLA naujus narius gauna pa-

bet nenutuokdamas, kad Jo , 
mylimiausia* sūnų* 
tų paskvilių pagrindinis inicia 
torius, skubai, sausio 22 d., pa
informavo Vilniaus univ-to re 
ktorių Juozą Tvardovskį, o 
šįs-Novosilcęvą, slapia
tuoj atvyko į Kėdainių^. Tuoj 
buvo suimti: J. NĮollęsonas, >1. 
Natkevičius, J., Tyras, J. Pląč- 
kauskas, E. Krasnovicki* ir J. 
Mikalauskas.

Natkevičių* tardymo metų 
paaiškino, kad jis prądėjęa n« 
kęsti caro to^ėl, kam buvo nu 
teistas Kėdainių gyventojas 
Gratkauska* 25 metams kator 
gos už tai, kad trenkė karinin
kui per veidą. Jaunimą taipgi- 
erzino reikalavimas nusiimti 
kepures prieš kiekvieną cari
nės armijos karininką. Mintis 
nušauti Konstantiną buvo Mol- 
lesono r Natkevičiaus aptarta. 
Kai Konstantinas apsilankysiąs 
Kėdainių mokykloje, jam įtei
kti neva prašymą įr tuo metu 
nušauti. - . «

Tyras, pirmojo paskvilio aų 
torius, tardomas aiškino, jog 
jų tikslas buvęs paveikti vi
suomenės nuotaiką^ kad ji pa
remtų Vilniaus mokinius bei 
studentus. Jie, Kėdainių moki 
niai, jautėsi pajėgūs nuveikti

tys SLA veikėjai, organanizatoriaį,’ aktyvūs nariai, bet J 
kas padeda Lietuvių Darbininkų Susivienijimui- gauti nau-p 
jus narius? • .. ... ... . -• - -j

Jiems padeda amerikiečiams visai nepažįstamas so
vietų armijos generolas Pranas Petronis. JiJs yra rusų įs
teigtos “Rodinos” lietuviško skyriaus pirmininkas. Lietu
viškas skyrius nesiyadina rusišku vardu, bet jis vadinasi 
“Tėviškė”. Okupantas rusas kontroliuoja- visus lietuvių 
gaminamus turtus ir už tuos turtus gaunamus pinigus. 
Rusai paskyrė gen. Petroniui didelę sumų pinigų, kuriuos 
jis gali naudoti Amerikos lietuviams papirkinėti. Jis ga
li pinigus duoti, gali mokėti lietuvių keleivių nemokėtas 
sąskaitas, gali kitokiais būdais padėti sovietų imperialis- 
nei politikai arba jos šalininkams.

. Petronis patyrė, kad Amerikoje yra skurstanti lie-- 
tuvių organizacija, kurios sustiprinti patys JAV lietuviai 
nepajėgs. Seni šios organizacijos nariai miršta, o, Ameri
koje gimęs jaunimas, net ir komunistinėmis idėjomis su-, 
žavėjusių tėvų, prie komunistinių, kad nekaltais vardais 
besivadinančių organizacijų nelimpa, Į jas

kai nemoka, miesto nepažįsta ir nelabai nori pažįnti. Bet 
okupantas nustatė taisykles visiems turistams, kad Lie
tuvoje jie gali praleisti tiktai penkias dienas. Nei vienos 
dienos daugiau. Jeigu kuris laiku .nesuskumba 'pasiekti 
Vilniaus, tai jo buvimas Lietuvoje esti dar trumpesnis. 
Yra ekskursantų, kurie buvo iš Vilniaus išvaryti į tris 
dienas. Jie sumokėjo didelę sumų, bet veik su nieku nega
lėjo pasimatyti Turizmo agentūros čia nieko negali pa
dėti, nes joms nustatytas. 5 dienų terminas.

Tuo tarpu Petronis Lietuvių Darbininkų Susivieniji
mui leidžia organizuoti ekskursijas, kurios nariai, mokė
dami tų pačių sumų, ta pačia, Lietuvoje prąleidsa nęt 
-Į0 dienų. Paskutinėje Tiesoje yra įdėtas toks pranešimas.: 

“Pirmoji LDS (Liet. Darbininkų Susivienijuųp) 
ekskursijų grupė išvyko Lietuvon. Birželio 15 d. 8 
vai. vakaro. Finair orlaiviu išskrido Lietuvon LDS 
ekskursijų pirmoji grupė, susidedanti iš 35 asmenų. 
^Vykstantieji su šia grupe turės progos pasisvečiuo
ti 10 dienų Lietuvoje. Vienų dienų apsilankys Lenin
grade, dvi dienas Maskvoje ir dvi dienas HęĮsįnkyję, 
Suomijoje”. (Tiesa, 1977 m, liepos T d., 1 psL) ■>- 
Kas mokės skirtumų tarp penkių dienų pavergtoje 

Lietuvoje ir dešimt dienų? Gen. Petronio žinion pastaty
tas ir okupanto pripildytas aruodas. Greta šip straipsnio 
Tiesa idėjo ir pirmosios keleivių-grupės fotoggrafijųį Ne
žinome, kas toje grupėje važiavo, vardai nepaskelbti. Bet 
:jš fotografijos matyti, juk tai nėra senos Šusterėjusios 
Amerikos lietuvės, kurios kada nors galėjo priklausyti L. 
Darbininkų Susivienijimui. Tąi žymiai jaunesni Įfetuviai, 
panorėjusieji pasinaudoti Petronio pinigais ii" pasiryžu
siais padėti mirštančiam L. Darbininkų Susivienijimui.
Ąr Anei Jakštytei : pavyks, sg Petronio pagalba, susti-Į^-g d Jmvo paskelbtas mir' 
printi mirštantį LDS, šiandien sunku pasakyti Bet jei-' 
gu ji praeitais metais gavo 80 narių, tai galima laukti, 
kad šiais metais ji gaus daugiau, nes atsirado daugiau 
lietuvių, panorėjusių pavergtoje Lietuvoje pabūti 10 die-, 

nestoja, jų nų. Jiems nesvarbu, kad jie, privąlo savo galvų įkišti į LDS

■ «

Vienu metu komunistai buvo pasišokę pagrobti Ameri
kos Lietuvių Susivienijimą. Jie buvo taip gerai susiorga
nizavę, kad Chicagoje -vykusio seimo metu tikėjosi paimti 
pačios didžiausios lietuvių fratarnalės organizacijos cent 
ra. Jeigu Gugis, Gegužis, Bagočiųs, Grigaitis ir Dargiš 
nebūtų numatę pavojų, tai nežinia kuo visas reikalas bū
tų pasibaigęs. Komunistai dvi dienas neleido, seimui pra- veikėjais netampa. Petronis ryžosi tai mirštančiai orga- bučį. Svarbu, kad Lietuvoje galėtų pabūti 10 dienų.

Monąrchijaęje dvasioje augu 
siąi visuomenei terorisfiniaį 
ketinimai atrodė itin baisūs. 
Senasis, Mollešonąsx laikyda
mas savo, aukščiausia p.ąreigą 
išsaugoti mokslo instituciją, 
pats iškėlęs mokykloje bylą ir 
atidengęs vyriausia-bylos daly 
vio, savo sūnaus, nusikaltimą 
.įr įsitįkįnęs jo tESRdy-/ 
damas tėvo jausmus, prašė 
poną senatorių Novosslcevą 
tiksliai, tirti ir. kad būtų jo sū
nus su šaudytas Kėdainiuose..’

■ Mokinys1 Mollesonas, ragina- 
mas senatoriaus pasakyti tei
sybę, norėjo žinoti, ąr- jo pri
sipažinimas ir paaukojimas sa 
vo gyvybes padės išteisinti tėvą 
ir išgęlbėfi jį nuo persekįqji: 
mo. ‘ ___ _

Suimtieji buvo išgabenti į . 
Vilnių, kur kąjo teismas tuo 
ųietu teisė Kražių ^mokinius. : 
Mokinius yaryti buvo įsakyta i 
surakintus. Sprendimą dikta
vo Ęępstantųia^, kurių griežtu 
mas turėjo sukrėsti ir nugąs
dinti visuomenę. Bylos eigą se 
kė Novosįlcevas. Nuosprendis ■ 
buvo peržiūrėtas Kons tin tino > 
ir caro Al^san^rQ. I.

! Ldęiuvoję mokinių bylos ėjo • 
vieną paskui kitą. 1^24 m. vą_ *.

ties nuosprendis kražiškkiams, [ 
o balandžio 27 d. (senuoju sti
liumi);—- kėdainiškiams. Ka
ro tęi.smo ąprendimų Molleso- į 
ąui ir Tyrui buvo paskirta mir 
ties bausmė. Vėliau šis nuo-

(Nukelta į 5 psl.)

ANDRIUS NORIMAS *WPASLAPTINGOJI
(Tęsinys)

Nejučiomis jo žvilgsnis krito j iškilią krūtinę,’kone 
pro suveržimus gilokame iškirpime, o per liemenį ap
tempta suknelė ryškino platėjančius klubus, spėjamai 
minkštus ir stangrius... Iki šiol tik iš tolo tesvajojęs 
visa tai paliesti, jis svaigo nuo minties, kad jau.„ jau 
liečia svajonę! Dvelktelėjo mišrus kvepalų ir pudros 
aromatas. Pajuto ant savo pečių putlias, šiltas rankas. 
Nieko daugiau nebejausdamas, tik žavų šios moteriš
kės kūną, apkabino per liemenį.

Čia pat į jį kvelgė dvi žalsvai snalsios. kažkoko ieš
kančios akys, o visame kūne pajuto iki šiol nepatirtą 
moters kūno prisiliesimo saldumą, tarytum nostalgi
jos įsikūnijimą. Tango taktas, o gal ir išgertas su 
kompanija alkoholis, pynė kojas, o keliais ir šlauni
mis juto moters kojų judesius. Visas drovumas staiga 
pradingo! Juto kažkokią šelmišką, kone pąsjutusią drą 
są, kylančią jame, todėl, vis labiau svaigdamas, nesu- 
pradamas, stipriai psandė ponią prie savęs, ženddamas 
taktan ir jausdamas keistą, nepatirtą malonumą. To
kio buriančio jauspto dar niekad nebuvo pajutęs.

— Pone Vilmantai, jūs puikiai šokat!
Ji kone duso jo glėbyje, bet neprotestavo. O Vilma n 
nė nejuto savo įkarščio. Kojos žengė netvirtai, ne

lygi..’ i.. *n ne jos, o kažkas kitas, nematomas, vedė 
šoki. Nežinia, r nuo jo spaudimo, ar nuo šokimo už- 
dususi jr suyki 'i alsuodama, Golkovicnė priglaudę 
skruostą prie jo žando.

— Ak, kaip ger ii šokat!

. Jis pajuto stipresnį ponios rankos spustelėjimą, 
sykiu ir kitos plaštakos prispaudimą prie-jo sprando, 
gi visas liemuo klusniai pasidavė jo pritraukimui.

— Oho, kaip susiglaudę!
Kaimynas Noreika šoko su žmona šalia ir stebė

jo iš šalies. Bet Vilmantas nė nekrustelėjo, nekreipda
mas dėmesio. į pastabą. Nematė Noreikos pajuokos 
žvilgsnio. Tik juk) nepatirtą malonumą sykiu su mo
ters kūnu judėti žavios muzikos garsuose, jausti karš
tą jos alsavimo aromatą, retkarčiais žvelgt į kiek ap
siblaususias, keistai žiburiuojančias akis.

Šokiui pasibaigus ir žmonėms plojant, Vilmantas 
atsipeikėjo, tarytum pabudęs iš malonaus sapno. Gol- 
kovienė nenoromis nuleido rankas ir tuoj prisišliejo, 
atsistodama kiek šalia jo.

— Melagis... Kam sakei, kad nemoki šokti!
Jis pajuto staigų jos perėjimą iš oficialumo į fa m i. 

liarišką kreipinį. Nežinodamas, ką toliau daryti, ar 
atsakyti ką, ar ne, jis stovėjo jausdamasis it kelmas, 
pastojus kelią kitiems, už jį gražesniems žrrtonėms.

— Ęjnani atvėsti j lauką... .
Nelaukdama atsakymo,' Gojko.vienė sunėrė jo ran

ką su savąją ir jis. klusniai nužingsniavo šalia pro be
siskirstančias po šokio poras prie salės isėjųno. Juto 
nugaroje vįsoĄ s a (ės žvilgsnius. Tuo melu orkestras 
vėl užgrojo, be! jan kiemo vėsuma dvelkė balzamu: jis 
iš karto atsipęikėjoY < • 'jė f

čia Golkovjcnė tuoj prisiglaudė viąų.kūmi, tartum 
Aš net tavo’ ‘nc^hnu...
V Aš net tavą vajfelo nežinau^,
— Petraą,.. ‘ė,
— O aš Elena. •
— Gražioji Elena...

: žodžiai išsiveržė savaime. Tą akimirką ji tikrai 
atrodė jam nepaprastai graži ir patraukli, žvelgė į jį 

; iš apačios, nes buvo visa galva žemesnė, o prietemoje 
į jos- akys švietė lyg švento Jono vabalėliai šiltą vasaros 
naktį Lietuvos laukuose. Veide šypsenos nebuvo, la
biau kažkoks rimtumas, lyg pasiilgimas... Pats neju
to, kaip prisitraukė ją artyn ir pirmą kartą atidžiai, 
aistringai įsisiurbė į moters lūpas...

Kai saldumas jau dusino ir artčjantieji žmonių 
balsai pažadino iš svaigulio, ji nenoromis išsivadavo 
iš jo.

Eime.. .
Nusitempė už rankos, lyg kokį berniuką. Prie tvo

ros krūmo, sustoję nuošaliau, juodu vėl pasinėrė į 
bučinio drėgmę, į.tamprią glamonę ir proto svaigimą.

. — Gal... pas tave?
Ji atsitiesdama pažvelgė į akis.

1 Kas pas mane? jį.-
. Jis nesuvokė.' <

*-L— Kvailiuk, juk žinai... Sėskįipe į mašiną ir nu. 
važiūokime pas tave.

*<— (J ką ten darysime?
Iš karto pabūgo minties pasilikti vienam su mote

rim, nes jau tada būtų jos pavergiąs. O Golkovienė tai 
palaike baisiu įžeidimu, nes užpykusi, greitais žings
niais nuėjo į salę, nė žodžio daugiau netarusi. Kiek pas 
tupėjęs, ir jis įėjo, vidun, bet jau Elenos akių nebesu
sitiko. Ji tyčia vengė į Petrą pažvelgti ir juokavo, kal- 
Iiėjnsi su kitaiš vyrais ir moterimis.

>.*%o ji įsižeidė? Ar aš jai ką padariau? Gal neman- 
dągi.ai pasakiau?Juk mano kambarys tikrai ankštas, 
neįdomus ir petvarkingas.”

Dąbar matę, jog vakarykštis įvykis gali tuo ir pa
sibaigti — susipykimu. 0 ar jis norėjo pyktis su Ele-

4 — Nt

na? Visiškai nei Tįk kažkodėl tada labai pabijojo lik- 
, tis "vienas su tokia veržlia ir kažko siekiančia moterim.
Tačiau reikpa gi jam kaip reikią pažinti moteris, j 
Pats laikas!-- ‘ r ■ r* |

Susirado jos telefoną. Virpančia širdimi išsuko nu- : 
merį. Po dviejų skambučių ji atsiliepė.

— Labas... čia Petras...
— 0, ponas Vilmantas! Petyas! Kaip malonui
Telefono ragelyje > yiręėjo džiaugsmas, o balsas 

toks aksominis, toks ajtięttą^ iy subtilus! Visiškai ne- ? 
įsižeidusi, o jis nęt ir progos nelurėįų priminti nese
ną įvykį.

Susitiko mįesto pprke. Ilgai kalbę^os\ k$Į ji visiš- i 
kai supratu petrą. Pąmatę,; kad j is tikrai dar pežyųvo 
moterų atyaątąs. • !

— Aš piymoji lave ątrądąą! Tu esi 
mas! - ’i ’ - • * .. . ■ -

Ji jam aišKiup ą^ie/nąęiį, apie ię.>fcę«sį 
traukimą. Lyg ęn?^*^iviui, jįi vi^M rantai dės
tė elementaraĮapsiuą vyro ir moters tpijodus. <
Jis sėmė šį nąpją jpąm mokslą god^onftią riašku- 
čiomis. Paskpį Elepa temą į pąĮŽūętą jf- filoso
favimo tema*. • 1 ' . , •

— Aš tikiu į Žmopių lygybę! Nettfri būti jokių kla
sių! Nei turtuolių^ nei vargšų visai vienodai pasi- | 
turį! Juk žmogus į žmogų panašus savo išvaizda, kūno ■ 
spdėtimi, tai kodėl jie turi.skirįb- turtais?

— Ir aš taip manau, bet vienas sugeba įsigyti dau- 
giau turtų, visiškąi nelinkęs j jokius verslus... !

(Bus daugiau)
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tanks in the milk house. The 
water can be used for clean
ing the milking machine sys-» 
tem, the milking parlor and į 
the milk house itself.

For every gallon of milk 
cooled, a gallon of 110° wa
ter is produced. The Therma-J 
Stor can also .produce water 
of 140° to 190° for washing 
the milking machines and 
cooler. |

The payoff comes when the 
dairyman receives his elec-/ 
trie bill. The new energy re
covery system can pay for it
self within two years, justi 
from the reduction, la use ofi 
electricity.

The Therms-Stor can also I 
be used in butcher shops, 
supermarkets, air-conditioned 
restaurants and other places 
that use both refrigeration

M medium -sited 
1 tablespoons 
Ištiek 
1 dors ’ 

H cup
1 tablespoons 
1 tablespoons 
I package 

M enp
DTRECTIONSt

Remove stems from mushrooms. Wash caps and brush with 
melted butter. .* f r

Combine softened butter, garlic, and grated cheese: mix relL 
Add wine, soy sauce, dip mix and craned eom chips to mates 
a paste. ' ' ' .

PlU mushroom naps with mixture. Place on baking sheet sa4 
broil foi l minute^ or untU bubbly and Ughtly brewnod.

UK. K. G. balukas LIETUVOS EV. REFORMATŲ BAŽNYČIOS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS , %
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

4449 So' PvUski' Rd. (Crowford 
Medical Building). Tol. LU 5-6446

Priima ligoni os pagal susdarinją 
Jei- neatsiliepia, skambinti 374-8004,

larms around the country. . ' »
It is. clean energy; and best of aH, it is free! <
The energy comes directly from the cows themselves In the/ 

form of body heat.
• ’Milk, when it comes from 
the cow, is about 98.6° F. It 
must be cooled quickly to 
about >38° F. to prevent spoil
age. What happens -to the 
heat that ią extracted from 
the milk?

In the past ft has been 
blown into the air from the 
bulk milk cooler's air-cooled 
condenser. Now, hotrever, it 
can be used to heat water.

Equipment to do just that 
fc being manufactured by 
Dairy Equipment Company, 
division of DEC Interna
tional, Inc^ Madison, Wiscon
sin. It is called the Dari-Kool 
Tberma-Stor energy recovery 
system.

In this system, the bulk 
milk cooler’s condenser is 
cooled with water, rather 
than air. The water is thus 
wanned and is stored in

1 Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

(Tęsinys)

DR. C. K. BOBELIS 
-INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tetef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. pAŲL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Węstahesįer Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rdw/ Westchester, 111.
VALANDOS: 3—9 darbo jd Ienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
TeL: 562-2/27 arba 562-2728

Ret: GI 8-0873
DR. W. EISIN-EISJNAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-24170
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-^W'.

TEL. — 8c 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS v 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS
- *•3907 West 103rd Street 

Valančios pagal susitarimą

489-4441; 561-4605 ;
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
'J 1002 N. WESTERN AVE.

5214 N? WESTERN jAVE..; 
^Telefonas atsakomąs' 12 vaL

1 R. FRATvK PnECKAS
OPTOMETRISTAS

V KALBA LIETUVIŠKAI 
j 26i8. W. 71 Sk -Tel. 737-5149 
VkrirtR- akis. Pritaiko akintus 
c J ♦ ;' “contact lenses”

YdĮ, pagal susitarimą. Uždaryk® tree.

DR. LEON A S gĖIBUTIS
' -PŪSLĖS IR

' >RO STATO S C H i R U RGIJ A. 
"^siTWEST 63rd STREET
_ >. ; T’ ''t ~ ■ 1

7aU antrad. ndo 1—4 po pietų, 
z ketvLrtadJ nuo 5^—7 vai. vak.

776-2880 •
telef.;^443-5545

Pareikštą padėka krt. Jonui pą maldą užbaigė Sinodo posė- 
Variakojui, be abejonės, pri- drių uždarymą.
klauso ta:p pat krt. Erikai Ho- (l*ubaiga)
lenderienei, kuri kaip reikalų ve- 1 -------------
deją puikiai atlikusi savo parei- rr • j • • • • •
gas. Abu jaunes kartos atsto- nedarnių gimnazijos 
vai graliai užsirekomendavo Si
nodui ir suteikė pelnyto pasiti
kėjimo ateitimi.

Kita diena, sekmadienis bu
vo skirta iškilmingoms pamal
doms ir tradicinėms Sinolo pie
tums. Kun. 'St. I^eimanas pa
sakytame pamoksle, peržvelgęs 
iki šiol reformatų Bažnyčios trem I 
tyje ir išeivijoje nueitą kelią, | 
girdi iš savųjų nusiskundimus,' 
kad nepasiekiamę sau užbrėžto 
tikslo — atstatvti laisvą tėvynę. 
Tas, kas mums momento akimis 
atrodo nesėkmė, iš ilgesnės isto
rinės perspektyvos žvelgiant tai 
gali būti palaima. Mūsų tau
tos ir Bažnyčios istorijoje tetu
rėjome tik laisvės prošvaistes, 
per kurias sukrauti dvasiniai ir 
kultūrintai aruoai tarnavo iš
laikymui ištisų kartų, pakliuvu
sių į vergijos tarpsnį.

Kaip praeitis tarnavo mūsų, 
dabarčiai, taip mūsų dabartis tu- Į 
rėš tarnauti mūsų ateičiai. Die- j 
vas nevykdo mūsų troškimų, bet 
paveda mums,vykdyti Jo valią. 
Dievo dvasios veikiami turime 
maldoje prašyti, kad Jis mums 
nurodytų kelią į mūsų tautos 
ateitį, kuriuo privalėtume eiti.

; Išklausę sii dideliu ■ dėmesiu 
prasmingo pamokslo tikintieji 
atsakė , gaivalingu giedojimu, 
tuomi išsakydami savo sielų gel
mėse gimusį ryžtą, nepalūžti 

fprieš atslenkančius sunkumus.
Po pamaldų: Sinodo dalyviai 

ir svečiai;susirinko savoje salė
je tradiciniams pietums, paruoš
tų darbščių Moterų Draugijos

j * ^Atkelta iš 4 psl.) 
i spręsUisį buvo “mąlonhagai 
pąkęįsUs. Mollesonas (17 m.), 
atūžus jam bajorystę, ir Ty-

I rąs (17 m) buvo pasųsti sun- 
kiesiems darbams į Sibiru.

’ j PlačiatĮsk^ (20 .m.), Natke
vičius (15 m-) »r Krasnovipkis 
(18 mj, atimant paskutiuiem 
dviem itajorystę — į tvirtovės 
darbus. Mikalauskas (19 m.) 
išsiųstas atlikti tarnybos tolimų 
įgulų eilėse b.e teisės avansuo
ti. Mažiausiai nusikaltusiam 
Rečinskui, už patriotinių eilė- 

, raščąų nurašinėjima, skirtą 4 
mėn. arešto. Rektorius Molle
sonas buvo paliktas policijos 
priežiūroje. Trys mokytojai — 
Kujavskis, Mauėanavičius ir 
Reėinįįįkis (pastarasis išplėšęs 
iš savo brolio mokinio sąsiuvi
nio pavojingus eilėraščius), — 
irgi buvo atiduoti policijos 
priežiūrai. Prancūzų kalbos 
mokytojas Petras Baronas bų 
vo išsiųstas į Permę, įtariant, 
kad jis veikia mokinius libe
raline, dvaįsia.' Bylos vedimas 
atsiėjo 3344. 79 rublių. Išlaidas 
valdžia išieškojo iš pačių nusi 
kaltelių, L y. iš jų tėvų ir gi
minų. Kėdainių gimnazijos tuo 
metu metinė sąmata siekė 2820 
rublių.

t ’

Dar byloms nepasibaigus, 
atskiru 1824. III. 1 caro dekre
tu buvo uždaryta Kėdainių gini 
nazija. Uždarant mokyklą bu
vo surengtos ceremonijos, kad

jory maršalka- { salę įžengei karininku ir žemesniaisiais vai 
Novos^įcęvas tai gubernijos j tUuiukais.
prokuroru, raitosios artilerijos (Bus daugiau)

A,
J FRANCES SKUPAS
J Gyv. Cicero, Illinois.

Mirė 1977 m. liepos 6 d. d., sulaukusi 93 metų amžiaus. Gimusi 
Lietuvoje. -

Amerikoje išgyveno 30 metų.
Pasiliko nuliūdę: du sūnūs — Antanas Cooper su žmona Eleono

ra, ir Jęhn Sk’ipas su žmona Mildred, duktė Frances Svoboda, jos 
vyras Emil, 3 anūkai, 6 proanūkai ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami. , - - •

Kūnas pašarvotas Vance koplyčioj, 1420 So. 50 Ave., Cicero, UI.
šeštadinį, liepos 9 dieną 9:00 vaL ryto bus lydima iš koplyčios 

i _šv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojama šy. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a-TRANCES SKUPAS giminės, draugai ir pažįstami mid 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimu

^6 Nuliūdę lieka:
Sūnūs, duktė, giminės.

direktorė Jean Vance. Tel. 652-5245.

DRr VYT. TAURAS
cŠYDYXOJa¥ IR CHIRURGAS r

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

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., tredad, 
ir pęnkt,’ 2-4. ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4vai. popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

narių pastangomis. Pietų metų,l.jos, šalia bylų, taip pat pa- 
vadovaujant direktoriui, J. Va-" veiktų jaunimą ir Lietuvos vt 
riakojui. buvo pristątyti ir pa- femomenę. Tą dieną Kėdainių 
sveikinti; visi- sveciaį. išklausus! gimnazijos mokiniai buvo, iš. 

-jų pasąkytųs žodžms. Par’ilgai rikiuoti klasėmis .vienoje sa- 
ūžė salė nuo nesibaigiančių kai- lės pusėje i-- prie jų sustatyti 
bų ir šnektų, besidalinant įspū- mokytojui. Antroje salės, p.u- 
eižiais ir nuotaikomis. 1 . Išėję stovėjo garbės globėjai

Pietus baigiant'direktorius J. (jų Raseinių aps. buvo 'flu}, 
Variakojis baigiamuoju žodžiu Vilniaus univ-to rektorius 
uždarė Sinodą išreikšdamas sa
vo padėką visiems ątvykųąiems 
į ši neilinj suvažiavimą. Gen. 
supt. kun. St. Neimanas trum-

Tvardavskis, gimn. rektorius 
Mollesoųas, . Vilniaus guberni
jos mokyklų direktoriaus pava 
duotoj ąs ir Raseinių aps. ba_

STANLEY A. POCIUS

: ORTHOPĘDAS-PKOTĘZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms.

* (Arch Supports) ir L t.

Gėlės visoms progoms
• BEVERLY HikLS GElinYčIA 

£ 2443 WBS.T 63rd STRBBI
Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 9-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Driskių krautuvė' 

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn 

Tei. 499-1318

La Ml mil — Pilna apdraudė
KAINA

. - TtL WA MO63

- Apdrausta* parkrawtyman 
11 ivairtę

ANTANAS VILI AAA S

TtL 375-1882 «rb* 376-5994

SOPHIE BARČUS i
RADIJO iEIMOS VALANDOS į 
,VĮso* programa* Ii W0PA, 

1490 kll. A. M.
Llatvvlv kulkai kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet — Sestadienj 
ir sekmadieni nuo 8:30 Ud 0:30 
vai. ryto.

Teletr NEmloek 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVI.

CHICAGO, ILL. 40*29

Happy Hour Mushrooms, a prize-winning recipe at the State 
Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand corn 
chips, wine and other tasty Ingredients combine in a stuffing 
for fresh mushroom caps to make a unique hot hors d’oeuvre.

Happy Hour Mushrooms marched away with the "Best of 
Show" award at the State Fair of Texas, and they are sure to 
get equal billing at your party table I

This pri»-winning recipe combines Fritos brand com chipv 
and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just the 
right amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion. A

Happy Hour Mushrooms may be made In advance and refrig- * 
•rated until party time. Brush the mushroom caps with lemon 
juice or white wine before stuffing and they will rttain. their 
light color during cooking.

HAPPY HOUR MUSHROOMS 
Fresh mushroofns 
Melted butter ' 
Butter, softened 
Garlic, minced or mashed • z 
Grated MonUrey Jack cheese 
Bed irine 
Soy sauce <’
Frito-Lay brand toasted onion dip mix 
Finely crashed Fritos brand corn chips

A$ pritraukiau Juos žmoniškomis virvėmis, meilės ryšiais.4* — Oze. 11:4 
Meilė yra pagrindinis Biblijos tonas. Joje taip pat randasi perspėjimai ir 
pažadai, pareiškimai ir apreiškimai teisingumo ir gailestingumo. Jeigu Die
vo charakteryje nebūtų gailestingumo ir meilės jo teisingumo suminkštini
mui, tai būtų nelaimingi beveik visi jo pavaldiniai. Dievo išmintis, teisingu
mas, luMlė ir galybė visada veikia tvarkingai ir sutrartinai. Todėl visi, ku
rie pažįsta Dievą, noromis myli ir gerbia įį. Didysis mūsų Mokytojas yra 
pasakęs: “Niekas negali ateiti pas mane, jeigu jo nepatrauks Tėvas, kuris 
mane atsiuntė”. Ir vėl: “Kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie 
savęs.” (Jono 6:44; 12:32) Visų natraukimas prie Jėzaus įvyks jam karaliau
jant Tūkstantmetiniame amžiuje.

Vim lino, kad mirtis yra iiaun Ir paliečia kiekviena. Bet kur yra mk 
rus.T|i? | >4 klausimu ana ko knygutė "Vilti* po mirties'*, kuri* gausite 
nemokama L Rašykite:'

F. ZAVIST, 3715 WEST 6^th STREET. CHICAGO, ILL. 60629
tV. RAŠTO TYKINETOJAI

Mažeika t Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Savininkas Julia’s restorano Brighton Parke.

Mirė 1977 m., liepos 5 3., 9:30 vąL ryto,^sulaukęs senatvės. Gi
męs Lietuvoje. u "* * .

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Julia, pagal tėvus Kuchinskas, sūnus 

Ben, jo žmona Catherine, dukterėčia Phyllis Danta iri jos sūnus, 
švogeris Joseph Waishas su šeima, švogerka Stella Juskie, 
Bruno su šeima ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Velionis buvo tėvas mirusio Stanley, Jr.
Kūnas pašarvotas Gaidas-Damid koplyčioje, 4330 So,

Avenue. i-
. Penktadienį liepos 8 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas _ „

čios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų "pa
maldų bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuviu kapinėse.

Visi a. a. STANLEY POCIAUS gimines, ' 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvės ir 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Žmona, sūnus, giminės.

Laidotuvių direktoriai Dovydas Gaidas ir 
,523-0440

iš koply-

draugai jr pažįstami 
suteikti jam paskutinį

Geraldas Daimid. Tel.

Water On Dairy Farms

4605-07

MODERN1Š KOS AIR-CONDITIONED ROPLY Č1OS

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas:'LAfayette 3-0440

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Ckkagog 
Lietuvių 
Laidotuvių 
OireKtorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

1 T0aM,4S IR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, IIL Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGĘ F, RUMUNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rf pnbl’x 7-121J
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-M72
1102g SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HL 374-4418



“JAUNAMARTĖ” -
Jono Valaičio apysaka 1 

“ Gailiom ašarėlėm nuometų skalbsiu,

(Posmas iš jaunamartės vestuvių dairuįsj^^^
/ .t H’L.A I *’ ' ' ” ' 4 . A r

Prie š didžiuosius karus nors nų. Yra patrauklių gamtos bei
• ‘' i • «•» > • b c V

- - . —» » K A z-14 ■* < ATI ■ ^-4 «■ r ■ I BWK * * J r I w'A 1 * r m b -b -•* wx. I * I v jtb. _•-wYir caro priespaudoje visgi Lfe- 
tuvos ūkininko ^vėniinas pa- 
zangėjo, švįesėjp. Vieną iy- 
nriat/iųjų šio svięscjimo ap- 
i aiškį buvo, kad labiau paši- 
turinjįeji ūkininkai leido savo 
sūnus į mokslą su viltimi, kad 
pamokyti štinūsi bus kunigai. 
Tačiau ”daugelis jų nepakluso 
tėvų valiai, stojo *į universite
tus, studentavo. Tačiau šie 
dentai nesitenkino tiktai eina
mu mokslu, jie kovojo sutearo 
Valdžia, reikalavo LietuVėi 
laisvės bei nepriklausomybes- 
studentų Lietuva ėjo j įąisvę. 
Betgi baigę mokslą jaą dakta
rai, inžinieriai, advokatai tu
rėjo sukurti šeimas, rast sau 
patinkamas beL , atitinkamas 
merginas. Deja tolau Lietuvos 
kaime * nebuvo ; negi

ley Levi kolekcijos senoviškų

3

■»S* *•

i

TViena Yellowstone Parko meška atsivedė penkis meš
kiukui. ligai ji-juos laikė migyje,, 
dienomis ji išsivedė meškiukus pasidairyti, kaip kitos P*r-

ūkininko sixty bos aplinkos 
vaizdų, taip'jiav.f*4' '• t» 

. Dięno^j.rykį. dar prieš sąif- 
įętėk.j^ tiktai auf * 
nudažtas pusiau apskritą rytų 
dangaus gabalą, brolibi Bptkai 
jau sėdėjo prie svirno pamatę 
ant žemės, kojonH$^apg|^ę/bę 
beles, plakė dalgius. Jų plaki-1 

Aukų smūgiai j dalgių ašnienų 
dili bobelių aidais atsisliepdąĮ 

►•ve Rausvės kraritd'^ttfifedelyn^. 
Stubs’ aidus f pajjil^y.^ayoj ir 
ir parątųi’vįp Uariį^yne *ąųkstyi 
bųjų lakštingalų plaktukai”. -1 

Arba ir taip: ‘
“Paleistos iš j^įfd&5;j^šyšį 

kryp uodamčfc ir aukštesnėm4 
gaidom gagendamos,*' leidosi 
bėgti Rausvę bėgte. Paskui se-? 
kę ir.hųryą^QČių,'>kunQtoaltaisp

■ye$i: pritardamos- žąsų «^rgfennttiĮi|rių baigė De Paul universitetu»vys, gąį,būt perdaug 
nors įr gražią, bet.be.rą|tę ųki* stengėsi neatsHiktv Rausvėje* magistro laipsniui-tR^rįDŪą O. vKĮbo liąip pakvaišiusios 

^nipkąitę. Na, dr jaaniep^LietuĮ buVd ' atliekantaš^frbpuŠ’ žąšii Kaveckaitė ir Alarę<Įk': Dikeiš meškeriotojai apsčiai 
vos inteligentai tuokėsi su ki- ir ančių rytinis tualetas:.'kięk-ibaigė bakalauro laipsniais.. . parsivežė, 
tatautėmis- (rusėmis^ ienk'ė-'viend'pliiūkslelė ^suapu^los-J , . t- > 77' iŠ ’ -v-i.-to ’ < ZLfttoJ — Amerikos Legiono Danaus- .

šr^^ųdunąj } 
apskrita rylų ■*'

11.

tatautėmis- 
fnisjj o Lietuvos kaimo jauna
martės, pągal žtęriį, bet ne sa
vo valią ištekėjusios už nepą'- 
•tihkaiiių ’ vyHį,~ “gailiom “ašarė
lėm nuometus, skalbė^ o atdū- 
sėliais juos jos džiuvTno”. ? /

Viena tokių jaunamarčių j ir 
yra pavaizdunta^JoiioPValai- 
ėio apysakoje.--Taėiatr 
namartė iš visumą išsiskyrė 
tuo, kad ryžosi paneigti ašaro
jančių jaunamarčių : tradicijai 
atsiskyrė nuo jai varu tėvų :ir 
kitų Įpiršto 'nepatinkamo1 vyro 
ir negrįžtamai išėjo iš jo na-; 
mų. Išėjusi j laisvę; ji neriiilei- 
do rankų ir už gautas iš tėviš
kės kraičio pinigus siekė moks
lo, kad nors ir laikinai' taptų 
išsisvajota ‘ kaimo - •mokytoja, 
šiuo būdu atkeldama tuos var 
tus, kurie kaimo ‘dukroriis ' Bu
vo užskleisti. Apysakoje'budin 
ga ir tai, kad šis jaunamartės 
žygis Į nepriklausomą gyveni
mą pyksta 1918 meta pradžio 
je, tuo-būdu sutapdamas ir su 
Lietuvos n e p rik-lausohiybes 
pradžia. Tatai atifinkaiiiai vei 
kė ir jaunamartę. Be to; a^'1 
sakos laikotarpis iš' višo' ati
tinka I d.' kard laiko TarpsUi; 
tad apysakoje yra platokai ap 
rašytos rusų bei vokiečių :karo 
okupacijos. ‘ r.’ ‘ j1'

Be veikiančiųjų'ašrriėnų čba 
rakteristikos apysakoje yra pa 
teikta vestuvinių1 apeigų, dai-'

pypkių paroda. SXevi yra Iwan 
.JŽie^4^jCo»*iapjfbos-jąrDiiiHn4«s 
ir savo kolekčijoj fūfi 50Gjvai- 
riu pypkių, kuriu virš 50 buvor riy pypkjų,

''išstatyta“' lankytojų ^.ėpie^iui
' visą'liepos mėnesį. / ..į

—< Chicagos skautai stovyk
la u s.liepos *9>—23 d. Rako; sto
vyklavietėje, Custer, Mich, i**

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Klubo piknikas, jyygs 
liepos 10 <L* sekmadieni, Vyčių 
salėje ir'darželyjė,. 2455 We$t 
47th'St. Pradžia-12 vai. šokiams 
gros geras orkestras. Klubas 
nuoširdžiai kviečia savo narius 
ir svečius,' -atsilankyt ir pralėt- 
sti dieną su joniškiečiais. -- j

Komisija su pagelbininkais 
maloniai pavaišins skaniais 
valgiais ir jvairia.i$ gėrimais. 
Bus daug vertingų dovanų lote
rijai.

Neužmirškite visi liepos 10 
dieną atvykti į pikniką pas jo
niškiečius. i A. Kalys

DOVANŲ PREKES BET KU
* _ - _ - - _ . _ T -s

Namai, Žemė — Pardavimui 
‘‘REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žami — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, p A ROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(B RĖMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSTMOKtJIMAIS

‘ • DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

, PETRAS KAZANAŲSKAS, Plezdentas ;,!-

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

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

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

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Natnv Statyba Ir Remontą*

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, g«- 
ranti otai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava. 

Tel. 927-3559

RIAI PROGAI Li'kristalas, por- 2951 63rd St Tek 436-7878 
celanas, sidabras, gintaras, auk
šty'papuošalai ir brangenybės. 
Didėlis 14. ir 18"Ė’t aukso gran- 

_ AmeriKos l^iouo varmus-..—Jfraeitą Tsekmadienį, židinėlių: ;■ pasirinkimas. 'TERRA 
loma r isprausiama, o vėliau, Stė žiuojąnt Western gatve auto- atidarąkasdieniki 5 v<pirm,
ir,.vjsa-galvą, taršą-neskucio-iGireno P0^ . „R/ lietuviškai kalbančiaijirketv.iki 8Val/vaki švėntadio

vy^r^tia Jo’sedėjęš, 'stT3rdod hiais uždaryta. Adrėsas-'-Terra, 
lku-kryželiu>ant-kaklo,-^meksPr3235-37 W.-63 St., Chicago, Ill., 
Ikonas iš Jdšeniaus ištraukė:.pi-1tel. 434-4660. ' ' f '' j

apsčiai

visa galva, tarsį-rieškucio-iuireno . m,u”L R; ~
mis 
'šiania ir taukais suvilgoma ^^sKftdinw per Atlanta 
karį .ptynksnosj nesųslaptų. Ry.^ta^kosrjmirties -44- melų - su
tini tualetą? atlikus, įvyksta kaktL-aPeigQrujs-prto*P^ms'P^'F-y7 'į{n:'JLš. knvį'.n»iw; , v - i j . statvto naminklo I jthuanial huvę apie pp^sporto zauhr-n.es: nardymas ir, statyto paminklo»v ® „U'
yandeūš ndviršium nanlasdom Plazoje, liepos .17 ,d- g -vai. .po- dolęrių.; ^Ęępdrai
akrai^nt, lenkiymia^imas”^ ' | Piet- ^škilm.yns , ruošti, -komitert ęeikętų piniginę ląrkyti UZP?Į 

n • - r r" i' •• K v >to pirmininkas■-vra- Ben J Po-skaliniame kišenių je. Tokių vą*, Beisigalmti nelemtoji bolse-‘l° P’rmiumkas jrareu.d. ru- __ ,. j j
-viku okupacija TJetuvos''kai-|c^us’ buvęs ta postp komapdie- gyseių JStraiįau V Paginę j|| 
-iną.į>ei jo. sodybas -naikina-kolfius- Organizac'ios ir risuoiu?- 
' chozipą;.. /Ųad j nJoupr ’Valaičio jn® kviečiama 'dkirvautL * 
žin^? • rar apJ-ka raf Gra-’
r ^Iž-as'-štr šeima,'Emilis Peteraitis
■kumenĮacija, kurią verta, įsigyt „granas-, -Peteraitis, . * f- ’ ’' 1V|£:*cr’ u»Mc*ugaw zreirausKu jsaię,
? ,rJy Jurgis Kasiulis, Ričardas Vakš-Į^V^  ̂^ hep°S,1? ^s, liepos,9-tą dieną,rteštadie-
- tų žinoti, koks buvo lafetuyos1 Kastytis-'Juskėnas su žnfo- ?* . ..Buą 4vainų.<programų vaj- j^. jneninė•-.daliju- veiks liek
kaimas; * - ’■ i i_ -

k’išeniaus, kaip girdėti, lab|ij 
daug *paafeikb,t j g

utiniai 

komandų turnyras ir'Liths klu-į- 
bo .piknikas bus. Aląrguette j

J ” _ 1 l!—- -------------- - 1 '‘-Į
—- Lietuvių; Tauragės klubab 

iiepos iO (L, šekmadiėnį, Ž'taaE 
po. piėtį-T Balio Pakšto salėj 
3800 So.- California Ave., sau-- 
kia jųismetinp'narių susirinki-- 
mą«.Po; susirinkimo  ^.vaišės. ^4 '■

Lietuvių Televizijos, gegu- 
Ižinė- - didžiojiašvyka Į Unidn 
'iKer, .Michigan, Petrausko *salę,

Ina ir^asjWųškėnas sU‘žmo-'^J’?a“I?1W^UW^!rit,Jwiį?s ?«>ikestrasį ^turtingas 
Kalba vaizdi, reali ir pato na, praeitą'savaitę, meškeriojo Į -f J. * L*, . ^Ilaimėjimų A^altinis,? ^geriausias

i^iIkli^'šklk'^irTaT 'A’ra kjav-iBaswood ežere — Minuesotoje. tV£ ? ■ ,~T >55^,4 ’ ar° 0 or , Įšiltas Ar. šaltas maistas, atgai-
ga, kuxią>ųjąį“iiiės i&kąityti, neę |šj kartą didžiausią 18 svarų IVt < .. - I vos baras, greiciąųsias aptarna-
dėsi : šali._ __ ...7^ | detaTpagavcTiF tapo čempionu. Balzeko^LigAjiylM, Kultūros I virpąs, ir jįkiti-džiaugsmai bei

Mikas Nagys Kastytis Juškėnaš. Bendrai žū- muziejuj vakar atidaryta Štan-Į malonumai;lauksi Jūsų. Nuošir- 
_ . r. ■ J- •'šT'tJ džiai. prašome -visus kuo gau- 

£....______________________________________________________________________________________ daiyya»tto-<Pr.>i7t
Stasys Patlaba

' >3 :

■ f—'ISsaKaraitytė, Aleksandrą. 
Gražyte,^JoiiaŠ Grąžys ir Dawn :
-xr r /f x žifj i k. j/y • 7 - * į iYesutiš gavo premijas uz moks*
ld“'Populiarizačijps darbelių^. 
Morgai! Darko įiokykloje. j “

. —- Dalia ’Ti- Anyaaitė ir Jonas 
Navickas iš Chicagos pietA-aka-

tį;,-,- MARIJA NOREIĘIENę į'įėy.'../, • /I
2608 West .69tk St, Chicago, iį 60629 • TeL WA; 5-2787:. = / 

DId*Hs MBirinklmM j«rot riSl«j Įvalrig praid^ zų
ė’- į MAlSTAS li EUROPOS SANDBLIŲ. -J

. x-:>v.p-r:• - . -r . -jT’..: ■-
Cosmos Parcels į Express Corp.

•v >< MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE/ 
2ML W. 69tt» St, Chicago, UL B0629. — Tel. WA>27» į 

3333 Sc. Halsted -«tM Chicago, IIL 60608. — TaL 254-3328i > A v * * I - ' ' * s • J • . •

BUDRAITIS REALTY
/. Jyairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

' nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous namo iri .Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build-

7234 We$f North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

HELP WANTED — MALA ' 
- Darbininku Reikia

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS— *■ 

IR VISKĄ NAME į 
Telefonuoti: 

476-7727 arba 523-9367

D t M E S I O '; ;
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis
—:‘ a. lTuža-i-t i s
..... 4645 Sc. ASHLAND AVĖ.
>. < 523^8775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas Ir Taisymas 
264v WEST 69th STREET
Telef.: REpublIc 7-1941

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
MAtiJiKNOMS fiemet nėjo 00 metų. Wntot tų 

Amerikon tietaris dienraičlo rtrifėjur M 
aus Ir atHekant Mttioaf ptrelfas imtinam 
Mmtim Naxdlemi platinime raju*.

4

tBrttat ptraojc 
spaudos ptrufl-

i

NAUJIENOS atatorauja tylMJl Betariu dauguma firis , Mafanetfans, 
rikos Ir poltinių Iliuzijų laikais. Jas yra visiems įdomios, naod

- fa* reikalingos, net būtinos. Ne veltai, gerose draugijose girti Ni

. * i p

l yrą, pats svarbiausias reikalas ir 
I bū tižiausias-uždavinys. Dėt tie- 
tsos ir . teisybėj ; Naujienos nie
kuomet; nebijojo ir-nebijo kon> 
jfrontacijos,; nors dabar ,daųj 
Įįkas norpųvesti jnadą,-< kad beik 
Fdradarbiąyimas su sovietais yra 
mrtriotinis.' -Akta% n paliekant su 
Į jais '.konfrontaciją.:-' pavergtie- 
šiems *
• tNaujiėnos buvo ■ ir'yrą už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti ';Lietiivos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiauto  jus 
visiškoje laisvėje.^ ’ - t!

Todėl šib pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu' Nauijenos' ■ yra 
būtinos 'kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti 'prie'- sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity- 
tojus»*’t. '■ . >.

r REIKALINGI statybos staliai-car- 
penters ir darbininkai Diie statybos 
darbų. > - - i ■? ,.?£ . *

- TeL 434-9348
’--------------------------p-' .-.-. z---------------------------

maintenance mechanics
plant in heavy. 

, metals industry. '
į • Applicants must have well 
rounded mechanical background of 

conveyor systems, overhead cranes., 
hydraulic systems and s other

* pl^nt machinery/ 
Welding experience alsd required. 

’I k LAVIN & SONS, INC
S 3^6 S. KĘDZIE AVE.
(Equal Opportunity Employer) 

i ~ ■' -■ ' =

' .HELP ^WANTED — FEMALE 
t . Darbininkip Reikia

-SEAMSTRESS 
: Must have tailoring and pattern 
making skills Creative ability also 
helpful--Should speak some English.

• CALL 642-1156

RENTING IN GENERAL 
Nuoma*

■^NUOMOJAMAS 5 kamb- bu
tas Brighton Parko apylinkėje. 
Tik suaugusiems. Skambinti tel. 
247-7653.

M. Š 1 M K U S 
Notary Public

INCOME TAX SERVICE '
4259 S. Maplewood. T»l. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimąi# pildomi pilietybės pra
šymai ir kitoki blankai

PERRY PLAZA MOTEL,. < - 
007 Park Ave.> Hot Springs, Ark. 
Albertas fr Kastutė Rožėnai, Sav. 

Kambariai ir kitchenette vienetat 
Spalvota TV, šildomas maudymo-' 

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

BEST THINGS IN LIFE
(Cail Frank Zapoliv
,5208Vi W.vStti St.

GA 4-8654

State Farm Life I

1MSURANCC

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava.
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Todėl Naujienų vadovybė 
nceibdama platinimo rajų 
spaudos pirmūnu pavyidfials 
grandine tolimesniems darbams ne 
taip pat pavergtos Lietame ir joe toanhi

komisija Jubiliejiniu metų proga 
lietuviu* patekti lieturittoe 

Naujienas tikslu sudaryti 
bet ir visos Setvljoa, 
lekiant visuotino lie-

KAINUOJA: Chlcayofa Ir Kanadoje meferaa 
trims mėn. — $350, vlanam mia. 33

- SLM. UfaiMlw.

KNYGA, -r- GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto Uirrė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš nardintomis knygomis, 
ds suminėtas knygas gailina užsisakyti Naujienose.

J«»x4i Kapa^MlcM, SIAUBINGOS DIENOS. Atrimtnlmti aplei
džiant Lietuvą, bėrimą nuo bolševikų ir gyvenimą trUbtinlų ctovyk- 
loee Vokietijoje. .273 psL, Metals drobės mšeliais kaina 4 doL ?

Juosm KėpetlmkM, IŠEIVIO DALIA Atsiminimai t Betvto Dalia 
vra natūrali ankstesninJp atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje bejsi- 
kuriančia-Jr patvariai įsikūrusio .asmens istorija. Knyga gausiai iiUu-

‘ I— Suleiman Demiral, buvęs 
Turkijos-1 premjeras,»tikisi su-' 
daryti koalicinę vyriausybę, ku
ri-parlamente turi 230 atstovu. 
Ecevit vadovaus poozicijai.

— Vicepremjeras LiHsiennien 
ilgai kalbėjosi su adm. Elmo 
Zumwalt.

WANTED TO- RENT
>.r-. )e5ico buty

DVI SUAUGUSIOS, dirbančios lie
tuvaitės ieško nuomoti du kamba
rius suvirinto galimybe bei privile
gija Brighton Parko apylinkėj. Siū
lyti po 7:30 vai. vak. Tel. 247-6177.

Didžiausias kailių ; 
pasirinkimas

po vieninteli
lletnv} kailininku įįffiĮ^ 

ChlcAcoje ——fiMg

NORMANĄ

NAUJIENOS, ': : .1 ■
1739 South Halsted St . . ; >

Chicago, HL 80608 ; | : ' Į ^p''-

dot Naujienų prųmcnaratd, FuhCkjtalo* ' . > > * T i ‘ i! *r ’ * * t

ČIKAGtrrtS ISP0D1IAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuo«ei Druskininkuose; Kaune, Naudakliiose. 

kalbas 
ttversta 

M. 
60

D.

aovi
Kvrtiric,

įlenroje. Vaizdui apvalymai, ką ji to matė, 
ai žmooėa pasakė. 95 pat 41 JO. * Yra t

TYRINĖS NbvtLiS. Genialaus.» 
199 puaL, kaina ,

KBLIONt J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. At>

itė, kokia* 
’ra taip pat

tq rąžytojo

Q Stanfill

Vajaus proga prašausiųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai tr be jokių jripere^ojins^.

PAVARDP IR VARDAS ----------------------------------------------------

adresas

Pnri. P. Pakarki!*, KRYŽIUOČIU VALSTYBIS SANTVARKOS 
BRUOŽAI, 178 psL dokumentuota istorinė studija įpie prūsų likimą. 
Kaina $2-

VlncM žemaiti*. LIUBLINO UNIJOS
84 p*L Kaina S1JJ0. >

Bto ir kiti leidiniai yra gaunami
MAUJIENOSK, 1739 U. HALSTSD IT., CHICAGO,

PAKAITUS.

% ir <<

AR JAU PASIDARĖTE
\ SAVO TESTAMENTĄ? ■

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” ^išleista 
knyga — r
' KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI
Su legališkomls formomis
Knyga su formomis gauna 

ma *Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
mis formomis — 83.50.

Užsakymus su Money orde- 
galva ir I smegenis.’ ‘ ’ *"riu dmti: 1789 s-
gai ą ir į,smegeiĮtt. (i, ..q Hftlgtcd Chicago DI. 60608. 

,-—,U ————'J L Z 

— Didokas Malazijos partiza
nų skaičius persikėlė į Tajų. Va
jaus vyriausybė pasiuntė karius 
jsibrėvėliams suimti. '■

— Chičagos naciai 'nedrįso 
martuoti1; Skokie priemiestyje. 
Žydų jaunimas buvo pasiruošęs 
pastoti jie kelią. ’

■— Specialstai nustatė; kad 
pirmoji kulka, perkirtusi' prezi
dento John F. Kennedy kaklą, 
buvo mirtina. Antroji patalkėj _ _•* _ ■ F    * Y* •

KBBE, 
J i ^ąuujHUMoą crncAtOilh ThunMąy, July 7,197£

263-5828 
(iataigoa) ir 
677-8485 

(boto)

185 North Waboh Armn*

Only you 
can prevent 
forest fires!

PLEASE 
BE 

CAREFUL!
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RUSAMS NEPATINKA NUTARIMAS
NAUDOTI CRUISE RAKETA 

ū Kiniečiai reikalauja atšaukti JAV karo 
. ’ jėgas iš Formozos ir sąsiaurio

MASKVA, Rusija. — Sovietų spauda labai aštriai kritikuoja 
prezidento Jimmy Carterio nutarimą nestatyti B-l bombanešio, 

•bet naudotis, dabar turima pažemiu slenkančia cruise raketa.
~ Sovietų 'spauda -aiškina, kad 

kažkoks nutarimas - draudžia 
amerikiečiams-statyti iš lėktuvo
paleidžiamas' cruise rakėtas So- 

“ vietų spauda, tvirtina, kad 1975 
/metais- padarytas nutarimas 

draudžia lėktuvais leisti paže
miu slenkančiais raketas, bet pre 
zidentas nekreipia dėmesio į ši

. JAV pasižadėjimą.
: Į Cruise galima leisti keliais būdais.

Sovietų spauda 'paminėjo tik
tai lėktuvą iš kurio galima i 
priešo teritoriją paleisti cruise 

>,: raketą, bet ji nieko nesako apie 
narlaivį, ar kitokį judantį ar ne
judantį pabūklą. ' ■■ . » . ..

Prezidentas pasirinko cruise 
raketą todėl, kad ji nebrangi, ne

įsunki ir labai patogi paleisti.-

' ' ''strumėntus.'Acurie ją’mivėš tie
siai į taikinį ir išsprogdins at
vežtą medžiagą.

žmogaus teisės nervina 
komunistus

TRUMPAI IŠ VISUR
- \ ' s _ *

*

Kartą nemelavo
DIXON, III. — Charles Fer- 

ger, 34, jąu 13 metai kai per 
liepos Ketvirtosios šventę fę- 
jerverkų_ žaidimą baigdavo sa- 
vo gamybos 15 colių raketos iš- 
šovimū. Tryliktasis kartas* ne
pamelavo. Raketa sprogo,- savo 
5 sekundžių nelaukusi, Ftrge- 
rrui j veidą, jį užmušdama vie
toje. ' '

Aptaškė automobilį — 
. -- užmušė vaiką

CHICAGO. — Prie atsukto 
hidranto 68 .gatvės ir Union 
Avė., kampo, vaikų .būriui van
deniu žaidžiant, pravažiuojant- 
Dolores Byra, autoihoSilio lan
gą aptaškė. Vieną momentą ne- 
bematydama, “ji j mirtinai perva
žiavo 7 metų mergaitę Pamelą 
Bilard, gyv. 6S15 S. Union Avė.

Hongkongas yra senas, bet jis kasdien keičiasi. Visą laiką šiame uoste ir mieste eina statyba. Paveiksle ma
tome kiniečius, dar naščiais nešiojančius prekes, bet taip pat matome kelis labai naujus pastatus gyventojy šei-

ARABAMS DIDELIU NUOLAIDU
Į Baltuosius rūmus suėjo 15 didesniu < 

žydu organizacijų atstovai
WASHINGTON, D. C. Menahem Begi no iškilimas, rinkimų 

kampanijos metu jo padaryti neapgalvoti pareiškimai, arabų va
dų susitikimas su prezidentu Carteriu ir pastarojo, jpriminimas 
žydų vadams, kad jie privalės atšaukti savo karo jėgas, iš užimtų 
arabų teritorijų, sukėlė Amerikos žydų tarpe didelį nerimą. Žy
dai-bijo, kad pjrezidėntas Carteris nepadarytų arabams labaidid e-, 
lių nuolaidų, kurios- galėtų, smarkiai pakenkti Izraeliui.

Kiekvieną metą sovietų val
džia leisdavo JAV ambasadoriui 
per svarbesnes radijo ir televi
zijos stotis paskelbti kalbą Lie
pos. 4 dienos proga. . .

Amerikiečiai mini savo nepri
klausomybės sukaktį, o ambasa
dorius ne tik Rusijoje gyvenan
tiems amerikiečiams, bet ir pa
tiems rusams primindavo apie 
krašto nepriklausomybę, kons
tituciją ir kitus amerikiečių teL 
sinius turtus, šį metą ambasado
rius Toon įdėjo sakinį apie pa
grindines žmogaus teises. Šį me
tą sovietų radijo ir televizijos 
stotys nepraleido Amerikos am
basadoriaus kalbos.-

Pats prezidentas Brežnevas 
išsišaukė. į Kremlių ambasado
rių Toon ir prie kitų savo ben
dradarbių jam pasakė, kad ne
leido tos kalbos transliuoti dėl 
žmogaus teisių propagandos. 
Amerikos prezidentas žmogaus 
teises naudoja prieš Sovietų Są
jungą, todėl ir nutarta jo kal
bos netransliuoti.
Adm. Zumwalt aiškinosi Pekine

PEKINAS, Kinija<-— Adm. 
Elmo Zumwalt, buvęs Amerikos 
laivyno viršininkas, šiomis die
nomis buvo Pekine ir gana ilgai 
kalbėjosi ša viceprezidentu Li 
Hsienien. -

Marc Chagall 9Q metų
__  I

Pagarsėjęs .pasaulyje vad. mo
dernaus meno dailininkas Mare 
Chagall šį ketvirtadienį atšven
tė; savo. amžiaus, 90 metų su
kaktį ir sakosi tebedirbąs “pilną 
laiką”. Bet garšusis menininkas 
pradėjo abejoti dėl savo kūry
bos: “Jei kritikai sako, kad kai- 
kas yra gero, bet aš pats abe
joju, jis pasakė. Gal teisybę pa
sakė. Nice atidaroma jo naujų
jų darbų paroda.

Lavonai šiukšlių maišuose
RIVERSIDE, Calif. — Suimti 

Patrick Wayne Kearne, 37, ir 
David Douglas Hill, .34, kalti
nami nužudę Arturo Marquez, 
24, ir John LaMay, 17, kurių 
lavonai buvo rasti kovo mėnesį 
netoli Corona, sukišti Į šiukšlių 
maišus. T

Riversides šerifas įtaria, kad 
ta pati pora yra- yra atsakinga 
ir už 43 nužudymus praėjusių 
10 me'tų bėgyje. Suimtasis Kear
ney lydėjo policiją į Imperial ap
skritį parodyti keletą vietų, kur 
jis atsimena pakasęs'.bene 6 la
vonus. Investigatoriai penkiuo
se Pietų Kalifornijos' apskrityse 
ieško daugiau ^nužudytąjį.

Abudu suimtieji esą “žinomi” 
homoseksualistai.

I'' X '' ' • • ”

Fanatiškų egiptiečiai mimsterį nukankino, 
o vėliau dgr paleido kulkq. įf.akį

■ - 'z KAIRAS, Egiptas; Fanatiška.jaunų egiptiečių grupė pagrobė 
buvusį -Egipto tikėjimų reikalus tvarkiusį minister!, šeichą Moha
med Zahabi, ir pareikalavo,:kad dabartinė Egipto vyriausybė pa- 
leistų iš kalėjime apie 60 šios sektos- žmonių iii duotų grobikams 
pusę milijono dolerių,..į. užsienį išvažiuoti. -■'

Egipto vyriausybė, vietoj pra
šomų pinigų, pradėjo areštuoti 
veiklesnius ' šios sektos narius'. 
Policija įtariamuosius pradėjo 
egiptietiškai tardyti: ir netrū
kus išaiškino: ne tik, kur padė
tas ministerio lavonas, bet pa-, 
papasakojo, kas jį' ten nuvežė-
Padėjo lavoną šalia piramidės

‘ y r,.-. ,

Egipto policija nuvyko šalia 
Gizo piramidės ir nurodytoje yie
to 16 rado nuKankintabuvusi '•-ii* i ax- %vvjc Uv glulytl ,savo pianus Artimųjų

Buvo užsiminta apie diploma
tinių santykių atnaujinimą šio
mis savaitėmis. Viceprezidentas 
Li Hsienien jam paaiškino, kad 
nieko iš to neišeis, kol JAV ne
atšauks savo laivyno ir karo jė
gų iš Formozos ir' visų salų, 
esančių tarp Formozos ir Kini
jos.

Kiniečiai nori draugingų san
tykių su Amerika, nori prekybos 
ryšių, bet jeigu reikalas eina apie 
diplomatinių santykfų atstaty-

— Atrodo, kad Formozos sa
los klausimas gali pakenkti ge- 
rėjantiems Kinijos ir Amerikos 
santykiams. Amerikiečiai taip 
lengvai negalės palikti be apsau
gos saloje gyvenančius žmones.

mą, tai JAV karo jėgos negali 
būti Taiwano saloj ir kitose stra
teginėse pozicijose tarp Taiwano 
ir Kinijos. -*•

GENEVA, Šveicarija. — Vi
suomet atsargus neužgauti vals
tybių valdovų1 ambicijų, Jungti
nių Tanų general. ■' sekretorius 
Kurt Waldheim trečiadieni pa
sisakė paprašęs Ugandos prezi
dentą Idi Aminą ir Etiopijos ka
riškąjį prezidentą Mengitsu 
Halle Mariam sustabdyti plačiai 
vykdomas represijų kampanijas 
jų valdomose valstybėse.

Įdi Aminas sutikęs leisti JT 
misijai atvykti į Ugandą ir pa-

radijo neduoda 
jiems ramybės

MASKVA. — Sovietų žinių 
agentūra Tass,. atsiliepdama p 
pranešimus, kad JAV ambasado
riui Malcolm-Toon nebuvo leis- 
-^r kalbėti per Sovietų, radijo 
TV,, pareiškė,r’kąd . jų masinės 
informacijos -priemonės nebus 
duodamos “anti-detentės pajėgų 
triukšmingoms kampanijoms.”.

Tasso komentatorius atmetė 
priekaištą, kad JAV ambasado
riaus liepos 4 proga kalba nebu
vo traMliųojama sovietams,'ka
dangi kalbos. dalis lietė žmogaus 
teises. Ambasadoriaus Toon 4 
minučių kalba buvo Į Sovietų 
Sąjungą transliuota per Laisvos 
Europos ir Liberty radijo stotis, 
JAV išlaikomas Europoje. Ne
paminėta, ar buvo transliuota 
per Amerikos Balsą.

ruošiasi Amerikon
JERUZALĖ, Tzraeis. — Nau-|tikrinti vietoje ‘<visQS ^0Saus 

jas lzraelio premjeras Menahem teisių aspektus”. Abiejų minė- 
Begin ruošiasi kelionėn į Wash- P? Prezidentai yra kal-
ingtoną, bet tiktai laukia, kada . tūk^n“? .pih<^ 
prezidentas Carteris galės jį pri
imti ir išklausyti.

■ Premjeras Begin ruošiasi pa-!

skerdimu, žinoma, abudu? sker 
dikai kaltinimus paneigė.

Egipto mihistėrp jis buto sūnar- 
kiai kankintas, pasmaugtas, o 
vėliau jam dar-paleista viena 
kulka į akį.

.’’/•*<’ i-.7
Egipto policijos, gydytojai nu

statys ministerio njirties. prįę- 
žastj. Policija jau suėmė .’visus 
tris tikybinės sektos narius. Pa
aiškėjo, kad,, visi Jduvo , studen
tai, bet paskutiniu metu nelankę, 
mokyklos. ‘Viši' yfh- jauni žmo- 
nės, dar hesulaukč'20’ metii. Ne 
tik jie',‘bet'visi fanatiška tiky
binė sekta/ pašifyžusi gyventi 
pagal Kbraną, buM itidudtii'tėis- 
mui. ‘

Rytų taikai.
: Jis pirmiausia pažadės atšauk
ti didoką Izraelio kariuomenės 
dalį-iš Sinajaus pusiasalio/ Jis 
sutinka* atšaukti dalį kariuome
nės iš užimtų Golano aukštumų. 
Jis sutinka sudaryti pusiau au
tonomišką palestiniečių adminis
traciją kairiajame Jordano upės 
krante esančiose žemėse, bet toje 
srityje turės būti Izraeio sau
gumo jėgos. • -/'■

.Begin sutinka laikyti Ameri
kos'ir. Izraelio saugumo jėgas ki- 
tose strateginėse pozicijose.

Taiwanan atskrido

Ebanas. išteisintas
TELAVIVAŠ. — Izraelio W- 

stybės gynėjis paskelbė, kad nė
ra įrodymų dėl 'kci reikėtų teisti

i — Kongreso atstovai nori pra
vesti įstatymą, kuris privers vi
sus automobiliais, besinaudojan
čius žmones^ įsitaisyti oro pri-

TAIPEI, Formoza. — šian
dien ryte pačiu naujausiu komu-, 
nistinės Kinijos lėktuvu į Taiwa- 
ną atskrido 41 metų lakūnas Fan 
Yuanjen ir paprašė duoti jam 
politinio tremtinio teisę.

Jis pasakoja apie gana sun
kią ekonominę būklę dabartinėje 
Kinijoje. Be to, karių tarpe eina. 
nesusipratimai, sukelti “ketu
rių gengės”. Tardymai 
tai visą laiką tęsiami.,

Lakūnas Fan nori
Taiwane ir įsitraukti
žmonių gyvenimą. Jis yra įsiti
kinęs, kd Taiwano saloje žmonės 
geriau gyvena negu Hua Kofen- 
go valdomoje Kinijoje.

Nuosaiki ų kabinetas 
sudarytas Ispanijoje

MADRIDAS. — Iš Centro 
nuosaikiųjų sudarytas 19 prem
jero Adolfo Suarez ministerių 
kabinetas prisaikdintas praėju
sį . antradieni. Kabinetas suda
rytas. iš. politiniai nuosaikiųjų 
profesijų — biznierių ir ekono
mistų.' iš kurių laukiama sustab
dyti Ispanijos grimzdimas giliau 
į ekonominę balą ir grąžinti Į 
atkutimą.

Ministeris pirmininkas Adol
fo Suarez Įsteigė ministerijos 
teisėmis instituciją spręsti pro
blemas kokias sudaro Ispanijos 
baskų ir katalanų autonomijos 
■reikalavimai.

ir areš

pasilikti 
į vietos

buvusį Izraelio užsienių reika- pustus maišus,^kad galėtų apsi- 
lų ministers Abba Ebaną, kad 
laikęs užsieniuose — JAV-bėse 
ir Anglijdje bankuose depozitus;
Bylą prieš Ebaną iškėlęs valst.
prokuroras Aharon Barak; pasi
remdami' anoniminių 
tris savaitės prieš rinkimus.

saugoti nuo nelaimės.

’__-Knygynų darbininkai jau
pradėjo katalaguoti prezidento 
Fordo ’ dokumentus, tuo tarpu 

laiškuiNiksono dokumentai dar tebesto
vi neliečiamLt-i.:. i : ■.;

— Policijai pavyko surasti 
šautuvą, kuriuo buvo nušauta 
Indianapolio turtuolė Marjorie 
Jackson. Vienas žudikas pradė
jo giedoti policijai, nurodė upės 
vietą, kurion įmetė naudotą šau
tuvą. 4 '

Europos Rinka 
padaugės 3 nariais 

, BRIĮL^ELIS. Belgija. Dėvy- 
nioąj^Eųropos Bendrąją Rinką 
sudarančios valstybės, kurios 
dažnai nusiskundžia negalinčios 
įsigyti politinio svorio, greitu 
laiku susilauks tokio ar kitokio 
politinio svorio padidėjimu įsto
jant’ nariais dar trims valsty
bėms— Graikijai. Portugalijai 
ir Ispanijai.' turinčioms apsčiai 
kartaus patyrimo iš diktatūrų 
ir dar nespėjusiu atsistoti į ko
jas. ’

Jos visos trys ilgai kentė nuo 
naminių diktatorių, dėlto tikima, 
kad bus griežtesnės kovoje prieš 
koncŲijusty. pastangas infiltruo-

Prezidentas Carteris -keliais. 
' * - • . ■ 

atvejais bandė aiškinti Amerikos 
žydų vadams ir jų organizaci- 
joms apie dabartinę padėtį Ar
timuose Rytuose ir būtiną reika
lą nustatyti taikingus santykius 
tarp valstybių, bet vri°rns iš
aiškinti klausimo jis nepajėgė. 
Jis nutarę . pasikviesti į Baltuo
sius rūmus'įtakinges.n.ių .organi
zacijų atsakingus pareigūnus'ir “ 
vienoje platesnėje konferencijo
je j e išaiškinti šį klausimą' ir su
kauptomis jėgomis siekti tikslo 
— taikos. '■

Į Baltuosius Rūmus buto pa
kviestas rabinas Aleksander 
Schindler, didesnių Amerikos 
ęydų- organizacij.ų, pinnininkas; 
Mortonn Silverman, Miami žydų 
organizacijų pirmininkas; Brnai 
Brith prezidentas David Blum
berg, Atlantos žydų federacij’os 
pirmininkas David Goldwater, 
Amerikos žydų komiteto pirmi
ninkas Richard Maass ir visa 
eilė kitų organizacijų atstovų. 
Didesnės organizacijos atsivedė 
net po du atstovu. Prezidentas 
juos susisodino dviem eilėm ap
linkui dideli stalą ir aiškino su
sidariusią padėtį ir amerikiečių 
pastangas taikai įvesti.

Prezidentas pirmiausia apra
mino žydus, tvirtindamas, kad 
JAV tikslai ir siekimai tie pa
tys, kurie buvo nustatyti pre
zidento Roosevelto ir preziden
to Trumano. JAV nori laisvo 
ir nepriklausomo Izraelio. Bet 
jis nurodė, kad padėtis keičiasi 
ir pačių izraelitų nuomonės kei
čiasi. Naujai išreikšti premjero 
pareiškimai rinkiminės kampa
nijos metu nepadeda taikos rei
kalams. Visi Izraelio vadai bu
vo pasižadėję atitraukti karo jė
gas iš užimtų arabų žemių, bet 
premjeras Begin pareiškė, kad 
js neatšauks savo kariuomenės 
iš dešiniojo Jordano upės kranto.

Amerikos žydų organizacijų 
atstovai klausinėjo prezidentą, 
o jis noriai aiškino. Jie patyrė, 
kad JAV nesirengia apleisti Iz
raelio, bet nauja Izraelio vyriau
sybė r \alo pasiinformuoti apie 
ankstyvesnius vyriausybių pa
reiškimus ir nepraleisti progos 
taikai siekti. Jeigu bus nutrauk
ti pasitarimai vien dėl Begino 
užsispyrimo, tai vėliau Izraelis 
bus kaltinamas. Paaiškėjo, kad 
Amerikos žydiškų organizacijų 
atstovai nepatentkinti naujo 
premjero pareiškimais. Jie pa
tenkinti prezidento Carterio pa
aiškinimais.

Vėsesnis
Saulė teka 5:22, leidžiasi 8:28
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PUNTUKAS“ ANYKŠČIUOSE

Tl KT. ATTST ATF pažymėjimas, 3. Balsavįgiokore JUD IVtaZAUOLALlJ, . .. mnVvkin,

L Ar. aš gabų kitą^ '’«f- 
* lueuiui. -sayęi prietekiii,
(paskolinti savo'asmenišką Sę- 

Seeliritv kortele? B. J.cial Security kortelę? B<|.
* * “ * £ it ' ' ' ? 3

A TS- Negalite, nes veikian
čiais įstatymo nuostatais tai yra 
draudžiama.

KL, Kiek metų amžiaus as
meniui reikia,turėti,, kad gaū-

- -ė | fc, 5* - . ' ' * r
ĄTS- r E& s skirtino

kiekivėnas 'ašmuo
Soc- See. kortelę.

KL.Paa išk inkile'ka4^diįB?&|p 
įgyjama MedicaflėL.fedeššafinė 
apdiauda? t»o'i S. C.

ATS. Jeigu asmuo gauna Soc. 
Seę}, mba Railyva^ ^ptirement 
Board pensiją, kaip'Aarbininkas 
arba šeimos narys, "automatiš
kai gauna ligoninės' apdraudą 
pagal Medicare nuostatus -nuo 
da melų amžiaus. ’ Gi asmenys; 
kurie nebaigė >65 'iii; - amžiaus; 
ųet negauna pensijos, neš’ neiš
dirbo Soc. See. nustatyto lai
ko, gali patys apmokėti Soči Se
curity, kol neišdirbs reikalingų 
metų skačiauš; ' '

KL. Norėčau. .tiksliai sužino- 
ii, . kadą geriausiai .pą^ųat.ąP’ 
tikaciją dėl Medicare federalinės 
apdraudos gavimo? AL L

Nepameskit testamentų pajamas, • suinažindaini , kitų 
Į“seniorų” maistu išlaidas. Jie 
tvarko savo namuose . kenavi- 

Daugeįis senesnių ir jaunesnių mo biznį. S^eną autobusų gara- 
lietuvių gyvena kaip šio krašto ža pavertė į

originalų

įstatymai nustato.
Dar ne taip seniai dauguma 

lietuvių bijodavo daryti testa
mentus, nes galvodavo, jei pa
darys testamentą, tai netrukus 
turės mirti.

Tačiau dabar ši lietuvių pažiū
ra palengva pasikeičia. Mat, mū
sų spaudą per daugeli metų įti
kino tautiečius, kad testamento 
parašymas nieko bendro neturi 
su-mirtimi.

Mums, teisininkams pasitaiko 
nugirsti, kad asmuo pasidaro 
testamentą ir jį nešiojasi šu sa
vimi arba laiko savo kambary
je, ypač tie viengungiai, kurie 
neturi šeimos.

Jeigu ištiktų tokį viengungį 
staigi mirtis, tai artimieji beį 
pažįstamieji nesuranda jo pa
daryto testamento, nors jie įsi
tikino, kad -toksT dokumentas 
buvo sudarytas.

Tokiai nelaikei ištikus, gi
minės ieško teątąmento ir krei
piasi į liętuviųs; teisininkus, 
kurie jų manymu, tokį testa
mentą buvo sudarę. Tai ne tik 
apsunkina gimines arba pažįs
tamus, bęt sudaro net palaido
jimo pręblerųą.

Tokių įvykių pasitaiko gana 
dažnai lietųvų tarpe.

Dėl tos išdėstytos priežasties 
patartina kiekvienam tautiečiui 
būti atsargiam ir praktiškam. 
Tąrų reikalui galėtų patarnauti 
lietuviški bankai bei taupmenų 
bendrovės, kurios turi taupymo 
dėžutes (salety box), kurios 
išnuomojamos mažomis kaino
mis. ' Liet. tęs.

vaisių kehavimę 
dirbtuvę - įmonę. .... r

Robertas Athey: 68 meta am
žiaus, buvęs pakavimo įstaigos 
formanas, garaže įtaisė elektrą, 
nupirko naudotus kenąvimO' 1 j- 

' rengimus (įrankius), pavertė 
seną pastatą Į kenavimo.įmonę, 
kuri aptarnauja virš 30Q var
totojų per tčijų mėnesių sezo
ną, kai apylinkėje surenkamas 
vaisių bei daržovių derlius.

-Apylinkės maži ūkininkai, še 
mininkės, ir daržovių augiato- 
jaį suvežą savi derlių į šią-ker 
navimo įmopęmuo birželio ik. 
lapkričio mėm ŠĮ įmonė, kurią 
vadovauja Dolly Athey, yra ati
daryta 6 dienai savaitėje. Iki 
50 žmonių gali pasinaudoti ta 
kenavinio įmone, .: mazgodami, 
nulupdami nulnkštendami, su- 
piaustydarni, -nuplykydarni ų 
pafuosdami yaįsjus ir daržo
ves sudedami į įvairių dydžiu 
ienas (konsęryuį^ėžųtes).

Priklausopiai nuo tuščių dė
žučių išlaidų, į dėžules keliavi
mas kaštuoja nuo 20 c. — 76 c.

š.j kenavimp įmonė vaisius 
bei daržoves, sterilizuoja, verda, 
uždeda ant dėžučių dangtelius; 
ątšaldo ir sūndeliųoja šviežias 
dėžutes. -į

*
Susituokę pensininkai vaisius 

bei daržoves kenuoja, kad padi
dintų savo kuklias pensijas ir 
padidintų savo pajamas.

Dolly teigė, kad ji sutinką 
šioj įmonėje daug senų bičia^ 
lių. kurie-kas metai grįžta atr 
gal su šviežiais vaisiais bei darT 
žovėmis. — Vladai'š.

męne&iai, prieš bp m,. ąm^įaųs. 
mkakimą, kad -laiku, gautumėte 
ją Medicare apdraudą. Tokie as-, 
jnenys autonmtiškaį? gauna oap- 
draudą dėl ligoninės ir gydyto; 
jų, nebent jie pažymėtų^ kad/nė. 
nori apHraudbs dė^gydytdių tio- 
.įpraro apmokėjimo. Gi ąslne- 
.wsį kurie nSšffirbo ’ rįųstatytų 
Jarbo metu ir patys moka uz 
.Medicares ąpcįraudos į daĘ, mri7

ittaęiaų "Md<^ęar£;Handj 
ik)ęk’’,''}dį^SĮyę kų^s* gą^amps 
jfet kuriam Eoc. Šecč/pfise. ^jef 
•aūlų JųnįĮpĮĮių,- -4^1*
ak savo nariams jpąąįs£Bqa*L7 B, 
Socialinio Įdubtoįvąldvba^ 3548. 
.v. Emerald Avė., " Chicago,TIL)

* -i. 5V -Ji,

; DėLSoe. Seorzčekin;<
»KL. v Gyvenaiiię ^keistus įai- 

ius‘ ir ’ būna, atsitikimų,, kad
,i '/V*l» 41it*hUHT* D?oc- Seę. čekiai neyįsųoiiųęt ne
siekią pensininkus,į pvzj juos pa 
meta arba dėF'a^lleįdimo nu
valytu terminų' nepasiekia ad
resatų. Tieiiis ‘rūpesčiams is-

somos santaupos. Tuo būdu1

telė, 4) mokyklos pažymėjimas. 
Darbo pažymėjimas, 6. Ka- 

riupnięųės -knygele. 7^ Bi|>liote- 
kos kųrte^,
vertf^, kįt^ dok^ej^, kWM|: 
me yrą jūąų f^ogratija ti pą- 
rašą^

Dėl Žmonos dv<«jų Čekių

KL. Ąš, kaip dirbanti ir ište
kėjusi, ar galiu gauti du Social 
Security čekius: vienų iš savo 
vyro' sąskaitos, o kilų kaip pati 
dirbanti. ' Elena S-nė

ATS. hįęgalite. Kiekvienas as
muo gaM. gauti tik vienų JJoc... t ; J f - ■ < į ’ Į j i * b. D

Pensijos ^idumas
Kl) Mądonėkile pąąįškinti, 

nuo ko priklauso Social Secu
rity peųsĮjoį jĮijiųntaS JJęone L

Ą-TS: Soc. Sės pensijos didu-! 
mąs priklauso nuo^ uždarbio viu 
durklo per tam -tikrą ■ ’laikotar
pį. m Tas pats yra šu šeimos na
riais. : Soc. Seei‘čekio didumus 
kyla automatiškai ryšium su sienas (disabled) 
pragyveninjg k^štų . pakilimų. 
Kupmet prągyyeiiimp kaštai pa 
lyginami su; praeitų metų kai
nomis Įr pagal t^i automatiškai 
padalinamos .pensijos. Pvz. jei; 
gu praeitais piętais kaštai paki
lo 3 procentais, tąi kitų metų 
liepos mėn. Soc.. ^ec.. čekiai pa- 
djdinąiųj 3%. i-benel; Kęųgfęsas 
anksčiau, .pgų^žįns t padidipi- 
:mą-. . mv.ijL.ita ; -,.t :

r
•»> 1—■' ”* 1 . -

4 ... * j*k? *
Soc. See- mokesčiai.

. : ;5c.

gali gauti čekį pagąl gavo sąs
kaitą (uždarbius) arba pusę 
sąvų V’j'jo pensijos, kuri, bus di
desnė. „.i- h

Kaip apskaičiuojamos pensijos?
t. • . -. . . - \ ~

KL. Pasakykite, ar pensijos 
nedarbįngie- 
yra apskai- 
kitos senat-

Dulytė

Šeimos nariams ir

tiį kas moka 'mokesčius ir po

j į mokėtų v pensijas ? S. Rap. O,

ąsmūo moka nustatytus įna
šus, kurie automatiškai, dąrbda- 
yio įš uždapj^£itsl(||l<|įiU- Kiek 
.yįenas darbininkas prvalo šiuo 
metu mokėti įnašus į£jo£. See. 
fondą iki ro,500 doL'' Tai yra 
vienas darbininkas prvalo. šiuo 
ląi-vad. makšimąpinė uždarbių 
suma.' ■s kuri ■ kasmet * automatiš-

šękius. ir- taupttnenų
sąskaitą. Vėliau iš tos sąskaitos 
galimąją .vertę ągy.
pinigų somą paimtį‘ bėg^šno- 
sioms išlaidoms padengti. Tam 
tikslui reikia to banko paprąšy-! 
Ii, kad duotų jums specialią for- 
;ną, kurią užplhįyti' padedą tar
nautojas ir. pąspąšytiį'py^Jjąų 
jums bankas speciali^ ra|tu 
praneš apie čekio Cg^nmą.'^a- 
prastai atidarant savo-sąškaįitą 
banke, įranta - įnešti* ."beųt; Į10 
grynais pinigais ‘ . Cį*

-.r ‘ ~ -■ ♦
KL. Pasakykite, kur spį turiu 

kreiptis, :’kąd gaučiau So 
curity

”»• P - *. •>' ‘ C •Sa’Z*;-* '
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•'tė
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VALSČIAUS TALPCNAI
(Tęsinys)

Pavyzdingas narys

Prieš kelias dienas LB Socia
linio Klubo būstinėje, 3548 So. 
Emerald Av., Čikagoj, IL.60608 
apsilankė klubo narys Aleksan
dras Zižas. gyv. Marquette Par
ke. Chicagoje, sumokėjo nario 
klubo mokestį (1 metams) 
ir dar įteikė auką klubo išlai
doms padengti.

Tautietis Zizas neseniai buvo 
operuotas šv. Kryžiaus ligoni
nėje ir netrukus turės antrą 
operaciją. Dėkojame už auką. 
Linkini mielam tautiečiui Zizui 
pasveikti. A.
ii

įdomios senjorų sutuoktuvės 

‘Jaunoji” 85 nietų amžiaus

C.

“SENJORAF KENUOJA 
VAISIUS

Robertas ir Dolly Athey
Arniorios, (Jjlf., jKididina savo

is

metu amžiaus Danielius Dftjnar? 
tonas iš Jerry town, N. Y*,, nė-, 
seniai susituokė. Sutuoktuvių 
pobūvyje Hilton' viešbuty da
lyvavo trijų generacijų giminės 
ir jų bičiuliai; skambėjo dainos 
ir juokai. Trijų aukštų sutuok
tuvinis tortas dominavo ant il
gai išrikiuotų stalų. Ten pat- 
buvus 13 mėtį) amz. Kathleen 
Garret, niekad nėsapnavusi. pa 
gavo senelės sutuoktuvių bui-:e- 
tą. ‘ ‘

Toje siiluokluvių puotoj pnl- 
viiluitas faktas, kad meilė 
kaip \ i.si geri ekiiktai j- nesi- 
i ihiioją su vyresuiu ain/.iu.

Gylė Sp.

įstaigą. *
KL. _Aš esų iteseniaf Mvykęs 

“jauniis-'ŠlP Eurįoi į
Įrvdymtfc riakja^pf^tątyti 
See. ĮstaigaiLMi^g^įO

čiuojąmos kaip ii; 
vės pensijos? ,

ATS. Ne. čekiai kąi kuriems 
šeimos nariams ir nedarbingie- 
sems yra kitaip apskaeiuojami 
ir paprastai yra didesni. Dar
bininko mirties atveju arba dėl 
nedarbingumo Imamas mažes
nis mėtų skaičius ir nustalymiii 
Šoč. 'See. pensijų didumui ima
ma daugiau metų su aukštes
niais uždarbiais. Pvz., jei dąr- 
bninkas tapo nedarbingas (dis
abled) 18" metus, būdamas 29 
metų amžiaus ir jo metinis 
uždarbis Spc- Sęė.; apdraustame 
darbe sudarė $14,700 laike 2- 
jų metų, tai toks gali gauti $567 

'Čekį per mėnesį, kaip negalintis 
dįrbti invalidas. Papildomai, jei 
gu toks darbininkas turį žmoną 
Ii: 2 vąikus,jaunesnius 18 metų, 
tai ..kartų su šeimą .gali gaunti 
992 dol. per mėnesį iš Sbo. See. 
pensijų fondo. (Smulkiau žiūr. 
į lentelę, ;gaųnamą Soc. See. Įs

taigoj). ' ' -

blninkas mokąs (SdėšniasSoc.

tĮą3^Įidęsnįų^.j^^okėjimus, (be- 
lįmh r.; r . : r.;

i ''iii>"EfT >j:'’ - • <

* --■■ -u

_ Į -reikia įiųękšti tąk&ųš nufl: 7
71 gąūnaimę įsensijų?- '.Tf ■ ~

įvtiuA-L - J 'H-f C'-uJ )j>
* ’KL._ ,5tan,; yta kyla... nerimą 
■ketiantiš Kausimas: ’ ar asmuo 
pragįj^’enąs iš Soc/ S.ec." pensi- 
j ės~ privalo ‘ inc>kė$ "Žoįąūs ‘ ino- 
'kfeŠ^iiiš?' ■ -in . ' at^rųninęs Ig.

* i AJ5- Nsi^iuGCr^č.?sec..inokė- 
jimųr- penš^ų.Tbtoefitų) jokių, 
irįokesčių nereikią-mokėti;

i .d-. ' to V r

n? n

L

-1;

įl

•' 32 VALANDŲ DARBO 
SAVAITĖ — PLIENO UNIJOS

. TIKSLAS

PITTSBURGH. —Amerikos 
Ptięęo unijos siekia 32 valandų 
darbo savaitės, be "‘uždarbio su
mažinimų”, kurį dabar darbi
ninkai gauna, dirbdami 40 vai. 
per savaitę. Unijos "nori šį sieki
mo tikslą įrašyti phiisima su 
'darbdaviais pasirašytina kolek
tyvinę darbo sutar(|,

1 3^' '* £■

Tokį sutarties projektą’, pa
ruošė unijos pląnavimq< komi
tetas. '' fb;

403O^ArčKėr r VI lUl

SeniauriasįjautdmobiJių pardavėjas Itatiivis* 
C U 5-r • > '■

S-r "7*^- * y ’ . .*' - v , •

j i

15 
[ 4 ■

į $

{peilių rūĮ 
dėkoju*

ĄTS. Reikia patiekti 
mentus, kurie ųurpdoi ^pižių, 
tapatybę, piliet^ę ’^brba; ‘ " 
iną nuolaf>sgy4Wti pairti 
sic. “ - į./’ i* 

w ta L-J
KL Pasakykite, kokius do

kumentus reikta ^patiekti, kad 
nustatytų mano taputyl»ę Soc- 
See. 'kbrfčiči į^aulfr • Lilija

ATJi tTaVr ns khr iurėt i suos 
dokumentus: I.Aulonmį»i(i<i yai^ 
ravimo litmus, ‘ Z M&tffos

' iTl t ik »
Volare Pręmier Coupe '

'' ČįryŠIėr ? Hymouth J Arrow mašinos, įr 
Station1 Wagon’S-ii? ?š,57Q ir daugiau, 
j-(Vartotos mašinos toi urmo, kainomis)

Gerrausr^tneėhĄiiikdi taisymo if priežiūros departamente

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way tę s ularty!

see us for 
ttOWJ financing 

AT OUR LOW RATES

doku-

WITH REPAYMENT 
To Tit your income

*■

CHICAGO, ILLINOIS 60608

Phone t Virgiui* 7*7747

W WEST CE1MAK KOAD •< * 
Pxtxi KazanaekUI*

:r BOOTS t Moku TtK+frU 9-4 Thur.9-8 Sat« 9-1

SĮRVIHG CIĮĮąRGO AND SUBDRBS SINCE 1905
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kariuomene, daugiausia Kaimo 1: 
sustodavo ties Talpūnų kaimo daržais. Vaikams buvo ma 
Iohų su kareiviais pabendrautu Ir apsimokėjo: iš karei-_ 
vių gaudavom kokią kapeiką, žvaigždę, kaįrėiViskį’^jltf- • 
rę, konservų paragauji. . ’. ", , J ‘

Su kareiviais kaimo gyventojai jau2 ‘^ankščiau bilVd'^ 
apsipratę, neš kai caras važiuodavo' Į VokĮet|Viš^da '' f 
kaime. Vuyo, apgyvendinamas,kareivių, bųj^,bartais*ir)'.’ 
kuopa. Jie caro traukiniui pravažiuojanti saugoja (gele^-{ 
žinkelį. Žiemos metu po kelis kareivius išskirsbydavo.pasnv 
ūkininkus: didesnė pirkia arba inažesnė^šeiinaį daugiau to 
kareivių ir priešingai. aiit^a^^
tiestų Maudų. Vasarą apgyvėn$pa#yp^^^
ne. Virtuvę įrenkdavo kuriąto^uors daržai.iškasdavo;^ 
duobę, pritvirtindavo katilą su’ dangčiu• ir»"virdavo<ns- 
reiviai kaime išbūdavo dvi-tris ’savaites. •° - į

* - t 1 ‘ . - '' * i - * 4 j ji ą , I k. ;

Ūkininkai nemėgdavo šių^svečių”, • nors jie nieko. blo -, | 
go ir nepadarydavo ,0 vaikai mielai jųji daukdkvo. 'Pir-’-^ 
miausia matydavai kaip kereiviai’atiiėka ^to^ti^’1 -1*’
timus), kaip šautuvai atrodė, kaip(.jųos ^.alę u'ąądt^vai^l 
pakilnoti: antra, pasisukinėdavai?.apie,tyi)$ųLvę. j^f gąutoįS 
davai paragauti kareiviškų kopūstų,> duonos,. g-autiejios-ip.. 
mėsos, grikių košės. Juk tai buvo !nėapsakoimas> to'-karšia-T 
visko maisto skanumas.' lį kasgi ‘ galėjdcbilti'''škknihU<? ’S 
Na, gal saldainis, piernikas: ^.(mędaūnmkas^ ^iė^ka1^^; 
plokščia bulkutė viduryje' peilių..pąbądfį’ipįCŪį^uįį'pą,.:^. 
barstyta). Gaila buvo šu kareiviais; skirtis. įj >.-..n^a-4

Kareiviams išvadavus, vaikai jruosdą^osi ;
čiam šventadieniui užsiėmimams: darydavosi iš lentu
kių šautuvus,. siūdindavbši tarbas; -is'isąsiūvinf0i 7'viišėliij 
antpečius. ." ’ . ' ‘ ųitj aborta.

“'V*1 ■ U 4 : J ! į,,.,. jį. i, ■, ,į|j t iį/į.f

Šventadienį, užsidėję kariškusatributus, vaikjaiibgru'n- 
puodavosi dažniausiai ties-Kazlausko. Janukienės^kluonu.*’ s 

(PrasidedaWkanniarptotflnar.'t)u 
kgcRpriprašyti tvaikus nors pavąlgytij be! nemaž 
ir-vaikai. Sunku buvo suprasti, kodėl ievai to 
jiems atlikti taip “svarbias1 parėigaš’’J jūk*ka^^ 
tais po kelias- dienas tekdavto pabutiiSndva^i 
dabar dėl kokių ten pietų hr pavakarių'verčia a^il 
vo-pozicijas. Ji ūbiU ;
| 1 Temstant 'užsiėmimai' baigdavos^/ jUHzę" nai^į^vai- 

kai jau nepajėgdavo?'^’vakarienės 
gavosi, saukstas is j 
davo Į savo prieglobstį. Tik po kelių-d 
vo vėl į įprastą kaimo gyvenimą.

1913 metais Hidenį^r 191fmeta^ pava5rU 
lių glžB stot£ ir alpulių -laukose i® 
manevrai. K&nė,buvo ^pgy^grtdi^ftas 
ir trumpai kazoku-'dalinys. toia tai buvo, visiems įdomu

— kelia-
ę į Duo- 

ors pa- 
jie žolę f 

__ ____ .kdė. Ži- ] 
noma, jie apsigavo: mesjiems žadėjome, jei “įsakymus ' 
vykdys,ne tik dobilų, bet ir- avižų iki soties. Tikrai būtu- 
me pažadą Įštęsėję. Nepamenu tik kuris^nūsų, jau įr pU- 
ną kišenę avižų turėjo^

1914 metais’ pavasari7 pltimt' buvo 'falbamay jog^lms 
dideli manevrai. Daug kas spęįiojo ir apie kąrą. Dažnai 
pradėjo vežti kareivius Kauno link. Kai.prieš^semaforą, 
ties mūsų daržais,, sustodavo karikukše$riai,| kareiviai 
buvo linksmi i. dainuodavo, uirmonika^grdŠavoJlvirdavosi 
katiliukuose valgyti, nes kartais traukinys prastovėda
vo gerą valandą. Kareiviai šu vaikais’ pabičiuliaudavo,

VO

ia';
sa- T

x

a
Žas- 
maži 

tų Įbūrys

kazokas liepia arkliui gulti — gula,, liepia keltis 
si. Bandėme ir mes, vaikai, .ąąvn*

rinkdavom jiems 'geros^ žolės,
u

t

Vi b i 
ką nors duodavo, pav. peiliuką, tuščių šovinių tūtelių, sa- 
vo viralo paragauti ar šiaip “labai vertingą daiktą”.

Apie viduvasarį jau geležinkelis buvo traukiniais |i 
perkrautas. Dažnai pasitaikydlyo,'kad vienas traukinys 
stotyje, kitas stovi prieš sętiįfpr^^.tęeŽMfe, sustojęs ne- t! 
privažiavęs diskos. Tik-staiga ■^Įp^iliz's^'' 1------ ’ Tr" !1
rai nuliūdo, moterys..yerkė’ir-,kak?
o mes, vaikai, džiaugėmės.' K^ą/|ltis laiMš^ 
daug kareivių, bus šautuvų, šovinių, s

a, karas! Vy 
ia dabar bus, 

iuos

SI

menę eisim. Mušim jiieųaeiusf .(Vokię 
sim Georgevską chręst^ gausim,^ dSuvyri^O! 
tik į mus žiūrės ir pavydės* ypač ihergo&^ė^ 
jo beveik kasdien po. kelis traukinius vežti siįį.. 
išgirdome jų dejavimus, pamatėme iškreipty$ 
dysis entuziazmas dingo^, '

Rusų laimėjimais gyvcritejai -dziaūgesL nes nenorė
jo, kad karo operacijos vyktų Lietuvoje. .Pradžioje karei 
vių nuotaika buVo nebloga, sakydavo^ jęg “memcą’ir (vo
kiečius) greit suiriušią.

(Bus daugiėu) **
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(Tęsinys)

soduose ir par-

Vieni gavo,

NAUJIENŲ

POLONIA SODE
fe<®

1800 So. Hoisted St

Visi'^lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniką..

Į avilį nebelėk, 
medaus nebenešk 
bitele pilkoji;

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

vašios nuosavybės su “maršuo- 
ti” tinkama aikšte.

Mūsų sparnų

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
silieka didelius darbus. Pirma, jie pa- 

deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
■* užsimojimus. Antra, jie padeda su

kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

icago, III. 60608

Liepos Ketvirtoji praeitą pir
madienį su temperatūromis auk
ščiau 90 laipsnių buvo įvadas į 
karštąją savaitę kai termometrai 
antradienį. liepos d. Chicagoje 
vietomis pasiekė 97 laipsnių, 
nors dar toli nuo rekordo.

Karščiausios liepos savaitgalio 
rekordas — 102 laipsniai tebėra 
nesumuštas per 66 metus, būtent 
1911 metais.

Praeitasis antradienis maža 
kuo skyrėsi nuo pirmadienio,, gi 
oro pranašai džiugina — gazdi- 
na, kad panašiai virš 90 laipsnių 
bus visą šią savaitę.

Commonwealth Edison kom
panija skelbia, kad elektros su
naudojimo rekordas artėja prie 
naujo rekordo — sunaudota 13.4 
milijonų kilovatvalandų. Anksty-

— New’ Ypfko advokatai jau 
pradėjcTgarsintis, siūlydami pi
gesnius patarnavimus.

NAUH1NOS, CHICAGO «, ILL,— Friday, July 8, 1977

Autorius žinojo, kad Jurekas 
buvo sušaudytas, tik nenorėję.- 
to fakto pripažinti. Šautuvų poš
kėjimai ir šovinių zvimbimas 
miške, kurie atnešė mirtį žy
dams, jam buvo tik bičių zvim
bimas pakeliui į avilį.

neggilęstinga;, puolė- . .r
.įtikinėjo, lead' iąusnrė esanti 
Irisai pelnyta..Už tą kalbą No 
AosHcevas: siūlė caro valdžiai 
-a p dovanoti | T vard ovski a n tro 
AaipspioChiOs ordinu.

Chicagoje pradeda atsiduoti 
Miuncheno kvapu šio šimtme
čio trisdešimtųjų metų pradžio
je, kai Hitlerio/naciai tebebu
vo tik-tik iškilę.

Chicagos priemiestyje Skokie 
sensacijas iš degtuko šukėti 
gaisrą mėgstančioji spauda iš
pūtė į “frontus su apkasais”, 
kur dviejų fiurerių — vedami 
legionai Liepos Ketvirtajai ruo
šė rasistinę konfrontaciją, ku
rios buvo išvengta U. S. Aukš
čiausiam Teismui tokias karin
gas eisenas Liepos' 4 d. uždrau
dus, tačiau žydų Defense lyga, 
prisilaikydama įstatymų, vienoje 
privačioje nuosavybėje, neper
žengiant tos nuosavybės ribų 
savo demonstraciją, rabinui Ka- 
han vadovaujant, pravedė.

Chicagos nacių fiureris Col
lins, pareiškęs “didelį pasiten
kinimą, kad žydai parodė kaip 
“apeit” teismo draudimą, pasi
gyrė dabar tai tikrai eiseną ruo-

truko daugiau duo buvo 58 laipsnių, tai yra 37 
laipsniais žemiau kaip ore.

lietuviai ateiyaivinimo vie-, 
tomis negali skųstis, tokių turė
dami visais Miehigano paežeriais, 
pradedant Beverly Shores, Long 
Beach ir Michiana baigiant 
Union Bier ir net iki (Hen, Mich.

Bet lietuviai, pasirodo, turi 
kur šaliniai laiką praleisti ir be 
Miehigano ežero. Viena tokia 
puiki vieta yra Lemontas su pla
čiausiomis, kur nepaprastai gra
žioje gamtoje 
kuose nuosavose rezidencijose 
su mažų mažiausiai keliais ak
rais vaismedžių, daržų ir didelių 
vešlių medžių pavėsiais gyvena 
geras tuzinas pasiturinčių, po 
eilės metų pensijos nusipelnę 
tautiečiai. Iš tokių teko viešėti 
Urbonų šeimos ūky, brolių Skrip- 
kų 8 akrų ištaigingoje vaisme
džių farmoj (per Jonines) ir 
Mackevičių nostalgiškai gražioje 
namų aplinkoje (Lietuvos Vals
tiečių Liaudininkų draugiškame 
piknike). ' j. Pr.

jjšskirti tik -’5 mokiniai, kurie 
■pranęšė yų|džiąi apie draugų 
^usįk^itimąi'įr jiems buvo leis 
įą toliau mokytis kitose mo- 
LyĮdg$ė; Upjv-tp rektorius Tvar 
dovskįs; ,ąįątovaudamas šviėti- 
jno vadovybę, pasakė "pono 
šęp.ąjlpriąus; aprobuotą” kalbą,

jnokyklą,. kaltino‘ mokinius

tenkinami, bet tik atskirai 
kiekvienam asmeniui.

— Laikinai sustabdytas alie
jaus ėjimas ilguoju Aliaskos 
vamzdžiu. Teko sustabdyti dėl 
vieno mažiuko klynelio, nepri- 
spaudusio vieno klapano. Už
truks dvi dienas, kol viskas bus 
pataisyta. į

tani ja yra malda, kurioje vie
na eilutė kartojama daug kartų. 
Mackus naudojo tą bažnytinę 
formą savo poezijoje, bet jis 
nerašė religinėmis temomis, o 
tik apie žemiškus dalykus.

A. Mackus labai pergyveno sa
vo išėjimą iš Lietuvos. Jis jau
tėsi be namų. Tą jausmą jis iš
reiškė savo poezijoje, štai iš
trauka iš “Hermetiškosios dai
nos”:.

Sudegink sparnus, 
geluonį įleisk, 
bitele pilkoji.

Tačiau A. Mackaus nėra pe
simistiškas. Jis sako, kad nieko 
nėra •raeitvle ir ten nereikia 
nieko ieškoti. 7A. Mackus taip 
pat rašė apie augintinius. Vie
nas toks augintinis buvo John, 
negras iš Afrikos Eitas — Jit- 
rekas. žydę 1 e-niikas hitlerinės 
okunaci:G3 laikais. Poezija apip 
Jureką yra labai liūdna. Poetas 
aprašo, kaip Jurekas buvo bai
siai traktuojamas tik dėl to, kad 
buvo žydukas. Pagaliau Jurekas 
buvo nuvestas į mišką ir su ki
tais žydais sušaudytas:
Ne šūviai aidi pamiškėj, 
tai sidabrinis bičių spiečius 
pakely į mūsų sodo avilį...

“Jurekas”

įvestos po 
sugriežtin- 

atvežamų knygų 
Carinė švietimo va- 

visomis priemonėmis 
jaunimą, sekdama. 

> tarpą neprasiskverb- 
pažangesnė idėja ir 

bet kokį mokinių

Sj Prokuroras perskaitė duos- telį kunigą Mollesoną, kuris 
prčndį uždaryti, gimnaziją. No dėl senatvėje netikėtai užgriu- 
įyosilc^yžs. .trumpai paaiškino? vusios didelės nelaimės-dėl ne- 
kad tai. daroma todėl, 3... kad Į tekinio sūnaus — buvo tartum

Po Kėdainių spektaklio net
rukus sekė antrasis Vilniuje, 
— Kražių “Juodųjų brolių” by 
los pabaiga. 1824 m. kovo 8-9 
d. Vilniuje buvo viešai vykdo
ma moksleiviams bausmė: nu 
teistieji! (buvo apkalti grandi
nėmis ir varomi didelės minios 
akivaizdoje. Novosilcevas, Kori 
stantino pavestas, sekė, kokį 
įspūdį tai daro publikai.

Šiems įspūdžiams dar neat- 
slūgus, prasidėjo naujos moki 
nių bylos Panevėžyje ir Kau
ne. Visuomenė įvykių buvo tie 
siog priblokšta. Panevėžio mo 
kiniai kartojo tą patį, ką ir ki 
tų mokyklų moksleiviai. Pane-

jU Laike ceremonijų, mokiniai 
Strode taip prislėgti, kad salė 
Jiavo pj$ną graudaus verksmo 
71F raudojimo,; išskyrus vienin.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigt* 1923 metais. TeL 421-3070

. ■ ■ įstaigos pietuoce Hemas automobiliams pastatyti.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Los Angelės, 

1977 m. birželio 29 d.

NAUJIENŲ REDAKTORIUI.

Gerb. p. Redaktoriau, 

prašau Jūsų dienraščio skilty
se atspausdinti sekantį mano pa
tikslinimą.

Stasys Brailys birželio 6-toš 
dienos Naujienų Nr. 131 raši
nėlyje “Kaukaitė dainuoja ir ke
lia triukšmą” rašoma apie Lie
tuvos pavergėjo atsiųstos iš Vil
niaus į Los Angeles solistės Kau
kaitės misiją, jos palydovus bei 
koncertą Santa Monica mieste
lyje ir paminėtas “Radijo valan
dos vakaras”. Tai buvo Kalifor
nijos Lietuvių Radijo Klubo 
(Lithuanian Melodies, Inc.) ba
landžio 30 d. 25-rių metų jubi
liejinis koncertas-balius.

Tarp kit ko, rašoma: "Pačia
me bankete ėjo kalbos, kad pats 
Bakūnas, gražiai pravedęs sklan
džią programą, taip sklandžiai 
josios palydovams pasakė, kad 
ji tame vakare nebedainuos. Jis 
ne tik jai dainuoti uždraudė, bet 
patarė “geradariams” atsiimti 
ir paklotą šimtinę.

Bet dabar aiškėja, jog tai bū
ta ne Bakūųo Vlado, bet paties 
lietuviškos radijo valandas pir
mininko. Kaukaitės mėgėjai ir 
garbintojai, Pagal užsakymą iŠ 
Vilniaus, norėjo sa Bakūnu kal
bėti, bet jis jiems atsakęs, kad 
labai užimtas ir neturįą laiko.

PIKNIKAS

j® LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. — 1490 AM

I SeU. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM
5tkmod.9:30 - 10:00v. r.- 1230 AM

K. BRAZD2I0NYTE
2446 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629

A -V . T0bf. - 778-5374

Algimantas Mackus buvo poe- į žmones savo poezija ir tai jam 
tas, gyvenęs nuo 1932 m. iki 
1964 m. Jis rašė apie savo ilgesį 
Lietuvai, kaip daugelis kitų lie
tuvių poetų ir rašytojų, bet Mac
kaus poezija- skiriasi nuo kitų. 
Jis buvo avangardistas. A. Mac
kus nerašė tradiciniu būdu, bet 
kūrė savo stilių, kuris buvo sa
votiškas.

Mackus savo poezijoje varto
ja neornamentuotą kalbą. Ta 
kalba yra paprasta ir kasdieniš
ka. Poetas stengėsi šokiruoti

LADIES AN B « E N T L Ė M E N
Hair formula JIB is Pateate4jStiarantee<i in Switrferland ančT if 
Registered in. USA, . Canady JftBeee. It cures Dandruff, Falling 
Hair, Itching scalp; Splitting ends," strengthening HAIR, Root 
growth, and restoring NATURAL HAIR COLOR. Using JIB you 
will never be BALD or GRET. 10ė<% Guaranteed. Listed in 
Druggist Red-Blue . Book; Drug’s-Oheniist Order STRAIGHT 
JIB LAB.: J A: J, 2557 W. 69th SL, 164® W. 47th St, So. 50th 
Ave. & 14fli St, Cicero, HL, 1147 K. AsManrl Ave., 28S4 No, 
Milwaukee Ave, Chicago, HL JIB.. Medicine liquid 8 oz^ 
16 week supply o— $6.00. : Money Order, postpaid. Sena Today:

LABORATORY, 14S7 So. 49tfa Ave< CICERO, ILL. 60650

vėžio mokinių byla' jaudino bosnis rekordai buvo pasiektai 
žmones dar ir dėlto, kad kai- 1976 metais liepos 10 d. kai prie 
liniukai buvo 11, 13, 16 metų Midway temperttūra siekė 10d. 
vaikai. Tik vienas J. VankavL šiemet karštoms dienoms ir 
ėius turėjo 19 metų. Vėliausiai naktys nepasiduoda. Nuo pirma- 
neramumų banga pasiekė Kau dienio naktimis temperatūra 
no mokyklą. Teisino sprendi- naktimis išsilaikė prie 77 F. Ge
mai ir šių mokyklų mokiniams riausias ir greičiausias atsivėdi- 
buvo griežti ir žiaurūs. Visos nimas Miehigano ežero, kur van-1 
mokinių bylo: 
pietų laikų,

•ymas Visose mokyklose buvo su 
bet ir griežtinta drausmė 

teinės priemones, 
a iš užsienio 

cenzūra, 
dovybė 
saugojo 
kad į jo 
tų jokia 
uždraudė 
tarpusavio bendravimą.

Moksleivių bylos sukrėtė 
Lietuvos ir Lenkijos visuome
nę, sukėlė daugelio žmonių pa 
sipikfinimą, didesnę neapykan 
tą caro valdžiai ir dar labiau 
įaudrino atmosferą. Tas viskas 

Į dėjosi 1830-31 -m. sukilimo iš
vakarėse.

perėjo, j. valdininkų pusę, o, buvo ne tik grasinim
.jifie • mokinių . pęrėjo isprav-* noras įbauginti visuomenę. Įi 
ninjcąsį ,artilerijoj karininkas1 Mokyklą uždarius, mokiniai t 
ir apskrities maršalka, — nuos buvo ispravninko išvežioti į 
prendžio vykdytojai. Novosil
ęėva^ perskaitė įsakymą ispra ti, kad priėmė mokinį ir atia- 

iTad .'.visus mokinius, ko už jo elgesį. Netrukus pra-
^urie^nętųri tęisės stoti į kitas dėjo plaukti tėvų prašymai 
mojkįddas, -pristatyti tėvams, leisti jų vaikams toliau rnoky-

“Chapel B” yra apie mirtį. Jis 
mirtyje matė žmonių likimą. Ni-e 
kas* negali sustabdyti mirties: 
“Ir mirtis nebus nugalėta.”. Pats 
poetas žuvo automobilio nelai
mėje prieš šios knygos išleidi
mą.

Indrė Vepštaitė, VIII kl., 
K. Donelaičio mokyklos mokinė

dažnai pavyko. ‘

Algimantas Mackus yra išlei
dęs keturias poezijos knygas: 
‘Elegijos”, “Jo yra žemė”, “Ne
ornamentuotos kalbos generaci
ja ir augintiniai” ir “Chapel B”. 
Pirmose dviejose knygose Mac 

j kus laikėsi daugiau tradicinių 
normų. Trečioje knygoje jau iš
vysto savo stilių. Atrodo, kad 
liaudies dainos yra padariusios 
Mackui įtakos. Jo poezijoje var
tojami liaudies dainų motyvai. 
Kai kuriuose eilėraščiuose yra 

Bet rądįjb valandos pirmininkas naudojama litanijos forma. Li- 
juos visus priėmė, išklausė ir 
pats vienas nutarėj kad ji šiame 
vakare ri.ędainuęš”.X

P agEifes 1 fji'i m a s. Jokia tri- 
jų asmenų grupė nesikreipė pas 
man^ w hi^ūlėjir nedavė šimti
nės, .tat.ir nepatariau atsiimt' 
šimtinę. JKesa,;iš' konetrto daly
vių vįęriasr reikalavo pakviesti 
vilnietę;..'solistę padainuoti; du 
dalyviai prašė ją pristatyti kon
certo dalyviams ir vienas piktai 
pabarė mane už stoką supratimo, 
tokios -pristatymo nepadarius. 
Bet nenoriu tikėti, kad bent vie
nas iš kreipusiųjų būtų tai da
ręs “.'.-.pagal užsakymą iš Vil
niaus?. ?■.- ', ‘

Kad'.solistė;nedainavo ir bu
vo nesupažindinta su koncerto 
dalyviais, tai buvo ne vieno pir
mininko ’“n e”, bet Valdybos na
rių daugumos ir Klubo narių 
beveik visumos va lia. -
- . . ; .Kalifornijos L-vių R-jo 
? ; : Klubo pirmininkas
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Erdvei tyrinėti laikais mokslininkai pagamino mato
mu sietelį, kuris sustabdo visas trumpiausias bangas. Moks
lininkai nustatė, kad labai trumpos bangos kenkia sveika
tai ir dėmesiui. Mokslininkai džiaugiasi, kad naujas siete
lis praleidžia jaunosios Lou An ne Lee šypseną. Sieteliai 

daugelio motery šypsenas sustabdo.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienixM, nu*
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12

Siųskite knygas... būtinai su autografais
Šią vasarą į rusų pavergtą Lietuvą buvo nuvažiavęs 

prof. Justinas-Pikūnas su savo 20 metų amžiaus dukra 
Kristina, gražiai kalbančia lietuviškai. Profesoriui ir 
dukrai teko būti Rumšiškėse, Elektrėnuose, matyti nau
jai pastatyta miestelį ir užsukti i Rumšiškėse pastaty
tas muziejines retenybes. Prof. Pikūnas buvo kilęs iš 
Miroslavo, Dzūkijos, todėl jam, 33 metus Lietuvoje ne
buvusiam, norėjosi patekti j gimtinį savo kaimą ir mies
teli.

Sigitas Krivickas, kuriam jau leista pradėti rašinėti 
Gimtajame krašte, davė kelis vaizdus iš šios Pikunų ke
lionės po pavergtą kraštą, Savo reportažą Krivickas pa
vadino “Gimtinėje po 33 metų.” Iš šio reportažo matyti, 
kad prof. Justinas Pikūnas, būdamas jaunas studentas, 
kartu su savo jaunesniu broliu pirmiausia buvo nublokš
tas į Austriją. Karo pabaigoje sunkiai uždirbtais pini
gais teko mokytis Miunchene, o jau 1950 metais pavyko 
pasiekti JAV, nuvykti į Detroitą ir ten Įsitvirtinti dėsty
toju aukštesnėse mokyklose. Tuo tarpu jam pavyko pa
rašyti kelias knygas, angliškai ir lietuviškai, gauti psi
chologijos daktaro laipsnį ir kartu su dukra aplankyti

- Lietuvą. .... ■ -■ —
Tarybinę Lietuvą jam teka matyti Rumšiškių “mu-; 

ziejuje”. Ten jam tekę aplankyti “stipriai suręstą Že
maitiją”, “čerpių stogais besipuikuojančią Suvalkiją”, 
įeiti į mažą Dzūkijos svirnelį ir pasiklausyti pasakojimų 
apie sunkius ■ laikus, kai “duonutės dzūkeliams ne iki 
kiekvienos rugpiapiūtės užtekdavę”. Prof. Pikūnas gi
mė ir augo Dzūkijoje, žino dzūkų gyvenimą ir pažįsta 
jų namus ir svirnus. Jis palydovams turėjo pasakyti, 
kad tokių mažų svirnelių, kuriame žmogui, apsisukti neį
manoma, Dzūkijoje jis nematęs. Jam buvo pastebėta, 
kad dzūką tais laikais gelbėdavęs miškas, -.jį dzūką rė-. 
dęs ir maitinęs Jam buvo priminta dar ir šiandien viso
je Dzūkijoje dažnai dainuojama, kaip reportažo auto
rius sako, šelmiška, daina: “Jei ne g.rybai, jei ne uogos,; 
dzūkų mergos būtų nuogos ..”

Prof. Pikūnas buvo užėjęs i Vilniaus Universitetą 
ir turėjo progos pasikalbėti su dabartiniu jo rektorium 
J. Kubilium. Atrodo, kad matematikas Kubilius, kad ir

labai užimtas, rado laiko atvykusiam profesoriui paro
dyti universitetą, permesti aki per bibliotekas. Pasikal
bėjimą su rektorium pradedantis žuraalistas Krivickas 
šitaip aptašo:

“Profesorius J. Pikūnas nuoširdžiai padėkojo 
rektoriui už suteiktą galimybę paimti universiteto 
•svečiu ir pasakė, kad būtų laimė vol pabuvoti gimti
nėje 1979-aisiais, kai universitetas. Dainės savo 400 
metų jubiliejų. ’

— Kodėl gi ne, — atsakė J. Kubilius, .4- mums 
žinomas jūsų svarus indėlis į psichologijos mokslą, 
ir visada bus malonu su Jumis susitikti ir man, ir 
mūsų psichologijos katedros atstovams. Lauksime 
jūsų knygų universiteto bibliotekai. Sutinai su auto 
grafais.” (Gimtinis kraštas birš. 2 d. 5 psl.)
Reportažas padabintas prof. J. Pįįįno fotografija; 

gretą stovinčiais dviem profesoriais:,-A. Guču ir.do-su 
centu J Lape, traukta paties V. Kapočiaus., .- j

A_r žurnalistas Krivickas į prof. Pikūno lūpas įdėjo 
jo paties žodžius, ąr jis, kaip paprastai'tokiais atvejais 
Gimtojo Krašto reporteriai daro, įdeda į. atvykusių žmo
nių lūpas tokius žodžius, kurie jiems patinką,-o vėliau ne 
leidžia nei iškraipymų pataisyti, nei netikslumų patiks- 
lįntif Reikia manyti, kad šiuo atvejų, kas ’pąrašyta, bu
vo pasakyta. Galėjo būti daugiau pasakyta, bet ne vis
kas surašyta. ^41 " r r h

Reikia tikėtis,-kad laikui bėgant, kaip prof. Piktur
na grįš į Ameriką, tai parašys, o jeigu ne, tai bent savo 
mokiniams papasakos šios kelionės įspūdžius. Jeigu jis 
tikrai nori Vilniun patekti 1979 metais, tąj^ gali kartais 
tekti laukti dar porą metų, kai grįš po jubiliejinės šven
tės, tai tada užginsime. Bet šiuo atveju mums rūpi visai 
kitas klausimo aspektas. Mums rūpi universitekd rėkto-į 
riaus J. Kubiliaus prašymas pasiųsti i Vilnįaiis Universi
tetą po vieną savo Amerikoje spausdintų^knygų. Kubi
lius yra girdėjęs apie prof. Pikūųę^įnąšą i pgi^hoįpgijos: 
mokslą, bet universitetas neturi nei viešos-Amerikoje 
mokslininko teises išsikovojusio lietuvio knygos. Paties 
seniausio -Sovietų Sąjungos universiteto7^ kaip dabar

sovietinėje spaudoje rašojna, rektorius turi prašyti, kad 
jam pasiųstų užsienyje dirbantis lietuvis mokslininkas 
savo darbus.

Bet šiuo atvejų svarbiausia yra, kad siunčiama kny
ga turi būti su autografu. Ne turi būti, bet “būtinai su 
autografu. “Kas su lietuvių užsienyje spausdinamomis 
knygomis darosi, prof. 3 Kubilius geriau žino, negu bet 
kuris kitas to seniausio universiteto profesorius ar dės
tytojas. Kubiliui teko kelis mėnesius praleisti Chicago- 
je, susipažinti su*Chicagos universiteto tvarka ir su nau 
jai gaunamais mokslo veikalais. Be to, tie keli mėnesiai 
Ciceroje ir Chicagoje jam sudarė sąlygas pažinti ir kitus 
amerikiečių spausdintus darbus. Jis žino, kaip sunku 
įvežti bet kokią knygą į Sovietų Sąjungą. Jam šiandien 
aišku, kad į pavergtą Lietuvą įvežti lietuvišką knygą dar 
sunkiau. Jis mano, kad knygos autografas gali padėti 
praleisti knygą į universiteto biblioteką, todėl jią ir rei
kalauja, kad būtų “būtinai su autografu.”

Prof. Kubilius taip pat turėtų žinoti, kad okupantas 
išleidžia stambias sumas pinigų kiekvienai lietuviškai 
knygai, kiekvienam laikraščiui arba žurnalui. Jis perka 
ne po vieną egzempliorių, bet po kelis. Okupantas, be to, 
turi, dar Vilniaus pašte labai pastabią cenzoriaus akį. 
Jis turi žinoti, kad knygos, net ir su autografais, iš Ame 
rikos į Vilnių’, dingsta Vilniaus pašte. Jos nebedingsta, 
bet adresato nepasiekia. Jos eina į okupanto specialius 
archyvus, kur sekamas kiekvienas Amęrikos ar kitur gy 
venantis lietuvis. Esame tikri, kad ir prof. Pikūno dar
bai įrašyti į jo kortelę ir padėti į jo bylą. Daugelis dėsty
tojų prašė Amerikoje spausdintų' knygų. Vieni norėjo 
lietuvių spausdintų knygų, kiti norėjo gauti angliškų 
arba kitomis kalbomis. Dar daugiau knygų buvo pasiųs
ta į Vilniaus Uuniversitetą, su autografais ar be jų, bet 
tas universitetas visą laiką prašo. daugiau knygų. Uni
versitetui siunčiamas knygas pirmiausia pasirenka cen
zūros įstaigose sėdintieji rusai arba rusams dirbantieji 
lietuviai. • '■ ‘ ....

Kiekvieną kartą, kai Kubilius ąr koks kitas aukštas 
sovietinės valdžios pareigūnas paprašo lietuviškos .^kny
gos, tai reikia jo tuojau paklausti, ar okupantas siunčia
mą knygą praleis? Kubilius pečiais patrauks ir suabejos. 
Tada'reikią jo paprašyti, kad jis pats kreiptųsi į cenzū
ros vadovybę ir gautų iš jų. leidimą prašomai knygai 
įleisti. Jeigu jis tokio leidimo negaus, tai knygų siunti
mas, su autografais, ar be jų, yra metimas knygos f ru
sų rankas, kuriuos valdo pavydas, o ne mokslo’ žinios^

uroiaų vėžio
WASHINGTON. — Amerikos 

Vėžio Institutas prdėjo kampa
niją įspėti visus asmenis, kurie 
kada nors — 40 metų laikotar
pyje yra turėję galvos ar spran
do peršvietimą X spinduliais, ka
dangi tokie gali gauti tiroidinių 
liaukų (thyroid glands) vėžį. Se 
niau X spinduliais peršvietimas 
buvo plačiai vartojamas tonsi- 
lams ir kitoms gerklės ligoms 
pažinti. Vėžio Instituto įspėji
mu, daugiau kaip milijonas ame
rikiečių yra buvęs peršviečiami 
X spinduliais. Visiems tokiems 
patariama kas dveji metai duoti 
daktarui patikrinti savo tiroidi
nes liaukas.

WASHINGTON. — Apsaugos 
departamentas pranešė, kad yra 
išdirbama technologija ginklui, 
kurį būtų galima panaudoti prieš 
satelitus, bet dar truks laiko,, kol 
bus galima planuoti jo modelį.

Tai didelio riziko technologi
ją, kurią reikia išvystyt”, sako
ma pranešme.

Po spalio 1 d. Pentagonas at
rinks vieną iš'dviejų kontrakto- 
rių, kurie jaii tokiam projektui 
yra. dirbę.

ANDRIUS NORIMAS

PASLAPTINGOJI

Susirūpinę skautų 
tėvai ;

sios vasaros skautų stovyklo
se Įvykusios tragedijos lietuvių 
skautų tėvų tarpe taip pat sukė
lė susirūpinimą dėl b'etuviškos 
skautijos artėjančios stovyklos.

Pasikalbėjus su-viena — kita 
motina, kurių dukros ' ruošiasi 

stovyklauti, yra susirūpinusios. 
Tokiam susirūpinimui tėvai tu
ri rimtą pagrindą. Nors asme
niškai. net nedaleidžiu, ^ad nors 
panašaus lietuvių skautą stovyk
loje galėtų atsitikti, tįet nežinau 
ąr kas galėtų garantuoti. Nėra 
jokia paslaptis, kol iškrypėlių

labai mažas , procentas sėdi už

Įconui, ką šiuo ręikau daro 
skautų vadovybės? Ar planuo
ja kokią nors apsaugą? Ar kaip 
ir aš, mano, jog lietuvių skautų 
stovykloje ko nors panašaus ne
gali atsitikti?

Kai kuriei tėvai mano, kad už
tikrinus vaikų saugumą, skautu 
vadovybė galėtų pasamdyti 
porą sargų, kurie n akties 
stebėtų stoivyklą. Jų (tėvų) ma
nymu, visi tėvai mielu noru tam 
reikalui skirtą po_ kelis dolerius, 
kad ramiai galėtų laukti iš sto
vyklos sugrįžtančių

LIaUDININKŲ IŠVAŽIAVIMAS 
5 ■' ** * * - XrtTJ- *■

Liepos 4 d., kaip kasmet, gra
žioje ip šeimyniškoje Mackevi- 
-čių sodyboje, Įvyko Čikagos ir 
apylinkių liaudininkų išvažia
vimai-į. gamtą, į kurį ąt^lankė 
ir. Algirdas Bi azinskas. Buvo 
kalbėtą liaudininkų spaudos 
ir ‘kitokiais reikalais. Dalyva
vo Naujienų redaktorius Juo
zas Proiiskus,; Varpo redaktOr 
rius Antanas -Kučys, • ąpcialde- 
mbkratų ir ALT6 veikėjas Pra- 
neviaiuSį-' liaudininkų pirm. inž. 
G.Lažauškas, LB Cicero R. apy
linkės“ pirm. Štąsyg PranskąjĮ* 
čius ir visa eilė kitų vekėjų. Po-; 
nios Mąckeričienė,La^ausžkienė 
ir Brišįiąitienė,paruo|l labai pui 
kus užkaųdžius. o .Viktpras Mof 
lūšis šaltus gėrimus, f

Nors diena buvo tvanki, bet 
didžiųjų medžių pavėsyje, praį 
leisti šventadienį, buvo tikrai 
malonųjį* - S. Paulauskas

------- . — r. v ' t J?* ’T ” f' ■'
■ nesirūpinimą pagerinti vargšų buitį piktinosi tur-< — \e, nesu. Nesijaučiu galįs vądoyautj, nes kaip! visai nebūtų Jiems nebepąsitaikydavo progoj

tuoliais, kurie nė piršto nepajudina šios klasės bū^ztik mano anglų kalba Labai šlubuoja... Žinau tik fa- pašokt,, o jeigu Petras ją apkabindavo automobilyje^ 
čiaį pagerinti. y brikų klasės šnektą... O tu ar priklausai kokiai or-

Kitą kartą susitikę juodu<išsikalbėjo apie lietuvių ganizacijąi? :4 - ■* ; ' '
bendruomenės reikalus. Iškilo pokaiti iš ir apie tarny* 
bas bei darbus. Pasisakęs apie save fabrikinį darbą,£

P°- Petras paklausė: į •
— O kur tu dirbi?
— Aš? Aš esu raštinės tarnautoja vienoje apdrau-

tai tik labai trumpam, kone broliškam bučiniui* nes 
ji tuoj išsivaduodavo. Jis aiškiai matė, kad Elena ven^ 
gė vėl pergyventi toki stiprų jausmą kaip aną kartą...’

Tai kiek erzino Petra, bet svkiu vis labiau rišo 
prie Elenos, nes vis lyg laukė įvyksiant panašaus per? 
gyvenimo. Pasilikęs namie jaenas, jis savęs klausė; 
— gal jau laikąs pasiūlyti Elenai savo globą? Gal 
pereiti iš senbernio Juomo į vedusioje), luomą? Bet su-j 
kritikubdavo sava kąjSįfes idėjas patarimu labiau pa-' 
žinli šią moterį, patirti jos. būdo įvairius niuansus ir 
a tspalvius. - -Į \ jgL.‘.' V

Iš kiltas pašė? užkielėjusio senbernio fąisvė jam 
buvo vią dar brangesnė u| visjką. aptyaty*

. 6 . h - •L lt V 1 'I K ‘J f _L _L f ----------1?

‘ žlPpnos liepimą#; laiį

Ji papurtė galvą, nuo ko jos ilgoki plaukai išsi
draikė po veidą. Ranka ji sutvarkė sruogas.

Jokiai. Nemėgstu aš visų tu išeiviškų organiza
cijų!

—- Kodėl gi?
įįrf Ji patraukė pečiais.

— Mane tai niekad netraukė... Bandžiau giedoti 
bažnytiniame chore, bet kada man kilos choristės ėmė 
pavydėti, tai išstojau.

— Kogi jos įtau pavydėjo?
—-Nežinau... Gal galvojo, kad aš paviliosiu jų vy

rus... Ak. ką čia kalbėti!
Ji nukreipė kalbą kita liąjane; Ir visada, bet kokią 

lemą palietus, ypač liečiančią jos pačios asmenybę. 
Elena stengdavosi pašnekesį kreįpti kita-vaga. Tokiu 

pasitikėjimo! Mesi būdu Petras matė ją lyg tik pusiau apšviestą. Pęadėju.
į si kajbėti ką nors apie sąve, tik užuominomis kai ką 

■t,- w fr-r r^i pasakiusi, pereidavo į palyginimus s.u kitaįs ir vėl žo-
ypač vadovybė turi žinoti anglų kalbą, ,nes dažnai ten-: džių versmė nukrypdavo visai kitu keliu, visai kita 
ka susirašinėti ar su miestų savivaldybėmis ar su ki_l lema. ■

(Tęsinys)
Jis jai labiau pritarė, nes jam ne tiek rūpėjo 

kalbio esme, kiek pati pokalbininke, jos besikeičianti 
veido išraiška, sužibančios ir vėl prigęstančios, pagal 
nuotaiką akys, sublizgą balti dantys, šilkinių kojinių d(JS į^^^jTmašinėĮį užpildau blan-
knarm iniuę ąnL ptriun f Lmin nnrLti biP^orlinf ant vnn. ' - . , - . .v* «- .V., kus, skaičiuoju išmokėjimus.

— Turėtiunę puikiai žinąli anglų balbą!
. . . . . , . . , . L . A r Į Nustebo, įcayd H turi įojkią tąynybą, kurios jis pats
liet yra klases! Aiškiai skirstoma j tris klases: aukštą.| nieįą(j nė siekti.

šnarėjimas, sukeičiant kojų padėtį, besėdint ^nt suo
lelio. Jis vis labiau gėrėjosi šia būtybe.

— Bet Amerikoje, nors ir demokratinė santvarka,

j^. turtingųjų ap milijonierių klasę; antroji klasė yra’ 
vidurinė, valdininkijos, profesonalų ir specialistų kla
se; trecioji yra vargšų ir skriaudžiamųjų klasė.

— 0 aš manau, kad vargšų Amerkoje labai maža!
Ji net prunkštelėjo, susijuokdama.
— Koks tu naivus, Petrai! O minios meksikiečių, 

portorikiečių, ypač juodukų! Ar jie nėra vargšai? ?
— Jie visi tinginiai arba nemoką kalbos, ypač ne

seniai imigravę pietiečiai...
- - Nesvarbu priežastis! Svarbu, kad egzistuoja to

kia didelė minia skurstančių!
— Palauk, ponia... Juk ir mes, atvykę į šį kraštą 

skardome! Ir mes laikinai buvome toji trečioji klasė, 
Ko f vėliau kiekvienas prasigyvenome. Duokime laiko 
pr;?'ug, . /i ir kiliem ateiviams. JiKJdujkaj ^aĖgumo- 
,ip ii’ja :h< h 'i jie čia gimę ir augę, bet visdėlto 
skursta. Dėl to. ’nd jie neišgali, nenori pakilti iš skur.

— Žinau- pakankamai... jeą gi nesvarbu geras kal
bos žinojimąs. žvarbu įsikalti keiis. specialius ternii-' 
nūs — ir to pakanka.

— Lietuvių tarpe neturime perdaug anglų kalbą ži_, 
nančių... -

— Reikia tik drąsos ir savim 
esame pąkankgmai gabūs.

— Kad ir mūsų lietuvjškose organizacijose dirbant,

davo, pą^ąlvojus, Jtad bule jį varžys jąrgrą ir myjimos 
rnoters buvimas. Jo Laisvę ribos * 2
k u "i-jžti,'d pajudinąs išgerjj su d raugsią, peišleįsįi pi- 
nigų asmpnjškieĮfts pąręįkipms. u,eį dąšni^jns aukoms 
lietuviškosiomis OT^ąįniz^iįpms... JK ingįinjityviąi bijo; 
jo viso to pystotL i<uQ d^jtar nevaržomai jaač^pjosi: 
savo buto ępdve, bauko sąskaita, lęik^ si^&įrstymu ir 
vienatve. y; į ■'JjF ,*

do! - >"
Iki Elena kar iai kalbėjo apie vyriausybę ir jos

tautybių organizacijomis...
O tu ar priklausai kokiai nuris organizacijai? vDai’be kasdien iis apie ją mąstydavo, su malonumu
Tik Letuvių Bendruomenei.., V

Elena susirąukė, tar|um neskanų
Bend 

daug savų
Mūsų sk 

jokius ginčus 
pe yra Įvairių*-pažiūrų aemienų.

— Gal esi ir valdyboje?

rjėlak
nunjjLsi.

musu lar

Tačiau Elena GoJkovienč vis labiau P^trą traukė.

prisimindamas i pirmąjį susipažinimo ir apsvaigimo 
vakarą:*Bet su gailesčiu konstatuodavo, jog šis vaka- 
'rą<-mėkad nebuvo pasikartojęs... Tik savaitgalinis juo 

ydayo. plricš lai telefonu'susitardami 'susi 
tikti kokiame parke arba restorane. Bet Eleną nė kar
to ocbdpasiūlė j’clrui važiuoti pas jį.. ĄlvJrkši iąi —- 

•ji. atrodė, stengiesi kreipti jo dėmespvisiškai kitur ir 
niekad'neužsimindavo apie pirmąjį nuotykį, lyg jis

K- t
-■- ■ - ■ -J* Si *_ - ty , * f

Beje, savo-l|iką jią įau srrvar^ė, svaifgalius vis 
skirdamas pasimatymams su Elena. Tačiau ir anks
čiau jis suprato ir žinojo, jog laikas visada rbojamaąį 
sp kilu ą^|ięnii| .suėjiįs. <

Savo J<ick pasenusio modelio Ppnliaku kartai^ 
jiavėyąi^vu I J^tj atvirus laukus*
javų jūras, kurios primindavo Lietuvos kaimą. Elenai 
taip pat jsijūUĮ^fl |.pps|ąj^įi|s ^ojO^iąs. Į

(Bus daugiau)
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AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. PuU*ki Rd. (Crowford 
Mrdical Building. To L LU 5 6446 

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

l)R. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 69W533

■ Fox Valley Medicel Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd„ Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šesUdieni 8—3 vai.
Tek; 562-2727 arba 562^2728

Neišspręstos žydų ir arabų problemos

D^ųguma šių žydų atbėgo į kurias Amerikos industrijas. ( 
(Izraelį. Jiems Ifikeju pądėtj jsi-| To įstatymo apėjimas skaito- 
i traukti j Izraelio gyvenimą, iA- mas krimuisduku nusikaltimu, 
mokyti uxsidurbii duoną, rasti Muitų iškeltoje byloje išvardin-

darę orgamzadųas, kurios yra tarpe tokie mUimai, kaip Sears 
surašiusia# visus pababėgusius RocLvvk & Cp., Montgomery

Ward, J. C. Penney, General
Kai kurios Žjffty g:minės gyve- Ele- trie, Midland International 

no arabų krimto šimtus metų J Corp, ir kt. 
turėjo gerų Wųųį, daug santau
pų, jiaagogąs. kapinynus, mo
kyklas įr kįtųs t£ytųs. Iš Sirijos 
ir Libano išbėgų lydai, kupė ten 
gyveno nuo Pensijos laikų.

Žydų paliktų turtų skaičius 
yrą. žymiai dide&im. negu Izrae
lyje paliktų arabų. Jeigu jau 
pageidaujama, kad Izraelis mo
kėtų arabams, tai arabai bus pri
versti mokėti ię žydanjs už pa
liktus turtus. Stebėtojas

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

85 amerikiečių firmos, jų "Testov! mano maldė kaip smilkalai pries tave, mano ranky pakė
limas kaip vakare valgomoji auka".

žy4us ir jų paakius turtus.
Psalmė 141:2.

Baigiant kiekvieną dieną neužmirškime ateiti pas malonės sostą ir 
suvesti savo sąskaitą Viešpačiui, kiek mes pasinaudojome savo progomis 

, arba pralenkėme jas, nugalėjome pikta geru arba buvome pikto nugalėti, 
j buvome pasišventusiais pasiaukotojais ajrba savymyliais. Turime dėkoti 

Dievui už jo pagelbingą malonę ir persiprašyti už paklydimus ir nupuoli
mus. Vardan mūsų Išganytojo turime prašyti atleidimo už praėjusios die
nos nepasisekimus ir trukumus, ir maldauti, pasižadėti ir stengtis būti at
sargesniais ir ištikimesniais, uolesniais if darbštesniais sekančią dieną.

Visi žino, kad mirtis yrs ži*ur\ b pelieču kiekvieną. Bet kur yr« mk 
| t< klausim* atsako knygutė "Viltis, po mįrtias", kurią gausita 

apmokamai. Rašykit^;
F. ZAVISt/W!5 WEST STREET, CHICAGO, ILU 60629

tV. RASTO TYRINĖTOJAI

Kaip nugalėti karšti?
Ctucagos Syęikatos paskelbė 

keletu pataęįmų kaip lengviau 
pakelti karštį: *

Apie karštį nė nekalbėti, nes 
juo daugiau apie jį galvosi ir. 
kalbėsi, juo sunkiau atrodys su 
juo kovoti.

♦ Gerk, skysčių, bet su saiku 
_- negerk greitai ledinio šalto 
gėralo.

' Nedėvėk sunkiu arba ap
temptų drabužių.

•r Būk nuosaikus su alkoholiu. 
♦- Vartok lengvą mankštą.
-®- Jei labai prakaituoji, vartok 

ekstra- druskos.

Mažeika L' Evans

JLKKRAUSTYMA!

Tel. WA 5-S06J

į

2S50 West 63rd S k, Chicago. HL 6062S 
\ Telef.: PRospect 6-5084

Apdr«urta* p.rkr.u*tymn 
H jvalrlv etzfumy. ,

ANTANAS VILIMAS
T. I. 376-1682 «rba 176-5996

489-444561-4605
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

1002 N. WESTERN AVE. 
5214 n. Western avė.

Telefonas atsakomas 12 vai.

Leidimai — Pilna apdrauda 
7EMA KAINA

DAIMID

ETC., TT VXUJB- • I

*

3354 So. HALSTED STREET

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

m©- ►n^l^ance: co*«WNy, jmno nfao- 
T1ATES, ADJUSTS- XXJP CLAl^Ą WTTH ) 
THE COMPANY IN XXJR BEHALF. Mg
By ^necr goof a* or mcynal , 
A<AOO ATIon OF PUBUC, I
ArxTUSTF^ TMEVAF0RAS€
OAMAM< FULL.T ANf CX’WTLY',<*«/<— 
TV Z/VJ€V7ZXy£^. Z^77*t>€72*Cz rtYXXS

C O**’A Y 
wnw ’SsŽiJ****' MV/nusr

Phone: YArdi 7-1811
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Nuo

BridgeYiew, lUiuois 60455 
Tel ^98-9400

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISJNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA S 2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
būiepia, sKambmti Mi 3-/W'.

TEL. — BE 3-5393

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS ' 
3907 West 103rd Straat 

Valandos pagal susitarimu

l iL KKAJNK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LiETUyJLSKAl 
2618. W.»71 St. TeL 737-5149

llkrina akis. Prilaiko akinius ir 
“contact lenses’*

Vii. pagal susitarimą. UzdarvtA tyeč.

Dk.1uEON AS gEiBUTIS 
pūsles ir

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

ZaL antrad. nuo 1—4 po pietų, 
netvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

... Ofiso telef.: 776-2680.
naujas rez. telef.; 446-5545 -■

Izraelio arabai, dabar vadina- /
mi palestiniečiai, reikalauja, kad 
Izraelis sumokėtų tiems ara
bams, kurie nuo Izraelio įsteigi
mo pabėgo iš Izraelio sričių, pa
likdami visą savo judomą ir ne- 
judomą turtą. Dažniausiai jie 
Lėgo paskubomis, palikdami vis
ką. Jiems tada labiau rūpėjo iš
saugoti gyvybę, o ne šimtme
čiais sukauptus turtus.

Palestiniečių vadai mokėjo 
prieiti prie Amerikos preziden
tų, kųpę pjipą?ųio, kad Įzrae-

principu, sumokėti žydams, už 
paliktus turtus.

Visa nelaimė, kad arabai iki 
šios dienos dar neturi padarę 
sąrašo Izraelyje paliktų arabų 
turtų. Jie neturi buvusių savi
ninkų vardų ir negali pasakyti, 
ką jie ten paliko. Tuo tarpu žy
dai jau seniai surašinėja palik
tus turtus. Jie pradėjo rašyti, 
kai išvažiavo iš Maroko, Libijos, 
Egipto, Irako ir Irano. Jie pri
sistatė prie Izraelio valdžios ir 
pareikalavo, kad ji atgautų pa- 

,. , ,, liktus turtus.Hs privalėtų tiems arabams atly-( g meto ne.
jinti už paliktą turtą. Reikia tik-^-įtęikė Izraeliui jokio sąrašo, bet 
tai žinoti, kiek, tų arabų Pabėgo Izraelio valdžios atstovai, eičla- 

mi iš namų j namus, nustatė, 
kad iš Izraelio pabėgo 590,000 
arabų. Jeigu arabai įteiks pa
bėgusių vardus ir jų paliktą tur
tą, tai Izraelis tokį atlyginimą 
svarstys.

Bet Izraelis turi sąrašų žydų, 
pabėgusių iš 10 arabų valstybių. 
Tame Sąraše yra užregistruoti 
820,650 žydų. Išeina, kad iš ara
bų valstybių pabėgo žymiai dau-

Japonai papirkinėjo 
jįj TV.importerius 
WASHINGTON. — Muitinių

Biuras susekė, kaip Japonijos te
levizijos pramonininkai papirki-j
nėja JAV importerius. Tyrinėji- j — Švedijos užsienio reikalų 
mai, trukusięji 18 mėnesių, pa- iministerė Karin Sorter pareiškė, 
rodė įvairias priemones kaip kad prezidentas Carteris tapo 
apeiti JAV antidumping įstąty- labai populiarus, kai ryžosi gin- 
mus, kurių tikslas yra ginti kai ti pagrindines žmogaus teises.

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE

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

bit V¥T. TAURAS
UYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Te L PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antracL, treciad,

- ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. popiet ir Etų laiku 

pagal susitarimą.

ir kokį tuętą jie ten paliko.
Gražiausia^ kad Izraelio vy

riausybės ir diplomatai, bandžiu
sieji spręsti iš. Izraelio, pabėgu- 
^ių arabų likimą, principe pri
pažįsta, kad Izraelis privalėtų 
pabėgusiems arabams atlyginti 
už paliktus turtus.

čia,^atrodo, didelio konflikto 
negalės būtį. Arabai reikalauja, 

į ^rezidentas Carteris pritaria, tai
‘•eikia manyti, kad reikalas bus I giau žydų, negu iš Izraelio ara- 
;šspręstas. Svambiausia, kad Iz- ‘ 
”aeUo žydai principe sutinka mo 
keti. \

žydai sutinka mokėti, bet jie pabėgusių'vardus įr jų paliktus 
Į nori, kad ir arabai sumokėtų žy- / turtus. Iš Maroko pabėgo 240,- 

tams už paliktus turtus. Arabai ^000 žydų, iš Tunisijos — 103,- 
cokio dalyko ir klausyti neno- IcOO žydų, iš Alžirijos — 130,000.

I ri, bet prezidentas Carteris ma-hš Libijos — 28,000, iš Egipto 
I no, kad principas geras. Jeigu. 74,6,50, įš Irako — l%5,00£į, iš 
Į ydai sutinką sumokėti arabams Jemeno 54,006, iš Sirijos — 25,- 

’ iž paliktus turtus, ai arabai tu- ,650, iš Libano 3,200 ir iš Adeno 
retų, besivaduodami tuo pačiu i— 8,000

EUDEIKIS

bų.
Izraelis žino, kiek žydų pabė

go iš kurios valstybės. Jie turi

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
- Aparatai - protezai. Meet Ban

dažai. Speciali pagaloa kpįoms.
1 (Arch Supports) įę L t.

Gėlės visoms progoms
BSVERLY HILLS GŠLINYČIA i 

2443 WEST 64rd STREET t 
Telefonai; RR 8-0133 k PR 8-0334 | 

Taip pat naujoji Bąrbarot ir I
Gene Driship krautuvė i

THE DAISY STORE į
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, I 

Tet 49^4448 !

ANNA PAUKŠTIS
t Gyv. Chicago, Illinois.

Mirė 1977 m. liepos 6 d.. 2:50 vai. p. p., sulaukusi 82 metų am
bus Gimusi Chicago,, Illinois.

Paliko nujiūdę: 5 sūnūs — Vfąltęi;, jo žmona Edna, Edward, jo. 
žmona Dorothy. Victor^ jo žmona Patricia. John, jo žmona Barbara 
ir Darnel, jo žmoną Gloria; 11 anųkų, sesuo Mary Strąplę. ir. kiti gį-

L minės draugai^ bei pažįstami. f *’ f ?
Velionė buvo žmona mirusio lįick.
Penktadienį llrOO’vak ryto kūnas, bus pašarvotas Becvąr koply

čioje, 5218 S. Kedzie Avė.
Šeštadieni, Ijepos 9. dieną,'11:0d vai. ryto bus lydima iš'koply

čios i Evergreen kapines, Evergreęų, ĮĮĮįnoįs.
Visi a. a. ANNA PAUKŠTIS giminės, draugai ir pažįstami nuo- 

šidžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sunūs, anūkaį sesuo, giminės.

Laidotuvių direktorius Becvar. Tel. 776-38W.
-“**€*“

1914 metų

PETER P. BUDRIS SR , r
Gyv. Mt. Greenwood apyllnkėįe.

Mirė 1977 m. liepos 6 d., 6:15, vaL vak., sulaukęs 84 metų am
žiaus.’ Gimęs Lietuvoje.

į Paliko nuliūdę: žmona Pauline, sūnus* Peter Jr., su žmona 
Frances, dukterėčia Sally Janulis ir’kiti giminės, draugai bei pa- 

[ žįstam.
Kūnąs pašarvotas Beverly Ridge laidotuvių koplyčioje, 10415 S?

S. Kedzie Ąver :* ’
Lankymo pradžia penktądieni 3 vai. popiet.
šeštadienį, liepos 9 dieną, 9:00 vai. ryto bus lydimas iš kaply- 

čios į St. Christine parapijos bažnyčią, o. po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas 5v. Kazimiero kapinėse.

Visi ą. a. PETER P. BUDRIO SR. giminės draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskūtL 
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

p Nuliūdę lieką:
r ~ ' Žmona, sūnus, giminės.

Laidotuvių direktorius James Melka. Tęl. 779-0411.

■ FRANCES SKUPAS
> Gyv. Cicero, Illinois.

aiirė 1977 m. liepos 6 d. d-, sulaukusi-93 metų amžiaus. Gimusi 
Lietuvoje. <

Amerikoje išgyveno 80 metų.
Pasiliko nuliūdę: du sūnūs — Antanas Cooper su žmona Eleono

ra, ir John Skupas su žmona Mildred, duktė Frances Svoboda, jos 
vyras Emiį 3 anūkai, 6 proanūkai ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami. • -S . . -;

Kūnas pašarvotas Vance koplyčioj, 1420 So. 50 Ave., Cicero, UI.
Seštadinį liepos 9 dieną 9:00' vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

. į šv. Antano parapijos bažnyčia, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a ^FRANCES SKUPAS giminės, draugai ir pažįstami nud 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, duktė, giminės.

Laidotuvių direktorė Jean Vance. TeL 652-5245.

ffr®Twa>jww

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-Q7 So. HERMITAGE AVENUE
frkrTei.: YAids 7-1741-1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
- . . k A—

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SONUS
CTTE FUNERAL HOME

2533 W. 7Įst Street
Telef.: GRovehiU 6-2345-*

1410 So, 50th Avė., Cicero
Telęf.: TO wn hall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKšTfi TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

CĮuę&gos
Lietuvxq 
Laidotu viy 

Direktorių 
Aseociacijos

■AMANAS M. PHILLIPS .
TUMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

5307 So. L1TUAN1CA AVENUE. Phone: XArds 7-3401

SOPHIE BARČUS '
RADIJO IEIMOS VALANDOS j.

I Vita* projjremo* II WOPA,
1490 kll. A. M. i

Lieluviy kelbe: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 

— 1:00 vai. pope L — SeAtadienj
Ir sckiuadicnį nuo 8:30 iki 0:30 
▼aL ryto. •

HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 6062» '

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskalų reikalus visos mū 
ąų apylinkės. ę^kojamę 
Jums už mums, parodytą 
pasiukėjimą. Me& nore 
tume , būti Jums naudingi 
ir ateityje

S<sk^iTo$ apdraus*os iki 
$40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 6u6z9

Tek 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE

All accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings, 

paid quarterly.

III
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER ĄVĘNUE 

CH^AGO. ILLINOIS 60632 
PHONE 254-4470

ANE7 CTHGR 
INSURSP D^A£TER 
SW MO**ES AkC 

wrrx 
SUDDEN FLUTY AND W7H-
CV7 WARNING. ARE SOU 
PREPARED T© NEGCT7-

-n-K?r)a&M <UCH

/no«T r,PE poukzres contain .wnivu?* 
OF (JNES OF technical ^CMS»CN

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 5Uth Ave., Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

PETKAS BIELIŪNAS
4348 So". CALIFORNIA AYE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUAN1CA AVĖ. TeL: YArds 7-Į138-Į139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

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



Lietuviais norime ir būt!
Didžiuokis savo lietuvybe ir 

būk lietuvis geriausia to žodžio 
prasme,—tada tikrai būsi savų, 
tėvų žemės I ietuvos atžala’ 4 i

- *l ina TaškęyiČlutėJ
K. Donelaičio mokyklos mokinė

1 ietuviai esame mes gimę, 
Ui tuviais norime ir būt!

Tą garbę gavome užgimę, ----
Jai ir neturim leist pražūt!

Taip aukštesniosios Kristijo
no Donešaiuo mokyklos mokiniai 
pradeda kiekvieną savo mokslo 
di^na šeštadieninėie mokykloje., 
bažnai jie tik atkalba tuos žo
džius, net nerhėgindaimi supras-1 
t i j u reikšmę.. Kartais irvaš/pą- 
ti taip padarau. 0 tie žodžiai 
mums yra labai, labai reikšmin- 
gl Jeigu mes nesame gimę Lie- ’ Priemones kepti ^skanfuosiul 

tūvoje, tai nereiškia, kad mes 
ne lietuviai. Mūsų tėvai yra lie- 

• tuviai ir tai yra labai svarbu.
Mūsų ir visų lietuvių išėmjojfe 
pirmoji pareiga yra, kad Lietuvai 
būtų išlaisvinta. Nbrs to’mes 
negalime pasiekti’ tiesiogiai, tu
rime dirbti aplinkiniais keliais.

Lituanistinės mokyklos lanky
mas yra vienas būdas, kuriuo 
mes 
prie Liętuvos išlaisvinimo. Iš
mokstame lietuvių kalbą, istori
ją, geografiją pažįstame lietu
vių rašytojus, jų kūrybą. Uji
mas į lietuviškus parengimus, 
operas, vaidinimus, koncertus, 
pasirodymus parodo kitiems, 
kad esi lietuvis ir didžiuojies? tže 
lietuvybe. Tas- ėjimas taip' pat 
remia kultūrini lietuvių gyveni
mą. . .

Šeimoje mes“'palaikomė'lie
tuviškus papročius. Man dažnai, 
gaila amerikiečiųį kurie' neturi: 
mūsų gražiųjų Kūčių papročių!

Dar viena svarbi mūsų š—' jie-; 
tuviškųjų atžalų — pareiga, yra 
sugebėjimas amerikiėčianfs pa
aiškinti, kad “Lithuanian”-nėra- 
tik egzotiškaįųskąmbąs. Jbdis >iš: 
kažkokios. negirdėtos šalies- Mes, 
turime mokėti papasakoti aįsd 
Lietuvą, jos praeitį -ir-dabartį. 
Turime stengtis daugiau žmonių 
pritraukti prie Lietuvos ^laisvi
nimo reikalo. . '

—■ Aleksas Zakas -iŠ Zarasiš- 
I kių klubo paruoš ir aptarnaus 
I nriemones kenti skaniuosius
spurgus — pumpuras. Naujiem 
nų pikniko dalyviaihsHi^pos' 17 
d. Polonia-sode. Jas keps-ir svej 
•ėiams'patarnaus daugelio liė* 
tuviškų klubų- veikėja-Rožė Du 
džgalvienė. į

— J. .Vaštokas-' iš ' Torontd 
kiekvieną proga paremia lie^ 
tuvišką spaudą. DČlnn už užsa
kymą lietuviškų knygų ir. tą pro 

netiesiogiai prisidedame, i g'. atsiųsta' penkinę Mesiną, 
jetnvns išlaisvimmo. 12-ffondui'; pra-tę^imi' p^enume4

kauskas iš Waukegano, Anice
tas Girkštas iš riot Springs,- 
Ark., ir ponia Anei? Kąyąląkasį 
iš Bridgėporto apylinkės. Pet-j 
ras Dąmbras iš-.. Hot ^Springs/ 
Ark., turėdamas' progą; atsiun
tė $2 už kalendorių. Dėkui vi
siems. Visi skai.ty,tojm įprašomi 
remti Naujienas -irsiąs įvertinti. ■ 
Visi lietuviai kviečiami j jas at
kreipiSavo dėmėsi,* gerai su jo
mis susipažinti ir pareikšti sa- 
yb nuęųrfijnęčjas užsakant. Pla- 
tlnima' Vajaus 'proga Naujienos

: R>: iri i« • cji 't*;

Ver(mįka,,^ųoiisfiYįtartas sAsu; 
šeima ir kiti, giminės bei arti- - 
mieji. ’ '.’i- ■■•■.-r- «sr--R(s- -|t,t '■>■' - ’■*)' * ■

—TAntanis' Giedri iri,' :fa§y tch 
jas, redaktorius', ir “ pedagogas, 
parašė .monografiją .apie. jurVar 
kiečius, Jurbarką ir jo apylin
kes. Jos; išleidimui kviečįami į 
talką visi buvę jiirbarkečiai ir 
lietuvįškps knygos beųAp Gįe-; 
driaus raštų mylėtojai. Aukas 
bei užsakymus priima Salopiė-.' 
ja Tamošaitytė Kndrijbnięnė, 
7305 S. Fairfield JChjjCiir' 
go, IL. 60629. Prie monngisrSJ 
jos darbų daug prriidejo' autOr.’ 
riaus brolis Dzidorius Gjddrąi-| 
lis, Pranas Bastys-Imsrys 'rr ki-

laukia jurbarkiečių atsilępimo, 
užsakymų ir paramos bei mece-

. i

savaites, nemokamai... -.

ųesas - • Černius; Lietuvos 
^kariuomenės kūrėjaš-savanorisi 
generolas ir buvęs- Lietuvos mi- 
inisteris pirnrinihkhš,'\.imre 'Ke-? 
pos 3 d., o liepos 9 d. palaidotas

— Vaclovą Bagdanąyicienėjš 
Hot Sffrihgs," ^vašupmenės 
veikėjo Jono našlė, kurį laiką 
viešėjusi ^ka^pį pas B^l^-Yi^i 
cą ir brolienę"Alšoną’Zkaeįns- 

.kus, aprigyve^jO^^i/jįy^ 
..anksčiau. algai 

gyveno. •

gėlės, Cal. Liūdėti liko žmona
,   <.r:■ -- .:X. ū- ’

- Ilgametis patyrimas ^ siįžnmg^/darb^
J Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į laetdrių įstaigą:,

, American Travel Service. Burbau
9727 & ’WestwfOvfci Chfaųjo, iš. ^$43

niu (cruises), viešbučių ir autoinobiliiį* nuomavimo rezervacijas; Parduoda-
*" w -« • - -T — •____ '• ____ • .-ta* . • - - • - A . ' • • w -v>

macijas visais kelionių reikalais.

$1,174. Vadovaus Algirdas t J Z 4^/^
• Registruojami ekskursantai. PLB m^amzuojamai kelfonei f Angliją, 

Lietuvių studijų savaitės proga liepos pab; ’ ’ ” * ~
gal kainuoja $355. Informacijos : teikiamos 

e Cicero,
skyriuj, esąs-

NAUJŲ SKAITYTOJUVAJUS
tai Ir atliekant būtinai pareiga* ožtaaa BetavyMa sHOžanl akai- 
M*m*i Naujieną plathrtmo vąjua-' ; ■'

NAUJIENOS trirtal atori ir kūrėja ai Uatarua tr Betartą tetera,
netdimm Ir neridėdaaue | aandtatai k . okupantai! ar ją ląafio- 
ttoUdf. ,• • • • - ■s t’-" ’ / '■ .4 * ’ \

NAUJIENOS palaiko utaa netartą tesokratfoee frapea, ją bendru iaattta-

NAUJIENOS atstovauja 
riko# ir poltinip £ 
ir reikalingos, net Ne veltai, gerose

Todėl Naujienij ndovybė tr Vajaus komlaŲa JuMItejbta; metą profa 
stelbdama platinimo vają kreipiasi į visut liėtavfaa pasekti Iletavffitos 
spaudos pirmūną pavyzdžiais užaprenumeruoiant Naujienas tikilū sudaryti 
grandinę tolimesniems darbam* ne tik isikrašio, bet tr viso* Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, riekiant visuotino lia- 
tuvišką reikalą rensi—
KMNUOJA: Chlea*s|s Ir Kanado|s metams — 130.M, pvsal amėą — HUI, 

♦rims mėn. — ŠUO, vienam mėn. Į3J8. KNeee JAV vietas* metanas 
— 126.00, pusei mėty — >1440, vienom mėtų — BŽJB. Užsiminė

Praiema naudoti fantai «u&ą atkarią. 'V

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St

Chicago, DL 80608

Q Siunčiu dot Naujieną pren>m«ratal, lubfljejtnlo

Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites nuripafi- 
nimul nemokamai ir be jokių :

PAVARO® IR VARDAS --------------— ---- ——-------------—

ADRESAS ------------------------------------------  —---------- --------
G'.

‘ Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žamė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I

Rotušės aikštė ir katedra. Kaune 1920 m.
<• r* . ' 1 -1 ; i ;t'V

'^•■7 s -ėJ' k - \ j : 
Į|ubąr<^ųu kyiečją^ savo .narius 
ir ^veęiųSt. ątsilankyt ir pralėif 
sti elieną su joniškiečiais. ' 

Komisija' su pagelbininkais 
maloniai' pa vaiši ns skaniais 
valgiais ir įvairiais gėrimais; 
Bus daug vertingų dovanų lote
rijai;- — -•}■»’;. • ■ .

Neužmirškite visj liepos 10 
dieną, ątvykti į pikniką pas joj 
nišįyeęį.us.... .. . A. Kaly4

ė ,

"“* Pasakyti tiesą šiais laikai 
yra pats svarbiausias reikalas ii 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie 
sos. ir teisybės Naujienos hįe 
kuomet nebijojo ir nebijo koD 
frohtacfjos, nors dabar dauį 
kas nori įvesti madą, kad ben 
dradarbiaViinas su sovietais yn 
patriotinis aktas, paliekant st 
jais konfrontaciją pavergtiė 

nemokanąai - iki Darbo Dienos sįėinsj* ’ * ' . :

I tap pat buvo) atvykęs į NanįRė; 
Inas, y

— St. Petersburgo' Lietuvių 
klubo' pietų b^i popiečių męm 
įvedė kultūrinęs programas, ku 
riose dalyvauja pietiniai . sėė^ 
nos ir dailiojo žodžio bei humo-į 
ro mėgėjai. |donui -buvo; Petro 
Vasiliausko Ir J. A'co Šaržuoti 
pašąe^ėsiau^, trumpas vaidiįhif 
mas “Apdraudos pinigėliaap; 
■kurianje vaidino G. Puniškle- 
Tje^. Vh^kienė, P. Armonas, Ą.: t *• k 
-Mateika,, įr S. Vaikys. Vaidipi-; 
ma.režisavo dr. Zelbienė. Įsi

įrėžytą hipio pasikalbėji-į 
t^tpvu inscenizavo J. Ja-

— Autobusai į Lietuvių Tau*“ 
tinęs -kaprnes^eis-sekmadieftiais . : - — . — - — A-r

2“ vai. ’ptipiet. Sustos prie 63-į

piniųpaskpiipif j autobusas išeis 
4:30 ■^.rpf-p- informacijų tea-’ 
raukite- .lftf^C'raŠtin^je.-Teii 
45S,-0638..{Pr.). . -

/---Joniškiečiu Labdarybės fr
kuopos pirmijĮinkąs.,. d^^aygS: ^idtūrosdKftilSitĮHkmkas'- įvyį^ 
Liet. .^ubu l^Ų^^TyeįiĮ^įg]“ * ‘ ' * ' - : -.su
kultūriiiėje'stovykloj, buvo su- 
-stojęs Čikagoje, lanke pažįsti 
bius ir lietuvĮ^4ą

d.,-sekmadienį;.'Vyčių 
.Sf^e.įr^šdaržėiyje, 2455 West 
^th‘9j'lftą<Ėid42 vai. šokiairž

^-Naujienos buvo -ir yra už de 
mokratiją ir toleranciją. Deja 
jos negali toleruoti Lietuva 
okupacijos toierantų ir palikt 
įvairių tipų -bendradarbiautoju: 
visiškoje laisvėje.:: ‘ ;
f . Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų, laikotarpiu Nauijehos yrj 
būtinos kiekvienam ' lietuviui 
Reikia prisidėti prie sąjūdžie 
padvigubinti/ Naujienų - skaity 
tpjns.<-: b-'-- , '9”- *■

SALISBURY. — Rodežijos 
Smith 
l)ėkne-

V-

v*
<

MATOUlTTS'Gl>^>FARCtLįl7^ERVIC*J 
2541W. 49tk St, CMw^llU SOttf.^ TtL WA VOTĮ 

TOT HalsHrf Chicago, — TiLBWW
•? 'j» 11. . .. i _ -. --

rwj»

<> f ’

*r

■ v*

■ •«• - • 

V

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA ■
Kiekviena* lietuviu kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

kų gerbūvis, privalo futipažinti su žemiau U vardintomis knygomis.

Jocui Kap^inske*, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku Ir gyvenimą tremtiniu rtovyk- 
laae Vokieti joje. p«L, kietai* drobės viršeliai* kaina 4 doL

Juum' Kapatlnšfc»*r IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai.' Šelvio Dalia 
yra natūrali ank*tesnipju atsiminimu tąsa. Tai yn Amerikoje be}sl- 
kuriančio ir patvariai į«lxūruslo umen* istorija. Knyga gausiai lliu- 
atniota. 300 p*L Kaina 7 doL
.. CMCAGIETBS ISFDDllAl KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ.' 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druakininkuoee, Kaune, Naudakiuoae. 
Klaipėdoje Ir Palangoje. 'Vatams aprašymai,'m ji tei'taatė, kokias 
kalbas girdėjo Ir ką jai žmonės pasakė. &S paL SI JO. Yra taip pat 
Išversta i anglo kax>a. t. i

M. ieUemteSATYRINBS NOVtLtS. Genialaus rusu rašytojo 
50 satyriniu novelių. 190 pusi., kaina S2.

D. KuraHf*, KELIONI 1 ANAPUS GBLEŽINtS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna IntuMsta ir agitproM propaganda bet 
ufanaskavimaL Abi knygos parašyto* lengvu. gr«fiu stiliumi.

Pref. P. PakadtOsk KRYltUOČtV VALSTYltS tANTVAUKOS
■ RUOŽAI. 170 p*L dokumentuot* istorinė stadija apie prūsu Hkima. 
Kaina tt ; • ; .

- Vincą* ZMnaHta LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIM PARAŠT1JB.

nu: 
pai 
perleis valdžios Sovietų apgink
luotam Rodezijos Patriotų 
Frontui. Per spaudos konferen- 
ci ją; Smįthv?šmericėkūr- 
stantį- nuversti Tjaltųjų valdžią; 
apšaukiamą kaip “Rodezijos prie 
šu !Nr;:T’?i'Již atmetė 'siūlymus 
atsiųstiiŠ- Cohimohwealth" auto- 
pomįnę’jėgą* taikai palaikyti, kol 
valdžia iš tfeltųjų-: b'uš -perduota 
Į juodųjtf rankas;'■•i* r

juodųjų • Panterų vadas 'teisme

.; OAKLAND, Calif. — Munici
palinio teismo teisėjas savo no- 
ru' iš Kubos grįžusiam “Juodųjų 
PanfėTų'^Šteigėjūi'HiIey Nėwton 
paskyrė 100,000 užštatąj kurio 
ji^Tiesitiltf sukelti. DafJ 1974 
metais teisiamas 'už nepilname- 
tės vmergai£ėš- peiliu ‘ nudūrimą 
i?- "’šiuvėjo ’ užpuolimą, palikęs 
$42,000 užstatą; jiš,; pabėgt), bet 
pagyvenęs'komunistų šalyje ap
sisprendė, kad Amerikoje ir ka
lėjime geriau, negu pas komu
nistus laisvėje. ..
:i ė- j-i (i

■— Suinteresuotos įstaigos pla
nuoja statyti antrą vamzdį iš 
Ptudos įlankos' į Chieagą, kad 
galėtų atsiųsti dagamų dujų.

77 . - PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas

2212 W. Cexraak Road Chicago, III, Virginia .7-7747 
r ■

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

2 BŪTŲ puikus mūrinis, į vakarus 
nuo California Ave., arti parko.

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette .Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba ir Remontas

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS (RENGIMAI, 
PATAISYMAI —

Turiu Chicago; miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, g<- 
renh^fat ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559
Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

WANTED TO RENT
Ieško butu

5

s

r: BUDRAITIS REALTY
j . Įvairi apdrauda — INSURANCE

J BUTU NUOMAVIMAS — parenkam
į ’ nuomininkas

4243 W. 63rd St, Chicago
p /n ’ Tel. 767-0600.• i

=====„__
‘ REAL ESTATE — OUT OF TOWN 

Nuosavybės — kitur

1 FLORIDA'S MACKLE BROS. INC.
5 ...... ;
i Ą famous namojn Southern Building

i Regional Office Cameo Tower Build- j
i ing * ■ •-

7234 West North Avenue
Eimwood Park, Illinois 60635

Area Code 312 771-8200 j

; ' ANNA. DOCHES
■ 4 Lithuanian Representative

i i■■ ■ «
HELP WANTED — MALk 

į Darbininku ReHda

REIKALINGI statybos staliai-car- 
penters ir darbininkai prie statybos 
darbų*

Tel. 434-9343-
' •7 _ ’

MAINTENANCE MECHANICS “
^For plant in heavy ?

„ . Applicants must have well 1
rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes^ 

hydraulic systems and other &
plant machinery. S

: Welding experience also required.
: RuLAVIN & SONS, INC

3426 S. KEDZIE AVE. ' 5(
.1 (Equal Opportunity Employer) ri

t5 HELP WANTED — FEMALE ?'

- Darbininkiy Rei^^

/’ < > - SEAMSTRESS
Must have tailorihg and pattern 

making skills Creative ability also 
helpful Should speak some English, -i

CALL 642-1156

: . ■ 1 . !
\ MIDDLE aged woman as House- 

keeper for 3 adults to live in lovely 
country home west of Chicago. Good 
salary. Own room, bath & TV.

Call Collect 584-3622.

. RENTING IN GENERAL
N u « tn o >

IŠNUOMOJAMAS 5 kamb- bu- “ 
tas Brighton Parko apylinkėje. 
Tik suaugusiems. Skambinti tel. 
247-7653.

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS

IR VISKĄ NAME 
Telef onuoti: 

476-7727 arba 523-9367
■ ALEKSAS

D Ė M ESTO
2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

lability apdraudimas pensininkam* 
Kreiptis

A. LAURAITI S
4645 So, ASHLAND AVĖ. 

523-8775

LAIKRODŽIAI fr BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpubiie 7-1941

M. š I M K U S I 
Notary Public

INCOME TAX SERVICE __ I 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-745$ | 

Taip pat daromi vertimai, giminip | 
^kvietimai, pildomi pilietybės pra- I 
žymai ir kitokį blankai |

PERRY PLAZA MOTEL 
007 Park Ave., ./Hot Springs, Ark. 
Albertas Ir Kastutė Rožėnai, Sav. 

kambariai . ir kitchenette vienetai, 
palvota' TV, šildomas maudymo- 

l baseinas, telefonas, vaikams žaidi- 
io aikštelė. Galima rezervuoti tat

BEST THINGS IN LIFE

l^ail Frank Zapolis 
nosy* w.vsm st.

GA 4-8654

State" Farm Liftf

STATI FAXM

IHSU«*MCI

Siuntiniai į Lietuvą
- ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

5 kailiu -

—FBI agentai rado 81,600,000, 
priklausiusių nužudytai, .Marjo
rie Jackson. Suimti juodžiai 
prisipažino ir pasakojo, kur pa
slėpė pinigus.

DVI SUAUGUSIOS dirbančios lie
tuvaitės ieško nuomoti du kamba
rį us.su virimo galimybe bei privile
gija Brighton Parko apylinkėj. Siū
lyti po 7:30 vai. vak. Tel. 247-6177.

paa vienintelį
lietuvį imlllninka

Chic* goję

įkNORMANĄ
SABURŠTEINĄ

263-S82S
jHB (i*taigoO ir

(buto)
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga — ■ ■

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina 83.. Su legališko- 
mis formomis — 83.50.

Užsakymus su Money/ orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St. Chicago III. 60608

padėti teisininko Prano šulo pa- ruošta, teisėjo Alphonse .Wells

— Venezuelos prezidentas pa
taria amerikiečiams atiduoti 
Panamos kanalą panamiečiams 
ir talkiai gyventi.

AR JAU PASIDAROTE 

SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug

Ih tr kiti lėbflnlal yn -rraaaA : J’ 
MAUJIIMOSt, 17T9 U. M AUTE D ft, 

4erW »rb< utnkeM
.1 . 6ek| ar pleleku* perfelde.

185 North Web**b Avemw

Only you 
can pravant 
forari ftta!

PHASE 
BE 

CAREFUL!

us.su


VOL. LXI1

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

The Liihuaaiatn Daily News
Published by The Luhuanuui News PubUshisg Co^ lac.

1739 So. Halsted Street, Chicago, HI. 60608
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

Nr. 160

. REIKIA ŽINIŲ APIE LIETUVIUS, 
KIBIEMS NELEIDŽIA IŠVAŽIUOTI
Dantės B Fascell vadovaujamas komitetas 

prašo reikalo toliau neatidėlioti
Chicaga, III. Telefonu iš Washington©, pranešė Amerikos 

Lietuvių Tarybai, kad saugumo ir bendradarbiavimo komitetas, 
sudarytas pagal Helsinkio aktus, vadovaujainas kongreso atsto
vo Dante R. Fascell, turi, paskubomis gauti sąrašus žmonių, ku
riems okupantas neduoda leidimo atvykti, į Ameriką nuolati
niam apsigyvenimui.-

Amerikos Lietuvių Tarybą 
prašo visus lietuvius, kurie no
ri pasinaudoti šia paslauga ir 
negavo giminėms leidimo išva
žiuoti, iki šių mėtų liepos 12'dię 
įlos,t. y. ateinančio antradienio, 

; Pranešti; lALTO' centrui, esari- 
, čiani Chicago j e, 2606 West 63rd

, Kolumbija padeido 
turtuolio dukrą

Bogota, Kolumbija. — Prieš 
pusantro metų Rarranquilla ae 
rodromęibuvo- suimta, 23„metų 
amžiaus .graži Anne Martin, tur

-St. pavardes ir vardus, giminys 
" tęs ryšius su kvietėjais' kodėl 

norima atkviesti ■■ir nurodyti da 
bartiniu metu rusų -okupuotoje 

.-'Lietuvoje gyvenančių žmonių 
adresus. :

Naudinga pažymėti, kada pir 
mą kartą Lietuvoje gyvenantis

- giminaitis padavė prašymą, kad 
jam Jeistų . atvažiuoti ir kada 
paskutinį kartą jam liuvd atsa
kyta neigiamai. Svarbu žinoti, 
kiek kartų prašymas išvažiuoti 
buvo atmestas. Reikalingas tiks 
lūs adresas žmogaus, kuris kvie 
čiamas atyažiuoti. Reikia būti
nai atsakyti Į visus šuos klausi 
mus.

Vienas kitas Amerikos lietu
vis jau galėjo būti pasiuntęs 
pranešimus paskiriems1 asme
nims ar komiteto nariams, bet 
pirmininkas D. R. FascelL prašo 
lietuvius siųsti prašomas žinias 
per ALTą, nes tada nepasimes 
reikalingos , žinios. Kiekvienas 
turėtų turėti galvoje, kad žinios' 
jauantradienj privalo būti ALTO 

, centre, o šis privalės viską taip 
tvarkyti, kad liepos 15 dieną 
paruoštas lietuvių sąrašas jau 
būtų Washingtone, komiteto 
pirmininko žinioje.

Panašūs prašymai išsiųsti 
Latvijos ir Estijos organizacK 
jų taryboms, kad ir jos paruoš
tų reikalingas žinias apie pilie
čius, negalėjusius ki šio meto 
gauti leidimo išvažiuoti iš sovie 
ų karb jėgų okupuotų Pabalti
jo ^valstybių.

Sen. Dole sako kalbas Jeruzalėje

Jeruzalė, Izraelis.—Sen. Robert 
Dole pasakė stiprią politinę kalbą 
Jeruzalėje. Jis pabrėžė, kad 
JAV yra pasiruošusios remti de 
šiniąją Begino vyriausybę, jei 
tiktai Izraelis pajėgtų apginti 
savo teises. Senatoriui nepatin
ka prezidento Carter nutarimas 

' leisti palestiniečiamas įsikurti 
dabar Izraelio laikomose žemė
se. Sen. Dole pareiškė, kad pales 
tiniečiai yra banditai, jokių že
mių jiems niekas neturėtų per
leisti. — Aš pilniausiai sutinku 
su premjero Begin nuomone, 
kad Vakarų Jordano krahto že
mės yra Izraelio išlaisvintos že 

.♦ mėk, bet ne okupuotos. Sen. Do
le labai griežtai pasisakė, prieš 
palestinos valstybės steigimą

- dabar Izraelio laikomosė srityse.

tingo New York Yankee mana- 
džerio duktė. Pas ją uoto polici
ja rado 500 gramų herojino.

Ji buvo iškrėsta, suimta, ati
duota teismui ir- nutęsta trims 
metams kalėjimo. Ji atsėdėjo 

•pusantrų metų, o šiomis dieno
mis buvo amnestuota r leista jai 
išvažiuoti namo. Pasimokiusi 
jauna moterių pasakė, kad ji 
niekad daugiau neprasidėsianti 
su narkotikais.

Piktadariai nemėgsta 
"dirbti" saitą žiemą

Chicagos Kriminalo Komisijos 
'vėliausiu pranešimu, sunkiųjų 
nusikaltimų Chicagoje ir apy
linkėse per pirmuosius šių me
tų mėnesius nuo sausio iki kovo 
žymiai sumažėjo. Per tuos 3 
mėnesius^ piktadarysčių pačia
me mieste buvo mažiau 11%, o 
priemiesčiuose net' 14 nuošimčių 
mažiau, bet ftąi atsitiko tik to
dėl kad per tuos tris .mėnesius 
tesėsi rekordiniai šaltą žiema.

Prezidento pasiūlymas
Washington C. Preziden

tas Carter pasiūlė Pašto Tarny
bai nustatyti ‘‘piliečių ratas’’ 
pirmos klasės siuntoms — laiš
kams, kurios būtų pigesnės ne
gu ratos biznio siuntoms.

Nors prezidento laiške paštų ■ 
viršininkui Benjaminui- Bailar 
nenurodyta, kokia pašto ženkle
lių kaina laiškams pagal piliečių 
ratas turėtų būti, bet spėjama 
kad būtų po 1214 c. ženklelis par 
duodant po 8 už vieną dolerį.

Pašto patariamoji komisija 
pranešė, kad plačiai pravestas 
visuomenės nuomonės atsiklau- 
simas parodė, jog 80 nuošimčių 
verčiau sutinka išsižadėti paš
to šeštadieniais pristatymo, kad 
tik nebekeltų kainų. . .

Libano mahometonai
% * r

prieš krikščionis
Beirutas. Kairieji mosklertiai 

ketvirtadienį apkaltino dešiniuo 
sius krikščonius, kad susidrau
gavę su Izraeliu tikslu padalinti 
Libaną į dvi dalis stiprią krikš
čionių valstybę ir silpną mosle- 
mų valstybę. Kairiųjų milicijos 
centrinė pelitinė taryba apkal
tino krikščionių vadus planuo
jant vėl įžiebti Libano civilinį 
karą ir "palestiniečių partizanų 
sąjūdį sunaikinti • visiems lai
kams”. <i • 1 •

Wife

Šveicarai savo kalnus prižiūru Susenusius medžius "iškerta, pašlaites naujais apsodina. Paveiksle matome 
Lucerne srityje šveicarą, nukirtusi kelis medžius, ir užkandaaujantį. Priedo tuojau prisėdo pora kuosu, laukian
čiu ar kartais senukas įne išmes joms po geba lėti geros duonos. a

GUATEMALA RENGIASI INVAZIJAI, 
TRAUKIA KARIUS į PASIENI

Britai jau trečią kartą siunčia karo 
jėgas Belizės gyventojams ginti’

r Belize, sostinė.. — Britų vyriausybė< įsakė kėliems karo lai- 
ims plaukti į Belizės vandenis, o keli lėktuvai paskubomis nu- 
šė kelis parašiutniukų. dalinius Belizės sienoms apsaugoti..Bri
l' du šimtu metų administravo Hondūrą bet priš penkis me- 
s nutarė leisti gyventojams tvarkyti visus ^krašto reikalus.

Jimmy Carter sukrėtę

Baltuosius Rumus -
Washington, D. C. — Iki šio 
eto naujas prezidentas mažai 
atleido Baltųjų^ Rūmų tarpnau 
jų, o priėmė . didoka skaičių 
tujų. Visi Baltųjų Rūmų kam 
riai- knibždėte knibždėjo žmo

PARYŽIUJE PAŠAUTAS MAURITANIJOS i 
? AMBASADORIŲ AHMED GHANAHALLA 

i ■jį pašovė'Polisario šalininkai,”kovojantieji, y
už Ispanijos Sarharos nepriklausomybę . J

Paryžius, Prncūzija.-.— .Mauritanijos ambasadorius prie Pran
cūzų vyriausybės buvo sfuhkfer^sužeistas, kai iš savo namų pipo 
į automobilį, turėjusį jį nuvesti į darbovietę.

Du nepažįstami- asmenys pri
ėjo prie automobilio ir pro už
pakalinį langą paleido 6 šūvius 
į atsisėdusį abbasadorių. 36 me 
tų ambasadorius Ahmed Ghana 
halla tuojau buvo, nuvežtas Į 
netoliese esančią amerikiečių Ii 
goninnę kur suteikta jam pir
moji pagalba. ■' •,

rai, kad Mauritanijos ambasado 
rius buvo nušautas Tarptauti
nės Mohamedor-Wali Sajed bri
gados narių, kurie jau kelinti 
metai “kovoja” dėl, buvusios Is 
panijos Sacharos nepriklauso
mybės.

Ispanų Sacharoje ant greitų
jų buvo sudaryta tarptautine

Pradžioje manyta, kad jis jau politine grupė, kuri pasivadino 
nušautas, bet gydytojams pavy polisario. Ji norėjo, kad Ispani 
ko jį atgaivinti. Manoma, kad jos vyriausybė perleistų Sacha- 
pavyks sužeistą ambasadorių 
išgelbėti nuo mirties. Šoferis ne 
sužeistas. ■<>.

Ugandos kunigai 
prašo nekritikuoti 

Idi Amin

Vakar prezidentas Carter pa- 
eiške, kad. jau metas sumažin 
r Baltųjų Rūmų'tarnautojų skai 
ių bent 30% . šitas prezidento 
areiškįmas snukrėtė daugelį 
amautojų. Jie nežinojo, kokio- 
tas- priemonėmis prezidentas 

.engiasi tokį didelį skaičių išra

Kitais laikais buvusieji tar- 
naųtojąį patys^ išlaikstė,. .Nikso 
no tarnautojus sutvarkė teisė
jas' John* Sirica, bet Jimmy Car 
ter iki šio meto jų nelietė. Ne
pažįstamus, jis tik paklausdavo, 
ka jie dirbo,.

Nairobi, Kenija. Kunigai iš 
Ugandos kreipėsi į anglikonų 
arkivyskupų konferenciją, vyks, 
tančią Nairobi, su prašymu švel, 
ninti Ugandos prezidento Idi 
Amino kritiką Afrikoje. Afrikos 
vyskupų konferencijoje dalyva 
vę kunigai kalbėjo, kad Amino 
režimas gali sudaryti pavojų 
tenykščiams kunigams. Anglį 
ten ykščiams kunikams. Angli 

įkonų bažnyčios Ugandoje vyriau 
šioj o, arkivyskupo Silvanus Wai 
jai pranešimą, kad arkivysku
pas negalės konferencijoje da
lyvauti.

rą šiai grupei, bet tuometinis 
Ispanijos premjeras r karalius 
nepaklausė. Dalį Ispanijos Sa-

I * Jimmy Carter

Tęsiama kova dėl Ispanijos: V1'”0’.•Ud“* Marokai, o kita
dalį atidavė -Mauritanijai. Poli
sario vadas Mohamed Wadi Sa 
jed žuvo Mauritanijai atiteku-

Sacharos i
Nepažįstam# moteris Telefonu

pranešė prancūzų žinių agentu- šiai Sacharos srityje.

Pornografijai nustatė zonas 
, • -e 

Chicago. Nespėjo spaudoje 
nuaidėti aĮdermano . EdwaiM--M. 
Burke (14 ward) išsamus pra
nešimas apie Chicagoje nepa
prastai suklestėjusį pornografi
jos ir kt. . nešvankų biznį, nuro
dant kas tą biznį , platina ir kie
no interesams jis tarnauja; kaip 
sekančią dieną buvo, paskelbtas 
Miesto Tarybos tuo reikalu nu
tarimas: Ryžtu prieš pornogra
fiją.

Miesto Taryba nubalsavo ap
riboti naujus seksu orientuotus 
biznius keliomis sritimis. Ta
čiau naujasis-, potvarkis nelies
seksu orientuoto biznio, kbrs da. tas atsikratyti paskutiniojo de
bar yra jau- įsisteigęs nepaisant šimtmečio palaidumo, žmonėms 
kokioje ' vietoj0,1 <j. :dabartinai|jsa įgriso ir jie <ta nebepakęs”.

savininkai nepasikeis naujais. 
•Naujas savininkas negalės ati
daryti biznio kitur kaip nusta
tytose srityse.

■ Vienbalsiai'priimtas mero Bi- 
landic potvarkis apriboti “su
augusių’ biznius nuosavybėmis 
Komercinio Distrikto 2 zonomis 
ir uždrausti juos arčiau kaip 
1,000 pėdų nuo vienas kito, nuo 
bažnyčios, mokyklos ar net ko
kios rezidencinės zonos.

Burke pasakė aldermanams: 
“Mes Chicago busime pavyzdys 
visam kraštui. Plinta santimen

Artričio reumatizmo 
aspirinas netvarko
Washingtonas. Grupė eksper 

tų patarė .Maisto ir Vaistų Ad
ministracijai padaryti, kad as
pirino gamintojai ateityje nebe 
garsintų ir etiketėse ant aspi
rino dėžučių nebeskelbtų, kad 
aspirinas yra efektingas vaistas 
nuo artričio ir reumatizmo.

Aspirinas yra “saugus mažės 
niam skausmui laikinai paleng
vinti ir karščiui (temperatūrai) 
numažinti”, rašoma ekspertų 
naujame raporte apie be recep
to parduodamus vaistus, “bet he 
galima reklamuoti kaip vaistą 
nuo artričio ir reumatizmo, ka
dangi tuos skausmus kenčiantie 
ji neturi patys gydytis be dak
taro priežiūros”.

Belgrado naujienos
Belgradas. Jugoslavijos val

džia. ištrėmė keturis prancūzų 
intelektualus, kurie planavo 
skelbt protestą dėl Sovietų vyk
domų žmogaus teisių pažeidi 
mų Belgrado konferenejoje, su 
sirinkusioje patikrinti Helsinky 
je 1975 metais priimtų susita
rimų vykdymo. Tie keturi yra 
novelistas Jean Edern, Halleri 
Jęa/R Marie Deosiste-rašytojas 
ir filosofas: Francois Denegro- 
ni# .rašytojas sociologas, ir Ilias 
Yannakakeš socialinės istorijos 
profesorius Lille universitete. 
Valdžia pasiaiškino turėjusi taip 
pasielgti kad išvengus konferen 
cijos suirimo.

žinantieji) ir ‘ ‘anti-reumatic” 
(nuo.reumatizmo) vaistai.

Daugumas tų 50.000 produk
tų esą saugūs ir efektingi toms 
sąlygoms, kurioms garsinami.

Vietos gyventojai, gavę teisę. , 
tvarkyti ekonominius ir vidaus 
reikalus, atsisakė Britų' Hondu ? 
ras vardo ir pasivadino Belize, 
pagal tekančią didžiausią Beiir 
lės upę. Dabar Belize vardu va
dinasi visas 'kraštas, Belize va- - 
Imasi sostinė ir per kraštą ; 
ka Bevizės upė.. f ’ 1 f - \ •

Guatemala jąitčpė viepi kAr?: 
tą kėsinosi į Belįzės'žėpięš,i';C5ų-, 
atemalos vyriausybė turi kažko; » 
kį Ispani j oš-' konkistadprų 'r aš- '•; - 
tą, kuriame pasakyta,, kad 
sas kraštas;. gtiliš; Jukatąno pu- ■ 
siasalyje, priklauso Guatemala!:. 
Guatemalos’ vyriausybė-,- besiva
duodama anuo raštu, reiškia 
pretenzijų į buvusį Britų Hon
dūrą dabartinę Belize.
“ 'Pareito šimtmečio ’ pradžioje 
britai pradėjo veržtis į Belizę. 
Netrukus toje kolonijoje atsi
rado britų miško kirtėjų, kurie 
naudojosi labai gražiai nuaugu
siais medžiais, tinkamais lai
vams statyti ir kitokiems pasta 
tams. Britai apsigyveno Atlan
to pakraštyje ir pavadino šią 
koloniją Britų Honduras. Prieš 
du šimtu metų tuometinė Gua
temalos vyriausybė tarėsi su 
britais dėl kelio iš krašto gilu
mos einančio tiesiai į Altanto 
pakraštį. Atrodo kad britai bu 
vo pažadėję tą kelią pastatyti, 
bet iki šio meto to kelio nepra
vedė. Britai tvirtino, kad minė
tas kelias būtų labai sunku sta
tyti, nes visas kraštas yra apau 
gęs tankiais miškais, sunkiai pri 
einamais ir privažiuojamais.

Guatemalos vyriausybė buvo 
sutikusi perleisti britams pa
kraščio žemes, bet kai britai ne 
pastatė kelio, tai visas tuome
tinis susitarimas neturįs jokios 
vertės. Guatemalos vyriausybė 
reiškia pretenzijų į Belizę, nes 
ispanai konkistadoriai tas že
mes buvo priskyrę prie Guate
malos. Britai leido Belizės gy
ventojams tvarkyti krašto rei
kalus. bet jie pasiliko savo ži
nioje krašto apsaugos užsienio 
ir vidaus saugumo reikalus. Iki 
šio meto pasitarimai tarp britų 
ir guatemaliečių ėjo W’ashing- 
tone, bet atrodo, kad šiomis die 
nomis oritų užsienio reikalų mi 
nisteris skris į Guatemala, kad 
galėtų pasitarti apie kylantį 
konfliktą. Guatemalos vyriausy 
bė jau yra sutraukusi karo jė
gų į Belizės pasienį, bet tuo tar 
pu jie dar neįsiveržė į Belizę. Bri 
tų parašiutininkai, keli karo lėk 
tuvai ir du karo laivai jau pat
ruliuoja Belizės vandenis. Bri
tai yra pasiryžę neleisti Guate
mala! pavergti Belizės.

Raportas apima apie 50.000 
brand vardais pavadintų mediką 
mentų, klastifikuotų trimis 
skaitlingomis grupėmis kaip 
“analgesic” (skausmą stabdan-Ikai karių efektigumą esą reikia 
tieji) anti-pyretic (karštį ma- dar patikrinti.

Vėsesnis
Saulė teka 5:22, leidriąsi 8:28



ANGLAI SAKSAI IR AISČIŲ PABALTIJYS
saučiąs žemes, yra nŪRiini ij j 

skatino ais- Kurie t^abaiuju kra&aC i
“Kada lai buv££ puikiausias 

buLanijo^ Karalij^k jmąutuk nu 
v o galingas jr narwu< vyras ir 
garbus Karys, la karalija, ta
čiau, jaut Ouvb’per maža ir jo 
uvasia buvo nepatenkinta vieu 
tik tsntanija. lodei jis >

gendos matėme, kadj užkariavo visą bkandiją, kuri 
nors dabar yra vauinaina TSorvegi-.

bet palyginti J&> ir visas salas už Skandijos, 
. h valstybinė ben ouient:

organizavi-Į diam, kurios priklauso Norve-

Slavų pavojus, daugiau kaip 
kitos priežastys, 
olų kiltis organizuotis, kuru 
valstybinius vienetus, jungtis. 
Tęs nepaprastos veiklos pra
džia yra taip sena (siekianti 
Vi a.), kad ją dengia legendų' 
ir pasakų rūkai.

Iš Vaidevučio ir Prutenio 
istorinės lege

iiuuu.yc buvo sukurta 
u amjuiai 
;a i 
UOili 

j: i ;

p
ta įkuriant tą, pasakiškąjį Ga 
mali — Senpilio miestą prie 
Vyslos žiočių, vėliau hunų už 
kariautą (žiūr. Z. R. Hunų Žy 
gis į Prūsus).

Vaidevučio legendoje randa’ir saias ir tai9 uelRusi)OS 
i (taigi į Lapius jis nukėlė Bn- 
i tų imperijos rytines sienas) ir
Gar daug kitų salų už Skandi- 
jos ir net žemiau šiaurės po
liaus, kurios priklauso Skandi 

vadina-

1

t
G

11

. .13IIIJ 

.a . 1 ...UU

v; binius vienetus
galimas daiktas, jau bū3 J

Islandiam, Greniaii-

gijai, toliau — Suecliordain ir 
iivberuiam, ir Gųllanmam, ii- .
Daciam, Semelandiajn> Win- 
landiam, Curiandiam, Roe, t e 
meliandiam, W i r elandiam j 
Flananam, Sherelam, Ldppam 
ir visus kitus Baltijos kraštus-

me daugiau kaip vien tik Prū 
sų valstybės organizavimo pra 
džią. Ten ypač idomu yra kad 
tais senais laikais gimė min
tis apsijungti visoms aisčių 
tautoms: Vaidevučio sūnus vyĮ 
ksta valdy ti Lietuvos, tačiau 
klauso centrinės valdžios Rika 
jote. Aisčių didžiosios valsty
bės rėmai buvo pradėti brėžti 
jau VI a.!

Ne vien tik slavai veržėsi VI 
a. į aisčių žemes. Iš vakarų, iš 
jūros pusės, įvairus užkariau
tojai grasino Pabaltijui.

Turime žinią, siekiančią VI 
a. pradžią, iš anglų-saksų įsta 
tymų. G. Lombardo išleistoje 
1568 m. knygoje “Anglo-Sax- valdoms, 
ron Laws”, arba Arxaionomia, dar nereiškia, kad britai valdė 
Sive De Priscis anglorum Le- tuos kraštus. Geriaušiti iat'Vejii; 
gibus Libri, kur kalbama apie jie gal ten nuplaukdavo papre 
legendinio karaliaus Artūro! kianti ir pasiplėšti; arba pasi 
laikais Britų karūnai priklau- rankioti duoklių. — ątsipirkL

mai.. . .
Iš čia minimų Arturo iki 517 

m. užkariautu kraštų galime 
atpažinti ir keletą Pabaltijo 
kraštų, būtent, Sembą Prūsuo
se, Vendus ir Kuršą Latvijoje 
ir Virumaą Estijoje. O tai api 
ma beveik visą baltų tautų gy 
venamą Baltijos jūros pakran 
lę. Taigi, tik dalis , Prūsų ir 
šiaurinės Estijos pajūrio ne
priklausė Arturo tariamoms 

Žinoma, tokia žinia

mo, nuo pajūrio gyventojų. Ta 
čiau tais laikais, kaip ir visais, 
valdovai įdegdavo * pasigirti, Iš

mitas apie Artūre valdas Pa
baltijy. Mitas,’ betgi įdomus' 
tuo; kad kalba, jog jau tais seJ 
naiš laikais — V-Vi a^^Oifila 
santykių tarp Pabaltijo ir ‘Bi‘č

;s I. •: 1 ii

Kas gi•< - * • 
ris

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J. w J

MICHAELS7
4637 So. Archer Ave. (

(Prie 47-įos) '

ilEMBER yiEs TAIP PAT PARDUODAME VI-
R E LO AUS ^CRICĄGUS PRIEMIESČIUS IR

7 (joo MIESTU JAV-SE PER R E L 0
»ter-<iity Relocation Service *- ■ * v *■

:t i -

Balys Pupalaigis

YLIAUS TALPOJE,
ė (Tęsiny.) _ . '

Nežinia kokiu būdu 
lupo šiltinės epidemija. Ir man kriketo j, Įpo^ną ^Mąrijąt 
Vankevičienė (tėvo sesuo) jau buvo pasiūdinusi, 
čiui” marškinius. Keli žmonės mirė.’Tu<ymetu->pasklidi)' 
žinia, kad kazokas Kuzma Kriįtfkor viena# daiig vbkie-*: 
čių sumušė. Skęjbė jį ypatĮri^i !di(fvj^iu."Bbvb 
paveikslai vaizduojantieji zkaip kručkovas kari 
jo vokiečius; atsirado ja vardu papirosai.

si
L

ianii;
i <‘<U

Viduvasaryje sklido gandai? jęg'ni^tip'^ 
(VokitijosJ išvyti. “Niemčiai” artėja,prie,I^uno 
ties (tvirtovės)l Naktigonėje?J esant'geram, ortaų ? vakare f 
ruęse matėsi žaibuojant Tas r,odė/ jog j'au ^nd gandai,;fcet > •« 
tikrovė. Tačiau gyventojai raminosi tikėd^iĮii>i?jbg*hlSai! e‘ 

T rūšies Kauno tvirtovės taip lengvyai' ‘neątį^ioą1^ 
kažin ar ypkiečiai šhgebėą ją įgimti.,.1;<ti}A

Traukiniai be pertraukos vežė. kariuomejaę,.gurguer 
lę, didžiuosius artilerijos pabūklus ir vis'į1 vakarus.'- Ka- 
reivių nuotaika jau ne tokia,-kokia’būv,d ^rikščiati.1E?ud-> I’i 
ni jie vyko į vakarus'. Kartą -traūidniūi salia Jjaįįžų’ . >
jus ir kareiviams iš vagonų išlipus, vienas kareivis pra--c 
dėjo smuiku groti /t&imįęl,. gdręl.jipžar ^fo|k.ovs|fi’’, o. 
paskui užgrojo “kazačka”. Panašus .į’^ganą.^^ęeiyįš prV. 
dėjo šokti. Priėjo pažiūrėti'poručikas (leitemntasLiBa/I ;;^ 
gus šokį, porūcikas grojusiam kareiviūi '•numėtės& -rubn.ij 
liūs, o šokusiam. — sidabrinį rublį.

Nuo Kauno jau ateidavo < tuštį - jr<į.raų(ip^ąįęĄiygįąi ’s^ \ 
pažymėti, pilni sužeistų karevi4,-,ttt‘aAjkmiaj.-^hivūij|U{7 
traukinių,' judėjimas žymiai sumažėjoZ-Stotyje-; pasirodė -a 
iš Suvalkų, gubernijos nemažai p^bė^^ių.' Staigi' btfvtr'5' 
gautas įsakymas visoms.... gelež^eli^iį ' ^ąėm^^’^ašė 
ruošti evakuacijai; Buvo paaiškintą{ 
žarnos į Rusiją, bet vyrai tarnautojai- -pąaflliksi-iMięt(Ųę^irf 
Kelioms dienoms praslinkuš,.. geležinkeliečių’'5šeimoš ‘ '<
krovėsi į vagonus. Bųyd ir”’
draugais. .Priėjusi: prie^a^ll^^^ 
davė 15 kapeikų sidabrinę monetą’iį.paįąįę^

___ ’vaikeli, jau tur būt daugiaua 
& toli vikaruose gyvenę fran Taip, daugiau ir hebepasiniatfemeijii Latvijoje’ 5Ęor^v«>i- 

' koje (Korsavoje) džiova.' mirėįir;ten: ^IMdd^P'T^i džidlži^ 
va mirė ir mano geriausias’&rąū^aš

r ’'ikiiiystxen^lietuvis-'į 
koš mokyklos nebuvo/'pi‘1£i,u‘N fidp®* ;

Vieną sefcnadiėnį jau ......... ..... .... ....... ... ..

Gubos

Arturui žuvus, saksai atsi- ypač pamėgtas vėlesnių kroni- 
griebė: 550 m. jie užėmė Salis-Į klninkų: Galio/Kadlubeko, Bo 

'b'IifJT'O x57t m'.'lr Londorią? ReF'guchvalo ir kt. 
kia \ pasibaigė ir
Britų tiesioginę įtaka Pabalti
jy. V . . *D -■
i' - :toV ffi. jas• ęąvsuąjįs .anfhį istorikas Ę..
■pjbbon^ buyo.nuomonės, kad’ $u kuriomis to karaliaus tėvas 
aĄglą^. — sąksąms ir j u tams 
užk alpiau j gnį J^ritaniją, kas

*’ lio. Artūro mir
ąĮ^^iniy..'gęrinanų 

-tautų, talkimūkavo Taip pat ir

. J - : » f į t . - ■

Venąntius Fortūnatas yra pa 
rašęs Suasono karaliaus Chil- 
periko Į (562 m. — 584 m.) gar 
bei jjpemą. Joje mini tautas,

buvo AąS •po
ris buyo paęišpyęs. valdyti
Skąjudjnąvjų.jr mūaų.Ųiųtarp s- • - lH

r K. -I prūsai. Apie ta jutų, saksų ir 
.ViUnranmaais-.j^i^usi. k^ invaziją rašydamas Gib

ralįaus Ąrtaro legendąsako?..n W-h 
tis mišmys istorijoj,.sjigų, ^ mr-'ūų :< i
religinių, mitų. .Tikrasis A^Uį- j “Bąrbą^^urie v^ėsi gro- 
ras jouvp Britų ^dvyris, jų r^.bįo. žęm^^.^r/įūr.ęje, nejųčio 
tijos 111
paėjus šimtui metų, kai RoAfęs^ę/ja^
ma' ^iėmė-s^6'i^d^'i4 Bti-I tĮuim .^mdojįfelrižai trumpami

anglų invaziją-i rašydamas Gib

Chlo,taras I kovojo:
“Quern Geta, Wasco tre_ 

munt,' Danus, Euthio (al. Es- 
tio) Saxo Britannus, cum patre 
(Clotario I) .quos acie te (Chil 
pericum Suession) domitasse 
palei” 4Venant Fortuualus, Po 
ema LX, c. 1. v. Ž3?) čia tarp ve 
lėtų, jutų, danų, .saksų, britų 
yra ii- getą -r-. getai, greičiau
siai, aisčiai.

Čia galėtų kilti klausimas.

tmių^ gėrio Brifariij<‘irii^’^'r^,U,,Įr ga^į Maiįa£,prūsai, 
gorilų saksų s^tm^iriiriĮų" iligyąij;yj;ą.ti^įnęąl^dąi^.apr^
piktų ir augių įsiveržimųr iĖšBėdęs yra, 
'juos imušė "tlėšimtyjecmššią, ,’0 pąbrė^j^aą ^ygrdintos,-Į, .i? c. 

t leini-ainam mūšyyę-, 'tiesi^fotim ;lp,,pT;^71;uVr č. p, įp., 1.90 ęd 
Radonu, 517-žmHigaliriinai’ SU’. iS^ri/iijIj.^dpjj^,jši Bėd,ėą.iai^a 
Snušė ir- pąęmė JLpndpnų,,^ « ; rfaau įyra ^epnęjnama., Ž. ,jL)- 
* Jis -pats žuyoįėamhįį’o'mū ‘ laiptai ir kažkurie jš nuo-

.Sipith),, .(deją, ši. Bądėą. Jaųįa

^n. 'Eegehrieš.'naęs^g

k^ai galėjo turėti kokį nors sa
ly tj sti aisčiais? Jokių liudinin
kų tam, deją, neturime,- išsįy? į;evieiuS; lenku 11-OS.gimri.i?klišės ma 
rus šį vai'dų—getai. Tačiau rei , ( .- r . .. i- ---- •.
kia prisiminti, jog jau frankų 
apjurigėjąs '* Chlod? vikas- <ar<j ... ________________ __ _______
ęhlodyeehas};;;vmiręs 511g m., viai, sproginėjimąs-jr Ąulkpsiyaidžįų

.Vyjj^emąis, vė-1 matę, gįlučėmj ęinąntjr v^ųpjąj^^^^jįįbaŽĮ^^^^- 
M*bažnyčios.grįžusios.moterys pasakojoy^^-^t^^fe®^—

mancai. Ūkininkai daržuose kasė duobęs ir jose. užkas- jGhlotasharas), čia minimo Chi 
Ipjeriko tėvas, norėdąpias pa
vergti Tiuringijųįfįda'Įg 
gii su ja kariavovėliątg' gal 
apie 556 11Ė — ir su tįufingieį 
pių šiaurinius, kaimynais salį? 
sa^s, ta pačia proga ir vėl nu
siaubęs Tiuringiją. Gi tįurin- 
giečiąi tais laikais buvo įsikū- 
,rę plote niro Mąjno upės j šiaū 
rę, o į pielųs.iki Dunojaus, ry 
tuose siekianti ĮĮlbę^ Taigi tie 
/rankų ^alčjįoC lengva!' . .T<- 'Z13K.
siekti Eibčs‘ūpę? Tuo ikrpu ųžį dymasTr svie&iniQ spfrojpięjH 
Elbės, pĮoie ikj Oderio vyko 
sjįąvų ^iilęių veržimasis, o to- 
liąų už Oderio, Vyslos liųk, jau 
siekė ą/sčįių valdos'. Taigi, .yrą 

ir nekviečiami, aisįčių kariai 
galėjo talkininkauti savo neto 
-limiems kaimvnamš fiurihgiet 
čiams ir dalyvauti žygiuose 
fiAeš vis daugiau* ir-daugiau 
įsigalinčius .frankus.

j j V • I

» Bus daugiau)

|>ad ą r ę d i tiži ų* B ritij^ kir ą Ūumj. D C’jp ^įeEtriabų1 laivais -n tiki! ti 
j. . i: t a r? S :r_l± _S.. - AiUl. A Ajab j <y s pa^tdio > u-žk ari a vimiii”.

jįrų. Yą 'i(fe ^Gibbdnv The Decline and 
b£ d he Roman Empire, II, 425 
te 
-t > Z

■ = čėk.u,4sfoi'AascŠafąiąkas, ly 
ėrinpjęs- slavų praeitį, ir kai kur 
^užkliudęs baltųjgailių istoriją,, 
pastabiai, pnstą^ -jcig: lo.bmiš- 

=kai rašiusių .vpkįęąių .ir lenkų 
viduramžiŲ rašyjųjų įr kroni
kininkų.^dažnai ,,vTąriQtas tauto 
Aaidis Gętąe, .GeUiae įkartais 

Gottaę, grolhąe, .Gott- 
.nežymi trakų getus, af 

ų gotus, p.ažnaį jis reiš 
.aisčius, žemaičiai lotyniš.- 

ami samogclac.
Afąnonia. jog’biriuą 'kąrlą 

‘ faūtovąrdD aisčių ar bailų 
ęa^-arlolak, ’ yTa ran-ęa- ■ 

Veną^.tiat^’ Fortimato

į o titulas' &eiųąj4si.uc«!,rąstųor

■das) ir .Crimes Britanmaruni

>ias karo vadas.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANI LIETUVĄ IR IMOAtS 

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIĄI 
? ŽINOMOS FIRMOS ’ ^

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL-AGEliGY, INC.
f(LlCENSED BY YN LSPOSYLTORG) Į 

VYRIAUSIAĮSTAIGA J

iy-7^ Broadway, New York, N. Y. 10019 — Tel.: 581-6590—5SL'77ŽO^
- . 'M' ’’ .J’-:' '■

Siuntiniai, siunčiami per musų firmą, paskyrimo vietą ^sięida JLruųip.iąUątt,lm^ 
ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstalgosė, gavę^vj 
jas NIEKO BEMOKA. -r, U.,

Prie firmos skyrių yra krautuvės, j ošė rasi te žemiausiomis kainAniš pasriirikži|8it| 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų,

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, 
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 1 valandos popiet, y -

• MŪSŲ SKYRIAI:
126 Tilghman Street------ ------------------

BALTIMORE 31, MD. — 1823 Fleet Street------------------------------
į — 485 McDonald Avetwe ’------ —

— 701 Fillmore Avenue ... -—
124] No. Ashland Avenue ------------- ---------

— 2608 West 69 Street ----------- -----------

ALLENTOWN, PA. —

BROOKLYN, N. Y. 11218 
BUFFALO 12, N. Y. - 
CHICAGO 22, III. — 
CHICAGO, ILL. 60629 , ____
CHICAGO, ILL.' 60609 — 1855 West 47 Street _------
CLEVELAND J3, Ohio — 1028 Kenilworth Avenu«------
DETROIT 12, Mich. — 11601 Jes Campau Avenue.......
HAMTRAMCK^ Mich. — 11339 Jos Cempau Avenue 

HARTFORD 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue 
LAKEWOOD, N. J. 08701 — 234 Second St---------- L--------
LOS ANGELES 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue 
HERKIMER, N. Y. McKENNAN RD................ .......
MIAMI BEACH, Fla. 33139 1201-17 St. ------------.1—
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue .. ...............
NEW YORK 3, N. Y. 324 E. 9 St............ -------- ._....._a------
PHILADELPHIA 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue------
PHOENIX, Arix. 85027 — 22047 N. Black Canyon Hwy 
RAHWAY, N. J. — 
SOUTH RIVER, N. J. 
SILVER SPRING, Md. - 
SYRACUSE, N. Y. 13204 
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47 £ast Mi I ton Avenue-----
— 41 Whitehead Avenue - 

1002 Kennebec Ave. ... 
- 515 Mercellut Street
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1914 metų
Midland Šavtogs aptar-' 

an ja ‘taupymo If uamį

gaildai, - jog jie žmones AgfeWot^a; 
reivių. KareiUaf^gyyentojus Įamia^^įyd^j 
kiečiai'civiliams žmd^ms-jai®Ko blMo n<
' r - r - - - _ . .$■tik l£>l'vy- I 

būti visiems pavojus, todėl reikia pasis- f-
lėpti. , - . ? .. ... ■'■

- t:>• F .■’>** M £į&
Bene kitos dienas .pavakaroję, apj 

tį^^imO'iąukiž^a^irądųOŠdg 3 
Žaslių miestelio kryptyje gįjĘ j&4ėjj

lėlio sto- Įf 
įomenės. 4B _

artil^jos .šaų- 
kį^^^ąidžiąi t: 

lir paskiri šautuvų šūviai, yisi kaimo gyventojai krovė į'J 
j vežimus nepaslėptą turtą ir maisto ^pr^Ątus. Apie kai- 
. mą ilsėjosi išvargę karėiviąjL Vįenųgulėjo, kituįkątr’^'

tr;

ff

___  — 365-6780 
____ — 365-6740 
...^ 246-234$ 

363-0494... 
‘1— 385-6550

— -3154663939
— 305-6734^0

......  — 674-1540
■ > — 475-7430

___ -'•769-4507 
6027942X8770 

___ — 331-8300 
—, 257-6320 

_.. —~ 589-4464

. — 296-52SO

.paskolų reikalus visos mū- 
apylinkėj ♦ r Dėkojame 

Jupis už mums parodytu 
1 pasitikėjimu.' 4Kes nore- 

tume ’būti i Judas naudingi 
’.irateityje, j♦ •*

SaskeiTos apdraustos iki

w
r > Chicago, IL 60629 

' Tel. 925-7400 
S929 SO. HARLEM AVE„ 
Bridgeview^ iIllinois 60455

S9S|9^00 į

All accounts com
pounded daily — 
Passbook S^Vm>s.

paid qttartarly. *“

|5(cįfT01V;t.l!

labai galwna, kad kvječįaini
su ašaromis traukėsi iš savo barnų į Jaukus. Dauguma 
nakvynei apsistojo savo kaimo žemėje, Pelanėse prie Ši
lų .papėdės^ jKaime pasilĄo Čžk vi^ias’seųį^^įe 9Q me
tų) Čižaųskas, biano krikšto’ s

Ryte saulei patekėjus, ’viem’ su savo galvijais pat
raukė! alksnynus,.kiti.—-pęjr;/Gilučių; kaimą Į rytus. Pa
siekus didi j į Kaunas-Vilnius vieškelį, sunku buvo su galu- 
vijais .pro kareivių gretas prasiskverbti. Abiem vieške
lio pusėm, šalia “‘didžiųjų medžių, Vilniaus kryptimi žy
giavo daugybė kareivių — nesimatę nei pradžios nei ga
lo. Vieškelio viduriu važiavū šuįiertraukomis kariškį ve
žimai.

Tokioje maišatyjė,-vą^ai-pa§ųi^e€ė'-šja- 
vo kolona. Siaubo p^ąų^'Vaįltai^erkttainį^bėgiojo ieš
kodami savų vežimų^^ieį^igvą^j pasi&dri^ 
vieni kitus. ’ J

Nuo didžiojo vieškelio jab tų* -keli vežini 
Semeliškių link, kiti-' dmjgb,.

Mūsų vežime “važiavo trys; Išėjimos: |ayą7 
ir Daukšos. Labai sii 
vus Peliūnų kaimo, y

MIDLAND 
SAVINGS 

and loan assosiation 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 60632
PHONE 254.4470

J Years Savings

is ir' sa-

f -Xl?- jnvąžia-
vus renunų kaimo, vaiKąs mirė./Aisi supijaifdn 
rys verkė, blaškėsi spėdamos bldgą lemtį]] PdwaJ 
liūnus, vyrai nutar^vaiką^l^dlKkaimo^^i^mj,____
tui padalyti nebuvo ner^t^«ifeiT^kH'Vyi*ai iškasė 
duobę, vaiką suvyniojo į -paklodę, "atkalbėjo “Angelas 
Viešpaties” su “Amžina atilsi” ir užkasė. Mano motina 
taip pat labai sirgo. Nei gydytoji bfeikVafctų pakeliilje ne 
buvo ,jokios pagalbos suteikti jai negailėjome. Susirūpi
nimas ir baimė dėl galimos motitfbš bMft&s buvo didelė.nimas ir baimė dėl galimos motfiO tta:

a* us Pe
L Kars-
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ei ųsius

ATLEIDIMAS

dau

LIETUVOS AIDAI

AUJIENU
laupykite
pas mus

POLONIA SODE

L**

UNIVERSAL
1800 So. Haltfed St

TeL 421-3070
Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti j pikniką,

tas (8 b.) ir J. Valiūnas (8 b.) 
Kandidatu liko M. šiušelis.

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.

9 Iki šio nieto Kanados Lietu* 
yių Bendruomenė buvo skaito
ma pavyzdinė, bet paskutiniai 
jnikimai sukėlė rūpęsčių. Spaus 
jįląami. T. žiburių bendradar
bio A.-Įlirik4P9 straipsnį tuo 
klausimu.- ■< ** " ■’

Vilnies redaktorius Jokubka 
(Vilnis, 1977.7. 1), gindamas 
okupuotos Lietuvos ' “iškiles
nius” bei parsidavusius rusams 
asmenis, kaip A.. Sniečkų, P. 
Griškevičių, A. Barkauską, J. 
Maniusį ir kitus panašius, pra-

Klausimas, kaip surasti 
giau visuomenės veikėjų, 
ra naujas. Jis, pavyzdžiui, 
vo keletą kartų svarstytas 
1968-73 metų PLB valdyboje,

J. Barasui ir visiems kitiems 
VLB Valdybos nariams pasi
traukus, išrinkta nauja Valdy
ba. Į Valdybą įįėjo: Arminas 
Lipšys (7 balsai), Juozas Sa
bas (7 b.), Vytautas Svilas 
(8 b.), Manfredas šiušelis (6 
b.) ir Ričardas Tendzegolskis 
(7 m.). Kandidatu- liko Vy
tautas Bvlaitis.

I dėjo juoktis, nelyginant toje 
i lietuvių liaudies patarlėje, ku
lną (Liaudį) pats Jokubka ir vi 
si jo ginamieji skandina tos pa
čios liaudies kraujuje, užviikda 

komunistų 
baigiančius 

būtent: “Juo- 
1 katilas juo-

ę galvoję neseniai pra 
Kanados Lietuvių Ben- 

&uomė nes .'grąžto tarybos rin- 
kinjus/kųrių rezultatuose gali
oje išskaityti ir linksmų, ir liū
dnų reiškinių. Bet pirmiausia 
gal rėjk Įy pasakyti kelis žodžius

miltonas, Montrealis ir Londo 
nas, atstovai į krašto tary bą š- 
rinkti aklamacijos būdu, va
dinasi, kandidatų atsirado tik 
tiek, kiek reikėjo išrinkti ats
tovų. Kodėl?, Pirmiausia, savo 
duoklę čia atsiima negailestin 
gas laikas. Vyresnieji veikėjai 
išmirė, pavargo, išėjo į pensi
jas, šsikėlė į šiltuosius kraštus, 
nepalikdami pakaitų. Išimtį 
šioje vietoje gal sudaro tik To
rontas (tai bene džiugiausias 
šių rinkimų reiškinys), kur sti 
prūs viduriniosios kartos vei
kėjai, kaikurie jau įgavę prak 
tikos apylinkės valdyboje, ūžė 
mė pirmąją pusę išrinktųjų 
saraše.

ma.- kviskius

kurios nariu teku būti ir šių 
žodžių autoriui. Jau buvo pas
tebėtas faktas, kad veikėjų at
siranda daugiau, kai lik prasi 

prezentacinis organas. įdomu deda politinio pobūdžio giiu 
ir Kanados Lietuvių Bendruos čai. Daug tada būna kandidatų 
menei labai charakteringa, 
kad nei tarvbos, nei valdybos 
autoriteto čia niekas neginči
ja. Krašto valdyba ir apylin
kių valdybos atlieka visus l>en 
druosius” lietuviškuosius dar
bus, įskaitant ir politinę bei 
šalpos sritis. Gausios organiza 
cijos siekia specifinių savo 
tikslų, bet visais atvejais pa
deda Bendruomenės organams.

suplėkusius ir 
byrėti kadmius 
kiasi puodas, l

— Indijos vandenyno mažo
joje saloje gyvena mažiausių 
žmonių — Negrito Onge—rasė. 
Jų nedaug yra telikę — tik tu
zinas vyrų ir desėtkas moterų, 
tik nedaugelis jų prašoka 4 pė
das ūgio. Kongo pigmėjai, ku
rie dabar yra sulyginti teįsį- 
niu atžvilgiu su normalaus ūgio 
žmonėmis, yra apie 4 pėdų ir 6 
colių,* o moterys vienu coliu 
mažesnės. Dabar juokaujama, 
kak pigmėjai su savo lankais 
ir strypais išvijo iš Katangos 
Podgorno pasiųstus kareivius,' 
dėl to Podgornas neteko Sov. 
Sąjungos prezidento vietos. Tai 
gi tikrai mažas kupstas nuver
tė didelį vežimą.

į pirmininku^ nes kiekvienas 
jų nori pravesti kurį nors savo 
partijos nusistatymą. Bet kai 
tik ginčai pasibaigia, karščiai 
aprimsta, veikėjų skaičius štai 
ga krinta, nes ‘'nebeplumų dir 
bti”. Po tokių faktų buvo net 
mesta mintis “supartinti” Ben 
uruomenę, nes geriau esą ture 
t partinę Bendruomenę, negu 

1 jokios. Kaip dabar matome, 
I ten, kur buvo bandyta Bend
ruomenę parimti, nieko gv— 
iŠ to neišėjo. Bendruomenė sa 
vo statutu ir prigimtimi yra 
nepartinė, ir vienintelis kelias 
jos tolimesnei ateičiai būtų 
Toronto rinkimų pavyzdys — ■ 
apylinkių ribose Bendruome
nes idėją įsisavinę vidurinio
sios kartos veikėjai tur užimti 
pirm./.sias vietas, vyresnie»- 
siems, kiek jie dar pajėgia, re 
miant ir padedant.

Iš T. Z. b.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

PIKNIKAS

Atrodo, kad to Vilnies redak
toriais ^rne/eninė yra tokią tuŠ 
čia, kaip to puodo, jog nežino, 
kad I ietava buvo nepriklauso
ma valstybė, kad ji dabar 
yra per jėgą tik Maskvai įsakius 
durtuvų pagelba okupuota, iš
prievartauta ir prievartaujama.

Visdėlto nemanau, nors ir 
taip atrodo, kad Jukubkos sme- 
genynė būtų tuščia ir jis juok
tųsi pats iš savęs, kad jis neži
notų geografijos nei istorijos. 
Anaiptol ne! Jei jau sugeba bū 
ti tokio “prašmatnaus” ir gi
nančio “laisvę” laikraštuko re
daktoriumi, jei sugeba sulipdy
ti sakinius ir dar ginti okupuo
tos Lietuvos “iškilesnius”, tai 
jo smegeninė nėra tuščia ir tam 
si kaip puodas.

Jis žino ir geografiją ir isto
riją, bet tik taip elgiasi ir taip 
rašo Maskvos ponų ir jų čekis
tų gaujos — KGB — įsakytas. 
Jis juokiasi pats iš savęs, nes 
gerai žino, kad nepaklausius 
Maskvos čekistų įsakymo labai 
lengvai gali patekti kur šimtai 
tūkstančių okupuotos Lietuvos 
liaudies sūnų ir dukterų pateko 
— į Sibiro bei Gulago kacetus, 
arba geriausiu atveju į rusų įs
teigtą psihciatrinę ligoninę at
minčiai “pagerinti”. vpr.

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI ’NAUJIENAS1

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

Ant šitokių gerų pagrindų 
pastatyta, KLB ilgus metus vei 
kė ir tebeveikia gerai, tačiau 
paskutiniųjų rinkimų rezulta
tai pirmą kartą išryškina KL 
Bendruomenėje jau prieš kurį 
laiką prasdėjusį liūdnesnį f ak 
tą — veikėjų trūkumą. Iš 17- 
kos rinkiminių apylinkių tik tri 
jose Bendruomenės rinkimai

būdiųd kaip Tarybos kišimąsi 
į kitos institucijos (Kuratori- 
jos) Veikalus, Tarybą priėmė 
tokią-režoliuciją:

“1. VLB Taryba konstatuo
ja, kad kūn. Alfonsas Bemato 
nis ligi, šios -dienos yra pilna
teisis- Tarybos -ątstovas-Kurato- 
rijoje^ -į • *. , ,

2. Kuratorijos valdyba netei 
sėtai atšaukė gegužės 19 d. Ku
ratorijos susirinkimą.

3. Kadangi kun. Alf. Berna
tonis į 1977 birželio 3 Kurato
rijos posėdį nebuvo kviečia
mas, šis' posėdis negaliojantis. 
Vokietijos LB Tarybos prezidiu 
mas įpareigojamas, reikalui 
esant, net Garbės teismo, pagal 
ba išreikalauti . birželio 3 d. 
Kuratorijos susirinkimo anu
liavimo.

š. m. birželio 4 Romuvoje tėvas Alf. Bernatonis (8 bal- 
vyko nepaprasta Vokietijos LB sais), P. Nevulis (7 b.), A. šmi 
Tarybos sesija. Tai mūsų Ben
druomenės istorijoje labai re
tas įvykis, nes tokie posėdžiai 
šaukiami tik ’išimtinais atve
jais. šis posėdis buvo sušauk
tas. dėl nesklandumų Vasario 
16 gimnazijoje.

Po šių balsavimų ilgai buvo 
diskutuojama, ar tėvas : ĄIf. 
Bernatonis ligi šiol buvo Tary
bos atstovas Kūra tori j oje, ar 
ne. Nors gimnazijos7 direkto.

Posėdį, kuriame dalyvavo rius V. Natkevičius Tarybos 
14 iš 15 Tarybos narių, 9 val.j pasisakyrnį šiuo klausimu api 
atidarė Tarybos pirmininkas ’ " 
J. K. Valiūnas. Iš anksto buvo 
pranešta tokia dienotvarkė: 1. 
Išaiškinti įvykius Lietuvių Va
sario 16 gimnazijoje ir susipa
žinti su jos padėtim. 2. Even
tualus nepasitikėjimo pareiš
kimas VLB Tarybos atsto
vams Kuratorijoje ir nauję atš 
tovų rinkimas. 3. Eventualus 
nepasitikėjimo pareiškimas p.
J. Barasui kaip VLB Valdybos 
nariui ir eventualus naujo Vai 
dybos nario rinkimas. Siūly- 

[ mui daryli uždarą posėdį dau
guma Tarybos narių nepritarė.

, 'Pagrindinį pranešimą davė 
Andrius Šmitas, kuriame jis 
pareiškė, kad jam asmeniškai 

[labai nemalonu .daryti šį pra
nešimą, bet jaučia tam parei
gą. 12 rašomosios mašinėlės 
puslapių pranešime jis išdės
tė gimnazijoje vykusius nes
klandumus. Priminė, kad Ta
ryba turi ne tik teisę, bet ir 
pareigą pasisakyti ATasario 16 
gimnazijos reikalais, nes ji dę 
leguoja 4 atstovus tiesiog Ii: 
vieną per Krašto valdybą į Ku 
ratoriją ir todėl kartu atšakiu 
ga už šią instituciją.

Toliau jis nusiskundė Kura
torijos valdybos diktatūrišku I 
elgesiu, kuri ne tik tvarkė ūki
nius ir administracinius reika 
lūs, bet ir pedagoginius. Jie I 
pedagoginiuose klausimuose i 
neatsiklausdavo Pedagoginės 
komisijos ir nesiskaitydavo su I 
Mokydojų tary'ba. Didžiausia ) 
praeities klaida buvo direkto- 

| riaus ir Kuratorijos valdybos ' 
I pirmininko pareigų sujungi- | 
mas, nes tokiu būdu direkto
riui buvo suteikta per didelė ' 
galia, kas, tarp kitko, privedė | 

1 prie direktoriaus nekolegiško j 
elgesio su mokytojais.

Visa tai atskleidė Stankuviė į 
nės-$aulaitytės atleidim aplin i 
kybos. Ji š. m. kovo 8 buvo ne- 
sąlyginiai atleista, šis reika- | 
las buvo svarstomas vokiečių' | 
teisme ir gimnazijai reikėjo su j 
mokėti Stankuvienei-Saulaity ’ 
tei algą iki birželio 30, pride- | 
dant dar dviejų mėnesių algą j 
kaip socialinę kompensaciją, ’ 
tačiau dirbti dėl susidariusiu I 
sąlygų jai nebereikėjo. į

Kadangi VLB Valdybos pir- 1 
mininkas ir Tarybos atstovas I 
kuratorijoje J. Barasas savo j 
elgesiu žymia dalimi privedė j 
prie visų šių nesklandumų gi! 1 
mnazijoje, buvo pasiūlyta jį atU 
šaukti iš Kuratorijos ir iš Vo-lj 
kietijos LB Valdybos. i

Baigiantis diskusijoms, visi I 
Tarybds atstovai Kuratorijoje 1 
atsistatydino. Naujai išrinkti: |

.Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. -.1490 AM 
Šešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Sskmcd. 9:30 • 10:00v.r.— 1230AM 
Veda K. BRAZDŽIONYTŠ

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 ‘ 
Telef. ■- 778-5374

tįenis skaitytojams, kurie, gy
vendami už Kanados ribų, gal 
bevisĖg apie jos krašto tarybą 
ifinb, bet ir Kanados, t a u tečį ams, 
ypač jauniesiems, kurie kariais 
p asl^ęnda.; $ii» rūšies informa-

Pagal’Pasaulio Lietuvių Ben-
druonJenės ’statutą - (konstitu-. pilnai įvyko. Kitose 14-koje 
ęiją) krašto tarybą yra vyriau.I apylinkių, įskaitant ir tokias di 
^ąą tąkriŽipTLiėtuyių Bendruol deles ir energingas, kaip Ha- 
menės organas j renkamas kr aš 
lo bendpųomenės statuto nusta- 
Įyta tvąrką-JKąnądos LB statu
las pajskutipėje savo redakcijo
je nustato, kad- krašto tarybą 
Sudaro aLs(ųvai, išriukti rinki- 

apylinkėse (jos dažniau 
Šiai sutampą su bendruomenės 
apylinkėmis}, apylinkių pirmi. 
ninkai, krašto valdybos bei re- 
yizijos komisijos nariai ir gar
bės teisino įiinninihkas. Tai 
;labą: demokratiška rinkimų 
tvarka^ . duodanti balso teisę 
Tae lifc “tautos atstovams”, ren 
L a retiėįMŠ apylinkėse, bfet ir vyk 
:domSėsiet ;̂''įei kontrolės 6r- 
ganams. LįN^inau a.r kuris ki- 
tas Pasaulio -LB kraštas tokią 
blačifti apiniĄti'Bą^-t^ybą turi.
'iį ■ L'T'Lį L;
%- Išribktb/ij taryba pirmame 

. rinkimų suvažiavime išsi- 
^benką.Įf^o valdybą, kuri yra 
|vyriądsiąs' vykdomasis ir re-

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigta 1923 metais, 
įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND

sšSsuN 1VERSAL

K
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LB kontrolės komisi^.1976 ii 
rinktas Lietuvių kultūros drau

Naujas Indijos vadas
New Delhi. Indijos valdančioji

Narys jaunimo reikalams 
Manfredas šiušelis yra gimęs 
1951 birželio 22 Lietuvoje. Lain 
kė Vasario 16 gimnaziją ir ją 
baigė. Atlikęs karinę prievolę

Naujienos eina kaatneu tekinam 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drevė. 1739 So. Halstnd SU Chicago 
m. 60608. TeleL HAymarket 1-6100
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Amerikos lietuvių Taryba penktadienio rytą 
pranešimą iš Washingtono, kad kongreso atstovo 
tės R. Fascell vadovaujamas Helsinkio pažadams tesėti 
saugumo ir bendradarbiavimo komitetas reikalingas 
skubios lietuvių, latvių ir estų pagalbos. Komitetas nori 
kad Amerikos Lietuvių Taryba jam. paskubomis paruoš
tų sąrašus žmonių, kurių okupacinė Lietuvos- valdžia ne
išleidžia iš Lietuvos ir neleidžia jiems nuolat apsigyventi 
Amerikoje. Iš pavergtos Lietuvos okupantas išleidžia 
tiktai kelis rinktinius asmenis, bet didelės lietuvių dau
gumos jis niekur neišleidžia. Iš viso, jis nenori, kad lietu
viai patektų užsienin ir pasakotų, ką rusai, prisidengę 
neva komunizmo vardu, daro Lietuvoje. Jie labai žiau
riai išnaudoja visus krašto gyventojus, moka jiems pasa
kiškai mažą atlyginimą, visus javus ir riebalus išveža par 
tijos vadovybei ir kariams, o lietuvių neišleidžia, kad ga
lėtų papasakoti, kas ten. darosi

Be visos eilės kitų dalykų, prieš du metu' Brežnevas 
Helsinkyje pasižadėjo leisti lietuvių šeimoms, karo metų 
išskirtoms, susisiekti, susirašyti, o vėliau leisti jiems iš
važiuoti, kad vyrai galėtų gyventi su savo žmonomis, tė^ 
vai su vaikais, o jaunimas galėtų karšinti be duonos ir be 
jokios paramos likusius senus tėvus. Helsinkyje Brežne
vas pasižadėjo gerbti valdomų žmonių pagrindines tei
ses, bet kai atėjo laikas.pažadams vykdyti, tai tada jis pa 
reiškė, jog tai būtų Įsikišimas i Sovietų/Sąjungos vidaus 
reikalus. Lietu vai,, Latvijai ir Estijai pavergti, tuometi
nis Sovietų Sąjungos valdovas Stalinas, kurio batus šian 
dien dėvi Brežnevas, net su Hitleriu buvo susitaręs šiems 
kraštams pavergti Kariuomenės, tankų ir' aviacijos 
siuntimo tada jis neskaitė Įsikišimu Į Lietuvos vidaus rei 
kalus, bet pagrindinių žmogaus teisių gerbimą jis nori 
paversti tokiu Įsikišimu.

Belgrado konferencijoje sovietų agentai elgėsi . ta
rytum jie būtų buvę laukiniai. Vieną dieną jie grasino 
konferenciją išardyti, jeigu bus griežtai keliamas pag
rindinių žmogaus teisių klausimas. Už savaitės sovietų 
delegacijos pirmininkas pareikalavo, kad būtų priimta 
sovietų delegacijos pasiūlytoji dienotvarkė, jeigu nori
te, kad Belgrado konferencija iš viso Įvyktų. Trečią sa-

Karštis ar šaltis, drambliai alksta ir trokšta. Jie no
ri gero maisto ir sveiko vandens. Paveiksle .matome San 
Fraijcisco zoologuos- sodo dramblį, gerokai pražiojusį 
bumą, kad prižiūrėtojas galėtu jam tiesiai į gerklę įme
sti didoką duonos gabalą. V

kad gali įrašyti žmogaus teisių klausimą,sovietų atsto
vai sutiks jį svaidyti. Sutikę, jie vis dėlto, norėjo visą rei
kalą nustumti Į denotvarkės pabaigą, kad nebūtų laiko 
šiems klausimams kelti. Bet amerikiečiai ir kitų kraštų 
atstovai savo pozicijas atlaikė ir Įtraukė į būsimos kon
ferencijos dienotvarkę žmogaus teisių klausimą.

Galėjo sovietų delegacijos pirmininką paveikti JAV 
diplomatas Sherrer, vadovaująs amerikiečių paruošia- 
majai delegacijai. Jis ištisomis valandomis kalbėjosi su 
Voroncovu, Įtikinėdamas jį, kad prezidentas Carteris ko 
voja ne tik prieš žmogaus teisių negerbimą Sovietų Są
jungoje, bet ir prieš tokius pačius valdovų elgesius Bra
zilijoje, Gilėje, Ugandoje ir kituose kraštuose. Diplomatas 
Sherrer Voroncovui turėjo net paruoštą savo kalbą pa
radyti, jog ten nieko specialaus prieš. Sovietų Sąjungą 
nėra, irkad Brežnevas, neturėtų būti toks' jautrus žmo
gaus teisių klausimu. ■ '

Mes nežinome, kas Voroncovo ir Shėrrerio pokal
biuose buvo tarta ir aptarta. Bet Sovietų Sąjunga, rody
dama gera valią, galėjo pasižadėti išleistuųžsieniuose gy
venančių lietuvių šeimų nanus. Savo laiku prezidentas 
Fordas pareikalavo Brežnevą išleisti Simą Kudirką, jei
gu nori tolimesnius pasitarimus apie detentę tęsti. Brež
nevas išleido ne tik Kudirką, bet ir visą jo’’šeimą. Lemia
mą spaudimą Kudirkai išleisti padarė Amerikos Lietu
vių Taryba. Ji ir Kudirkų kelionė iš. Maskvos Į Chicagą 
apmokėjo. Rytų valstijose gyvenančios kelios poniutės 
amerikiečiams pasigyrė, kad jos Kudirką ištraukusios iš 
kalėjimo, o Gaila net pareiškė, kad jis vienai agentūrai 
net pinigus pasiuntęs Kudirkų tiketams.

Gal ir dabar Maskva sutikusi išleisti užsieniuose gy
venančių lietuvių šeimas. Ji galėjo taip pasielgti “dėl 
šventos ramybės”, kaip Brežnevas išleido Xudirkus. Jai 
juk galėjo Įgristi tas nuolatinis žmogaus teisių, klausi
mo kėlimas. Ji gali nutarti išleisti kelis šimtus susenu
sių lietuvių, dar prieš, išledimą kiekvienam- prigrasinti, 
kad tylėtų. Amerikoje jau turime dešimtis lietuvių, ko7 
munistinės santvarkos priešų, bet nepajėgiančių praver
ti burnos... Nežinome, bet sakome, kad galėjo, pirminin
ką Fąscell pasiekti gandas, kad gali išleistu keliasdešimt 
šeimos narių, todėl jis ir pareikalavo ĄLTą- atsiųsti jam 
sąrašą lietuvių, kurių komunistai iki šio meto, neišleido

vaitę tas pats J. Voroncovas jau pranešė susirinkusiems, iš Lietuvos. Jam nesvarbu, kada, ir kam jie. savo vardus

Pirmininkas Juozas Sabas, 
inžinierius, yra gimęs 1928į politiniais kaliniais su Vokie- 
priė Priėnųl gĄvėnh' JAV-bė-1 '* “
sę. Vokietijoje 1966-1972 dir
bo su U. S. Armijos daliniais? 
1972-1975 pabuvęs JAV-bėise4 
grįžo Vokietijon ir čia dabar 
eina direktoriaus pareigas, US 
Armijos energijos centre Euro 
poje. ,

Vicepirmininkas Arminas Li 
pschis, techninis tarnautojas, 
gini. 1937 gegužęs 14 Lauma- 
lių k., Kretingos apskr. Vokie 
tijoje gyvena nuo 1941. Vedęs. 
Šiuo metu gyvena Pfungstadte 
prie Dannstadlo. Dirba Pfungs 
tadte mašinų fabrike galvani- 
kos ir elektronikos skyriaus ve 
dėju. Yra buvęs VLB D arms ta 
d to apylinkės pirmininku, da
bar Romuvos apylinkės sekre
torius.

Sekretorius Vytautas Svilas 
yra gimęs; 1925 Panevėžy. Ikii vos apylinkės pirmininkas, 
bolševikų okupacijos mokėsi Nuolat renkamas į Vokietijos

tija. 11M3-44 įsijungė į pogrin- 
diuę veiklu Lietuvoje ir būva 
v-yr. ekspeditorius pogrindžio 
laikraščio “J Laisvę”, Užėmus 
Lietuvę bolševikams, įsijungė j Bundeswehre, studijuoja kai- 
į partizanų eiles. 1944 gruodžio b&s Heidelberge. Yra buvęs Vo- 
rnėn.- buvo parašiutu nuleistas kietijos LB valdybos narys 
pLietilvą organizuoti "’partiza- 1975. šiuo metu yra Vokietijos 
nų dalinių. 1D45 birželio mėn. LB taryboj referentas jaunimo 

reikalam^. 1976 suorganizavo 
korespondencinius lietuvių kai 
bos kursus ir yra jų; vadovas.

buvo- suimtas ir nuteistas 15 
metų katorginio darbo. Baus
mę atliko Vorkutos katorginė 
se stovyklose. 1966 gruodžio 
mėn. gavo leidimą išvažiuoti Į 
Vokietiją. Nuo 1968 yra Vasa
rio 16‘gimnazijos mokytojas.

Iždininkas Ričardas Tendze
golskis yra gimęs 1924 birželio ! janau p^a‘x Š^ji7< Redd’y 
5 Kaune. Po karo 10 metų bu-' jn(jijos parlamento žemesniųjų 
yo kalintas ^Kolimoję, ^nętoJiĮ pirmininką, nominavosį j 

prezidento postą. Reddy taip pat 
remia opozicinė Kongreso parti
ja, dėlto Reddy išrinkimas Indi 
jos prezidentu skaitomas garan 
tuotu. A *, - - - .*,<•

Sanjiva Reddy to posto- siekė 
jau prieš, 8 metus, bet jam su
trukdė ministerių pirmininkė 
Indira Gandhi; kas privedė prie 
jos partijos skilimo ir jos pa
čios nuvertimo.

• Aukščiausi vyrai ir mote- 
,rys išaugo Nilo aukštupyje, da
bartinėje- Rwanda bei Burundi 
valstybėje. Ten gyveno gyvulių 
augintojų; Tusi arba Vątusi kil
tis, kurios-vyrų vidutins ūgis 
yra 6 pėdos ir vienas colis, o 
aukštieji išauga iki 7 pėdų ir 6 . 
colių. Prieš porų dęsmtmečių 
Brazilijoje,- Mato Crosso ir Pa
ra provincijoje atrasta indėnų 
kiltis Grahiacoro, kurios, vyrų 
aukščio vidurkis yrą. virs 6 pė- 

ldų. J .

5 Kaune. Po karo 10 metų bu-

Aliaskos. 1967^ atvyko į Vokie
tiją. Nuo 1973 yra VLB Romu

ir pavardes davė. Jis nori, kad jam Amerikos Lietuvių 
Taryba paskubomis tokius sąrašus padarytų ir iki liepos 
15 diėnosh pristatytų Į Washingtorią. ; S

Pirmame puslapyje duodame žinią apie šį prašymą. 
Čia norime pastebėti, kad laiko liko labai mažai — nuo 
šeštadienio iki antradienio. ALTas negali paruošti laiš
kų su tiksliomis instrukcijomis. Kol tie laiškai bus pa
ruošti ir išsiuntinėti, tai jau bus antradienis. Nelaukite 
jokio kito pranešimo, bet tuojau sėskite ir. rašykite ALTo 
centrui Jeigu kas turėtų sunkumų, tai tada telefonuoki- 
te. Rašykite iki antradienio pabaigos. Altas jau ras prie
mones Amerikos lietuvių sąrašus sudaryti ir1 laiku 
Washingtonui'pristatyti 'r ’

Svarbu, kad kiekvienas, perskaitęs šį- Įžanginį,1, tuo 
jau pats parašytų, ir visiems savo artimiesiems patartų 
padaryti tą pati.'Sukeikite visus ant kojų ir patarkite 
tuojau imtis darbo. Gali kartais nieko iš to neišeiti, bet 
gali kartais ir padėti. . : 1
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į svarstydamas. v
' “Dabar,'štai, atvyksta iš. ten‘dainininkas, siunčia- 

jis vis/dąr klausdavo savęs: imas tikriausia valdžios tų, kurie tada išvežė mano gi-
j “Ąr dar, Ilgai aš delsiu? Nejau lauksiu, kol ji pati, mines į šaltąją,šiaurę. Tiktai vietiniai komunistai gale

i pa- tų remti tokio dainininko gastrolę. Gal jie ir suruošė 
šį koncertą”. \

Numetė kvietimą L krepšį -..stovintį prie lovos. Ap
maudu' pasidarė, kad tautoš prįęšai sugeba įsiskverbti 
į ramų išeivio privątu< butą, su pasiūlymu paremti ne 
tik savo atsilapkymtt, bęt ir pinigine parama atvyku
sio propagandininko gastrolę.

* rt ’-> * ■ J, jį 1 r ...
“Koks įžūlumas.!\ TJik; neseniai skaudą tašė, jog iš

šį kartą užklijuotame voke įdėtas kvietimas alsi-’ sovietijos siunčiami, užsienin tik ištikimiausieji patti- 
lankyli Į ypatingą koncertą. Iš pavergtos tėvynės at- .i'’^ ž.nionės, kuriems visnda p.ivedami kokie nors stop 
vykęs, solistas duoda specialią programą. Tai valsty- šnipinėjjn^ ar darb^j Jų tikslas
bitičs sovietų operos dainininkas, pasižymėjęs balso sukiršinti išeiviu visuomenę, sukelti ginčus, aWjoi^es... 
kokvbe net ir už sovietinės uždangos ribų, laimėjęs' risadą atsiranda, laikui bėgąnh . tižroiršlapčiu 
daugelį menininkų varžybų. Jiems pada^sįas sluiajidas, s u minkštu ančių ęeži-

' K,asgi čia? Kasj rengia šį koncertą? Niekas nepa-1 
sįrašo, Bet solistas iš anapus uždangos, pro kurią ne 
kiekvienas išleidžfemas į platųjį, pasaulį. Negi jis pats, i 
iš ten atvykęs, surengtų koncertą V. Tikriausią, ne! Ar- 
gį išciviškos organizacijos galėtų surengti? Kodėl? Ko 
kiąis sumetimais?: Ar todėl, kad Amerikos vyriausy
bė' siekia sugyvcųinio ir kultūrinių ryšių su Sovietų 
Sąjunga?. i

stojasi praeities vaizdai. Jo tėviškės ištuštė
ję sodžiai po pirmojo pasipriešinimo šukolchozinti 
ukius... Pradingę ūkininkai niekad nebesugrįžo... Po 
t d žiaurūs bolševikiniai išvežimai prieš pat sovietų, vo

i Tą vakarą juodu daug kalbėjo mašinoje, pralauk-;Iju4ąyo užgožiamos kitų, mažiau ferkšmingų įvykių' 
(darni Hetų, bet, nors visa tai buvo malonu ir miela, ar,pokalbių?i ■ Į
I Petrui nedavė nė kiek naujos šviesos apie palį Elenos r;- Likęs namie* vienas, ypač po darbo atsigulęs lovon, 
asmenį. Ji jam tebeliko neaLspėfanja nežinomybe. Tik 
lyg nusimetė nuo savęs buvusį; neprieinamumą, kuris 
ją labai puošė. ' .

i Kaip netikėtai audra užėjo, taip staigiai ir praėjo.

(Tęsinys)
Vieną šeštadienį juodu gėrėjosi šienapiūtės meto

vaizdais Amerikos vidurvakariuose. Pritykojęs lietaus.Tartum nupraustas, aiškus mėnulio veidas patilo iš 
debesis grasino juos permerki, bebraidžiojančius po'^ sutapusios javų jūros. Nudžiūvo ir. Elenos ašaros. 
Jaukus. Net ir oras kvepėjo lietum. Juodu nuskubėjo jį gėrėjosi laukų platybe.
debesis grasino juos permerki, bebraidžiojančius po

į mašiną. Bei dar sėdėjo joje, stebėdami apylinkes, kur 
neužmatomi javų laukai savo begalybe masino siekti} 
akiračių. 4 ‘p

Bet štai, per rugių Jr avižų lauką perbėgo pirmoji 
banga, plėštelėjo smarkus vėjo gūsis ir ore ėmė suktis 
dulkės Netikėtai trinktelėjo. trumpai blykstelėjęs, 
griaustinis. Rodos, dangus skilo pusiau Tada stambūs 
lietaus lašų tekštelėjimai per mašinos dangtį st°gQ 
privertė pakelti langų stiklus ir užsidaryti; tvankioje 
mašinoje.

— Ak, kaip aš mėgstu lietų! t r- o -
Elena gėrėjosi vis stiprėjančiu lietum,
— Atsimenu, Lietuvoje visada bėgiodavau per lie

tų, kai buvau mergička... Taip smagu jausti lašus antį 
savo veido! Aš visada taip aistringai trokštu lo, kas 
jau yra praėję ir ko dabar gyvenimas atsisako suteik
ti!

Ji sunkiai atsiduso, o Petras, lyg norėdamas ją nu
raminti, apkabino ir priglaudė prie savęs. Suprato. 
‘ ’ °- ią graudina. Gal praeitojo, laimingo gyve-
niino prisimuJ nai. Bet nieko neklausė. O ji, tarytum 
dar labiau jo u nejautos sujaudinta, pravirko, paslė
pusi veidą ant jo I rūtinės. Jis suprato, jog verkti rei-; 
k a ir tam yra atėjės laikas.

— Ak, kaip gražu kaime! Nesėprantu, kodėl pro
tingi ir kupini jausmų žmonės stumdosi miestuose!

Jis tylėjo, gėrėdamasis pragiedrėjusių dangum. 
Aukščiau iškilęs mėnuo metė .sidabrinę šviesą į lau
kus, o žemiau jo, kažkur į rytus, slinko permatomos, 
ūkanotos dėmės. Po artimais pakelės mediais mie
gojo dideli, juodi šešėlai.

Juos iš to sustingimo prikėlė pravažiuojančių, auto 
biiių šviesų žaravimai ir ratų šlamėjimas per šlapią 
plento, grindinį.

— Važiuokime namo, Petreli...
Jis klusniai įvykdė jos prašymą — įjungė motorą 

ir netrukus įsirikiavo i ilgą namo grįžtančiųjų mašinų 
virtinę. Užimtas yai ravimu, išsimušė isi romantiškos, 
sentimentalios Užmiesčio nuotaikos. Sykiu su grįžimu 
į didmiestį, abu juodu palaipsniui virto vėl lokiais pat 
indiferentiškais,^ matcrializėjančiais ^ameri kiečiais... 
Kakąip ir vėl. nebotaiao>nuotaikos gilintis į viekas ant 
rojo nuolaikas-arividų.

t = ’ . .f M „
šitaip Petro palinkimas prašyti Elenos, rankos vis

HĮanęs pklaus, ar aš noriu ją vesti, ar šiaip sau 
bcsiiiteriiosiu...’’

Vakare atsigulęs lovon buvo pratęs pavartyti lie
tuvišką spaudą. Kartais gaudavo visokias reklamas ang 
lu kalba, o neretai; ir letuviškų organizacijų kvietimus į 
koncertus, vaidinimus ar kitokius renginius. Arba ir 
raginimus prisidėti prie kokio kultūrinio užsimojimo, 
paaukojant e>avo skatiką,. { z

vykęs solistas duoda specialią programą. Tai valsty-

I

t

i nia kodėL. Gal dėH^ kad yra veikiąjui bęao<gii]Į^elai ’ 
sentimentų, .^ąip daina* npizika, men^k'.. anais A 
laikais sovietai taip paj buvo iš anksta paruošę dirvą Į 
Lietuvos,visuomenėje ne. ginklo ar diplphnafijos keliu, 
o sovietų meno parodomis., koncertais, draugiškumo 
organizacijomis. (T jsibfovę Į mūsų kraštą, jie stengėsi 
užhūliuoti žmonių nepakantą dainų ir šokių ansam
blių pasirodymais, solisteisį dainuojančiais gražiau" 
sias rusiška^ melodijas,.Icuriohis didelė dauguma lie
tuvių juto, silpnumą...” *

Mintys dirbo, o širdis stūmė karštą kraują.
“Kaip, užkirsti kelią, tokiems komunistų veiksmams?

l

..... . „ .u . i- rr , , '.v tr-i- : . ,. v 1 Mūstr tautinei sąmonei Ijh juk tikri nuodai!*atidėliojamas, vis tolinamas. Kartu būnant viešuose kiečių karą. Vėliau tesužinojo, kad du jo dėdės buvo i t t
renginiuose, lankantis filmų teatruose^ tos progos vis išvežtųjų tarpe. ' (Bus daugiau)

i — Naujienos, Chicago 8, ELL — Saturday, July 9, 1977



AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
• GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. PulaŲu Rd. (Crowford 
Medical Building. TfL LU 5-6446 

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

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

. CHIRURGIJA 
Telef. 6954)533

Fox Valley Meoicai Center 
460 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1 ?38 $. Manheim Rd„ Westchester, III. 
»ALANDUS: 3—9 darbo d-enomis ir 

kas antra šeštadieni 8—3 vat.
Tel.: 562-2727 arba 567-2728

JKrrminalnne Teismas Chica- 1 Baliunas. Jo kalinimo kalba bu- 
jgoje pereitu penktadienį baigė 
nagrinėti bylą apie Colombo šei 
mos nužudymą. Prisiekusieji tei 
sėjai (JURY) vienbalsiai pripa
žino, kad Colombo šeimos tėvą, 
motiną ir sūnų nužudė jų pačių 
duktė Patricia su savo meilužiu 
Frapk -De Luką

?i bylą teisme buvo nagrinė
jama šešias savaites ir sykęįė 
didelį susidomėjimą^ visuomenė 
je Didžioji amerikiečių spauda: 
Chicago Tribute, Daily Newe, 
Sun Times kasdien spausdino 
smulkius bylos eigos aprašymus 
Televizijos ir radijo programos

vo, anot laikraščio brilliant:

ATSIMINIMU SKIRSNELIS
Dr. P. Grigaičio “Susitik me 

su Dr.V.Kudirka” (“Naujienų” 
lę>8 m. gruodžio 31 d. n-ry)Jcal 
bama apie tai -kaip Grigaičio 
mųtina, alvažavus į Naumies
tį, ieškojo daktaro dėl 11-kos 
medų Grigaičio skiepijimo pa
liudymo, jam stojant į gimna
ziją:

— Et, geriau eisime pas Ku
dirką. Kad ir šneka žmonės, 

skyrė nemaža laiko tai tėvžudys i*83* ijeįievis, bet vis 4 k- 
tės bylai lietuvis, ir dar šioks toks gimi

nė. —
, - / f

Kai Kudirkos jnąlonus elge-

Vilniui. Katedra

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DįENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Saulė Ir skydas yra Viešpats, malonę ir garbę jis suteikia. Vieš
pats neatsako gera tiems, kurie elgiasi nekaltai", — Psalmė 84:11.
Mūsų tekbUcs nuteikia daug paguodos Dovido klasei. Dievo mylimie

siems, pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
sarlL ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
nuv viso, kas galėtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 

! jį myli ir yra jo pašaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin- 
į tos užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galime žiūrėti į ateitį, pilnai ti

kėdami kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
j prirengtas ij siūlomas nuolankiems, pasišventusiems ir ištikimiems Jėzaus 

Kristaus pasekėjams.
Vix Žino, kad mlrfh yra Baun Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 

rui.«^|i? | klausima «nakc knygutė "Viitia po mirties", kuria geuslt* 
^eiYsokamai. Rašykite:

F. ZAVISTy 3715 WEST STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŽV. RAITO TYRINĖTOJAI

Rėz.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISTOAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avew WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat' 
siliepia, skambinti Ml 3-Aąpt.

-* , Bylos istorija tokia. 1?76 m. 
. gegužės mėn 4 dieną Chicągos

savo namuose buvo nužudyti 43 
metų Frank Colombo, jo 40 m. 
žmona Mary ir 13 metų sūnus 
Michael, pradžioje policija ne
galėjo nustatyti nei žudikų, nei 
žudymo motyvų. Tik po ilgų ty 
rinėjimų, apklausinėjimų kai- 

TEU ~~ B£ 3'58?„ mynu ir bendradarbių policijai 
DR. A. B. GLEVECKAS ir prokutatūrai kilo įtarimas, 

GYDYTOJAS IR CH4RURG/LS
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West lOJrd' Street 
Valandos pagal susitarimą

ra moteriškė: atvira, tiesi, be ga BALFO PIKNIKAS ŠALPAI 
lo! Su ja Šiauliuose teko vienoj 
mokykloj mokytis.Ji apsidžiau 
gė šiauliškį, ir dar taip artimą, 
sutikus! Pirmą kartą, dar nese
nai Amerikoj būdamas, lan
kiau Susivienijimo Lieluvų A- 
merikoj seimą - ir (tokia 
staigmena!) šjauliškę sutin
ku!

0 vyras, puikus žmogus, ne
labai bus Ir tikęs kunigu būti 
■— užmršdamas, kad jau pasa- 
kpjo, jis jau kiek kartų pras-

4... . . . - -L. . J klaidžia sąvo “teologijos“ su
kai kunigaspravažiuoja ^su Ipūtimą: girdi, 'geriausias įro- 

svenciausiu, reikią klauptis! — it ATi- r.TjT^į.< - z 
taip mus mokinu namuose. Ir kad ritrovKS maistll
ką gi — kai pravažiuodavo plen ne ūva; 
tu, prieš mūsų namą, Šiaulių f j s- ... J
vežikas (“zvosčikas”) su kokiu paS ” 
ten tamsiai apsirėdžiusiu vyru, Į .. . ir .

priemiestyje Ęlk Grove Village sys (įr tik 2Q kapeikų Jumorą-
/•ąs) paveikė Grigaičio motiną 
—- ji pastebėjo, kad daktaras 
“nebrąnginjnkas”, paskui, lyg 
atsakydama į savo mintis, pri
dūrė:
_ — Ką čia supaisyti, ką kas 
šneka! Gal ir geras žmogus...

i

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

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

jkad U žiaurų darbą atliko Co- 
Jumbo duktė Patricia, susitaru
si su savo meilužiu Frank De- 
įLuka.

j Tarp ^dukters Patricios jįr Los 
tėvo 'jau nuo seniau Jiuvęs dide
lis nesutarimas. Tėvas įtųyp, 

i priešingas, kad Patricia susidė 
■ jusi gyveno su Frank De Luka,

idymas, kądTM.ovas yra — yra

BALFo Chicagos apskrities ir 
skyrių valdybos, kad sušelpti j 
vargą patekusiems lietuviams 
rengia ‘ gegužinę-piknikų, kuris 
įvyks 1977 m. liepos mėn. 24 d. 
(sekmadienį), Polonia Grove so 
de, 4602 Archer Ave.

Apskrities valdyba maloniai 
prašo pavienių sambūrių, ta die 
na nedaryti išvažiavimų Chica
gos užmiestin gamtoje praleis
ti laiką, bet tą sekmadienį pa
švęsti Balfui ir dalyvauti Batfo 
gegužinėje. K. Januška

Mažiausiai sveriančiu žmo-

Mažeika &* Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE,

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

t virškina-į 
įnas... Jokios kitos teologiškos 
printies jis neparodė...

laikančiu didelį juodj odinį rū,,„
mes vaikaiti i- a ,. ^jas Siaubuose, taip apihūdiiida-

. , ... . .i-. . ” v.^S-F0 blogus laikus: “Pabrango
. ,vedusi" -.'??? g p'“‘ua,s gjį purv-™?- G! tas ;aZiT alus I-O ir jaunimas išlvirko...”

- kais. Kai jokie draudimaii ir ispe’janta buvo... Nuroko gindavosi dėl

i dukrą Patricia iš testamento ir nuo laiko vykstantis į dirbtuvės iP^Į!’?si9s yieū0- s'edio* alaus 
. visą turtą apie $300,000. — už- raštinę su biznio dokumen-

portfelį ant kelių, 
puldavom -ant kelių — k

1 R. .bKAJNK. PULCilAb jimąi negelbėjo, tėvas išbraukė riko koks nors “bosas”, Ja ik s

“Pabrango 
alus !...O ir jaunimas ištvirko...” 
(N’e girtuoklis, piktindavosi dėl

OPTOMETRISTAS-
•' KALBA DIEL’UVIŠKAI

; 2618 W. 71 St. Tel. 737-5149
ąmrina akis. Pritaiko akinms ir 

’^contact lenses”

rašė sūnui Michael.
Duktė supykusi nutarė išžu-

tais

tkufelio” kainos. )
Arėjas Vitkauskas

^,<1 pagal -susitarimą. Uždaryta tree. 6yti šeimą, kad pasilikus viena Malonus ir nuoširdus žmogus 
. 3 - net perdaug! Bet,

DK.LEON AS SE1BUT1S dėjo ieškoti žmogaus, kuris už nuobodus! Vis kartoja, “Kai’ 
ątlyginimą sutiktų atlikti žudy-j buvau seminarijoj.,”, žinoma, 
pi o darbą. Ji surado Roman So- gerui padarė laiku apsisprendęs: 
bezynski,-kuris neva sutikęs tai sepoinariją apleisti, kai panoro I Įmesni negu 4 pėdų, o moterys 
ątlikti;- Kad paskatinus Sobczy- Vesti — tesingas žmogus. Ir jis truputi aukštesnės. Prieš 7 me- 
nski greičiau atlikti nužudymą, _ bai?iąi

t^uias ritelei.: ^545 - J T ^nty- 'įaitiai 1 Taip Junona ir sąko,pa- Ę^ivijos ir Perų pasįęnuose.
— ------ -  . ■ {f' J5 " ~ I sakadahm.Tnųn ^ėpasakętfeus; sfa pigmėju kiltis, kurios Tia

f“XS7Ų, PŪSLĖS IR 
rROSTATOS ČHIRŲRGLJA 
^656 WEST 63rd STREET

■VaL an irau., nuo 1—4 po pietų, 
netvu-tau. nuo «>—7 vai. vak.

utiso telet.:

. paveldėtų visą tėvu turtą. Ji pra'
:mogus • Prieš-2-n-^pasaulinį karą
- kiek. .Centrinėje, Kinijoj e, Hubei pro-

• yincijojė, gyveno apie 800 nyk
štukų. Keisčiausia. kad tų nyk
štukų kilties Šasi vyrai buvo že-

gim. 1863 in. ir svėrusi du su 
puse svaro. Būdama 17 di. ' ji 
turėjo 26,5 colių aukščio ir syė- 
rė 4.7 svarus, o švęsdama 20-jį 
gimtadienį svėrė 13 svarų. Ame 
rikietė Rosa L. Piemens, gim. 
1873 m., būdama 18 m. svėrė 
tik 27 svarus. Amerikietis Ed
ward -C. Hagner, žinomas “The 
Sceleton Dude” vardu,, , miręs 
1962 ml sulaukęs 70'metų amž. 
buvo 5 pėdų ir 7 colių aukščio, * 
bet niekuomet nesvėrė daugiau, 
kaip 48 svarus.

fus Pietų Amerikoje, Brazilijos, 
ra

" DR V YT. TAURAS 'Pasamdytam žudikui intyminio vedybinio gyvenimo,piai nebuvo* aukštesni kaip 3
* ’ *■ įeisiant žudyti Colombo šdrną,^aĮykus... Mat—ji irgi labai ge-'pėdų jr'3.4 colių. , «Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel.'PR 8-1223 v ~ ' '.......................... .
OFISO VAL.: pirm, antrad, treri^/^ary buvo Išauti šūviais 1 gal 
ir penkt. 2^4 .ir ,&8 vaL vak. šestadie- sūn^? ^ichael dar
m»i« 2-4 vai popiet ir kitu lajini^ l?o nužudymo 97 kartus s u bad y 

tas žirklėmis. Nusikaltimui pas 
— lėpti Patricia patvarkė, kad la- 

P. ŠILEIKIS, O. P. I vonai tuojau būtų sudeginti kre;
k ORTHOPEDAS-PROIFZ1STAS matoriume. priešingai jų. kaip 
/lb Aparatai - protezai. Med. Ban- Romos kataliku, religijos suos-. 5JT dažai, hpeciaii pagalba .kojoms, ; 'C»* (Aren Supports; ir L t. iIavkms. « -
v*i..- 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1 ‘ Policijai ir prokuratūrai tik 
lew West 63rd stv Chicago, m. 60629 po ilgų tyrinėjimų ir tardymų 

pavyko nustatyti Cęioiųbo šei
mos nužudymo aplinkybes ir iš-

Patricia pati, jsusit^nįs su įFrąnk 
De I/Ųką; įyykde baisų .nužu
dymą.; Tėvas Frank ir motina

• Changing Times liepos nr. J 
pataria pasinaudoti vasaros iš-: 
pardavimais, ypatingai drabu-, 
žiu, TV ir kitų namų, apyvokos 
reikmenų, nes numatoma, kad : 
rudenį šiems 'dalvkams kainos '; 
kils. Nenumatomas didesnis kai;?

? r/ ’ B

nu kilimas maisto produktams '
I bei konservams^

our wing.

pagal susitarimą.

Teief.r PRospect 6-5084

Geies visoms progoms ' ~' 
BEVERLY HiLLŠ GELtNYČIA 

X444 W£Si Mrd SIKKfcl
Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 

l'aip pat naujoji Barbaros ir 
Gene' Driship krautuvė !>: . o 

Inu uAlir STORE
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn 

Tai. 499-1318 ''

re-KK. KAUSTYMAI

A«idim«i — PIIm aporauM 
££MA KaL\a 

R. i E R 6 N A 6 
T«l. WA 54063

M 0 V 1 N G
Apdrausta* parkraustyma* 

>i jvairiv atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-1882 arba 276-5996 
t -

SOPHIE BARČUS
RADIJO IEIMOS VALAH001

I Visos programos li WOPA,

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL popet. — Šeštadieni 
Ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Talef.i HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

1 ■ ■-,

aiškinti tikrus žudikus. -Patricia’ 
Cblonbo buvo areštuotą, o po 
kiek laiko buvo suimtąs ir-Frank. 
De Luka farmaceutas, Ęlk Gro 
ve Village Wo-lgreeno .vaistinės 
;yedėjas. Tęosme liudininkai pa- 

i įudijo, kad pats De L.ųką pasj-? 
|gyrė, kaip jam pavyko nųsikra 
i tyti Columbo tėvais. Jis .pats 

■ prisipažino, kad šu Patricios ži 
pia buvo pasamdęs Roman Sob 
czynski nužudyti Frank Colom
bo, bet. tas žudymo neatlikęs.

Patricia Columbo ir Frank 
De Luką atvokatas teisme gynė 

~ penki privatūs ir valdžios sam
dyti advokatai. Pagrindinių kai 
tintoju buvo valstybės gynėjo 
padėjėjas (Assistant State At- 
torny) Algis F-. Baliunas.

Algis Baliunas savo paskuti
nėje kaltinimo kalboje, kuri tę- 

1 sėsi 2Vg valandos, iškėlė to žiau 
* raus nusikaltimo baisumą, pa-' 
I kartojo nusikaltmo faktus ir rei 
I k alavo prisiekusiųjų teisėjų pri. 
I pažinti Patricią Columbo ir 
f Frank De Luką kaltais. Prisie- 
I kasieji teisėjai, trumpai .pąąitą 
I rę, vienbalsiai padarė sprendi- 
| mą:; kalti visais nusikaitimo 

, punktais. Teisėjas Pincham rug 
IpiūČio 1 d. paskirs jiems baus
mę. Bylai pasibaigus Chicago 
Tribune pirmame puslapyjvpagJ 
kelbė, kad nusikaltėliams pas-' 
merkti daugiausia prisidėjo vals 

J tybės gynėjo padėjėjas Algis.

weneipyour money 
put (Hi more weight.

YOUR MONEY IS DIFFERENT THAN YOU. The 
more weight it puts on the better. The fatter 
it gets the healthier it is. But it doesn’t get 
that way all by itself. You have to plan ahead 
to make it grow. And that’s where we can help 
—With our higher-than-bank interest rates.

LOOK WHAT IT CAN DO? The chart at left

8.17% ~ 
750%- 
ZQ8%- 
6B1%~ 

5%%2£E2 5.39% ~ 
▼taM ta* a- m «*T

•• I a m ■« nan i i' >■ « am — «■.

shows all the 
higher-than- 
bank interest 
rate accounts 
we have to 
offer. You 
decide how 
much you 
want to save, 
how much

interest you want to earn and which Standard 
Federal account is right for you.
WATCH YOUR MONEY FATTEN UP. Once 
you’ve opened a passbook savings or certificate

7. account at Standard Federal, just sit back and 
watch your money grow. We give your money

• the interest it needs tQ really put on weight. 
The interest you can count on to make your 
financial picture brighter and more secure.

’ START RIGHT NOW. Stop by the Standard 
Federal office nearest you and open an 
account that gives you higher-t han-bank . 
interest rates and “fat money? It’s the 
easiest way to

4 make thin money 
put on weight in a \ 
hurry.

Come under our wing.’ 
We care whal happens Io you.

FEDEtyV. Sj/lViNGS
Hfwae Q0fee.- 4192 Archer Avtrriic. Phom»: 847-1140 Aeronr. 301 WpsI Gaksna BouknMrd. Pbnoc: 892-II4O 
l/Mėvrd: 23 Wt Main Street. Pho<w? €27 l1«) IhmkVc Hffi: 21 RnoM^r Hill Puss Phone f«97-1166

Duwner» Grave: 5100 Farast Avcntxj. Phone. 963-1140 gj rerr

EUDEIKIS
w " A - . S. 1

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

4SG5-07 So. HERMITAGE AVENUE
T«L: Y.Iris 7-1741-1742

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

MODERNJSJKQS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

U S
TĖVAS IR SONUS 

aUARQUETTE funeral home 
,1,/ 2533 W. 71st Street
j. C. Tdet.: GEovehill 6-2,545-1

Telef.: TQwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILLAMS PASTATYTI

NĄJfU4Į: ;
Ghicagos i*

Lietuvių
Laidotuvių 
DireKtorią
Associacijos j'

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

- “ i ANTANAS Al. PHILLIPS
TUMAS LR LAURYNAS LABANAUSKAS

5307 So. UTUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAIT1S
144G So. 50th Ave^ Cicero, Ui. Phone: ODympic 2-1003

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

____ GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUAMCA AVĖ. TeL: YArda 7-1138-1139 C p

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 22rd PLACE Virw'nii

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. S74-M1O
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Chicago valosi nuo pornografijos
šlykštybių bizniui ixidovauja ( Anthony DeFalco ii Burbank 

krrnrintito — ir 'Leo Werntfaub iš 'GTe’n^’or
<Kį ILL.

’ AMemrana^BJrke' pasaldėainis laikais bttvo pasibaisėti
nai nušašęs nelyginant pikty-’ kad Rubin Steijįau ^X4 gal- 
binėmis votimis pavadintais1 būt stambiausioji figūra pof- 
“Luygynais suaugusiems?’ . (X- J4Ografįj<)į> biznyje per vis|s 
dult bookstores),, kur pardavL / 
nėjama visokiausia pornograJ Kalifornijos FBI patyrė, kajd 
f.nė “literatūra”,, rodomi neš* 
\aiikūb filmai irtp. Tokiu “kny 
gyny” staiga pridygo kaip 
musmirių pp lietaus, kad Chi
eagoje nebeliko apylinkės, ku
ri nebūtų aprūpinta tais "‘kul
tūros židiniais”.

Pagaliau Chicagos
Taryba sudarė ..specialų sub- 
komitetą neš van kūmų- reika- 
lams (subcommittee "‘*6n obs- 
cenity), kuriam vadvaufi įga
liojo energingą 14-tos apylin
kės (ward) aldermaną Ed
ward M. Burke. " f

Nauja šluota pradėjo šluo
ti iš pačių pagrindų. Specia
laus subkomiteto pirmininkąs 
Burke jau pranešė, kad iš 54 
“knygų suaugusiems’^'- 28; to
kių landynni 'savrniiifcaf y?a 
biivp^areštLioti ir turi krimi
nalinius rekordus;/ ' T „ ^į?

Burke išreikalavo iš Chica- 
gos land-trftst bankų'.-kas yra 
savininkai tų ~ nuosavybių; ku
rių patalpos išnuomotos v neš. 
variam bizniui. Pasirodo^ kad 
kai kurie tų nuosavybių savi
ninkai, kurie Chicagoję; nęgyė 
vena, yra nustebinti suzinby,] 
kokiems ■“bizifi3fniS’’:^iU^Wfi' 
tai išnuomoję" {jų/'huosavybesl 
Burke leido spaudoje' paskelb 
ti pavardes ir adresus ne. tilp
tų “sekso šapu” sąyįnįnkų, bet- 
ir savo namuose leidusių tok^ 
nešvanku biznį laikyti. Į H

Burke taip pat 'išaiškino, 
kas yra savininkai trijų par- 
nografijos medžiagos paskirs
tymo punktų. Ketvirtasis praė 
jusią savaitę buvo subonibarr 
duotas. Visų trijų .likusių pun.-. 
ktų savininkai triri arešto re
kordus. Paskirs tytojrąi yra (RiL 
bin Steiman iš' ~ Clėvelando,

Ameęiko-s J upgtįnes Valstybėj;.

Steiman yra kompanionas yie 
uos, žymiausios. kriinjnalO’'Mų- • 
dikato šeimos ir pats turi bėi 
operuoja X00 pornografinį® 
medžiagos parduotuves JAV-* 
bėse. |3 I

' i įChicagds policijos 'departi-

K

-7*
si >

1K

Ų

Miestof rhento kriminalinių investing - 
cijų skyriaus-- -viršininkas Ją- 
meg O’Grady kad*
♦fcSH tu ne^v^nkiiwo 
jū --^au^sie^ ' ki^gųį 
kino teatrų, kur- rpdonu X^ ^r’
ženklinti filmai ir* tp^/Chic^ 
goję ir visamėCkęAŠteJstovli oir 

cganizuotas--kriminalas.- SpečiaĮ wa,-getras,:-pąąiĮJjps.: 
Jiai;M<nygynams” ir X kinarn| Springs,

tvarkytojas p.Vincas Samaška. 
Visi renkamės 11 v. r. Clark

‘1 «>i< ? > **■ •ręgėsUųpjasi
JTaryboj-nuo <’V. ryto iki 4 v. 
u p, p. dėrbo tŲeųoniis, tel. 778- 
16900. •*"

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

-------- —-y—■ y ■< ■■' * y -■ - -----— 
PAGERBS BARIŲ IK GUtĖNĄ

Dariaus-Girėno minėjimas į- 
vyksta 'Šeštųdienį, liepos 16 d., 
3 vai. ptųiiet prie .didvyrių, pa
minklo^ IJtuaiųca, Square, Brpo 

‘ klyne, Pagrindimu kąlbėtoju
!§,’ bus %ATy^p pirmiųinkąs. Kęs- 
ujl'tųtiš Miklas. jjiyokaciją skaitys

4 \ 4 ii /> .4* 4

Vienas' CMcagos lietuvis iš
važiavo į šiaurinę Wisconsino
pusę meškerioti. Pirmą dieną i .• - . - ■ .
»pWė n&vefiu į ežer<; : Ue\UV?ų

llun.Y.ūekavičius. Dariaus ,ir

Darbiu jukų. Jp^a’ugijos. ,7 kuo
pą kviečia ’utinėjųąe dalyvauti 
neąyorkleęiue^. draugijų atsto- 
. _j‘ , su .vėlįavpinjs, mokyklų

'kabino' didelė žuvis. Negalėdami
—Anelė Kapačinskaitė^ Riack®--nras~±uvies.  ̂pęįe laivelio prįsij-L

TfemptL-^ta^ias pmuėgino-įtrauLĮ. , 
kli. Staig^ 'įąiveUs 'pakrypo!.Y0? ;: . .. ......
j Uen,. pnį. į^mą (>r. tantipw drebu-
plumpter^jo frvandęn), E išgą^ 
sčio paleido- žuvį su brangiai -su 
hųįi3^ta^^^.į 
ji^^ž^fe^itaKšunui nepajėgus

|o
! J ie

žiąis pasipuošusias lietuvei

PASKOLOS PERKANT ?4AMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KEJ1MALS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I

t - T PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

2212 W> Cermak Road Chicago, IU> Virginia 7-7747

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

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

6 BŪTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

ŠIMAITIS REALTY

V £L€CTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimu, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga- 
rantcotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

TeL 927-3559 1
-------- . .................... _' — Autobusai į Lietuvių Tau-

1 tinęs, kapines eis sekmadieniais 
Į nemokamai iki Darbo Dienos 
INuo ' Archer Ave. if /Harlem
Ave. "išeis 11 vai. ryto, 12, 1 ir
2 vai.’popiet. Sustos prie 63-

įčibs ir Archer^ Summit. Iš ka-( 
įpinių paskitfinis autobusas išeis 
14:30 vai- plxJ>. Informacijų tęi- 
Frdūkitės kapinių ' raštinėje. "Tel; 
458.-0638?jPr.): ;'; • "'J

:-ę.. - -7'<t t f x

Į ^^Joniškiečių Labdarybės ir 
tvos gimnazijbš I Kiiltūroš Khibo piknikas pyta 
aruošinro'Teitai41iepcžs:lQi ;d.,. sekmadffehj, Vyčių 

lais. -Fanansų-reikalt»~tvarko Ii I sajšjė/.ff i-daraėlyfėį^ž^S West 
Andraštūnasr-'”—H47th St7 Pradžta12 vaL^okiam^ 

• - 7. . J grosL^erasP orkestras. Klubas
p"• v'JUJan^f ZV-ei^TrQKa« niioširdžKirjk\’ie?ia sitvo 'ntaiuš 

i ® SJ ir weSMs,
California Ave., liepos 12 d. i.Wįb^.;Ęfeoė Bi 11 vjL.Konusija?; s'u' pagrlBMnKais 

fr'ą fcs.IsHwfc tas Maretuęlįh.*,,,:,! paviiHins-' 'šlianiaa
^_; z ^^ ^j^atgiais ir- Įvairiais ■ gėrimais.

hjafe?W -i M 

1 p^i.eužniirškite,5viši‘‘liepos --10f 
i| dįfenųi atvykti ’ į? piknikų ■ paš^jb-Į 
į mariečius. ■‘ Ai Kalyš-:
J . v '_e • • - ’ - > ■ - . 'j

AŽCU;- J.1 XVAlKXlli^ ' ■' “ ^T^^T\*t’ v į< 4 % V* ' * ,
Chieagoje. va^yaųj^, gengsl« Lukowsky iš Aurora, IU. Dėkui Ifevo j laivelį įtraukti, pradėp 
riuLya<ieiya.Jau-,.^kunetų^an4 šallktis’pagalvės. ^Afekub^jo
žigus ,5ulaukįs. Josęph DiVarf NapjiepaŠ, irJasp}ątnh.Vjsr lie- tokese męškerįoję du yyrai.^l<; 
cnV/,-J v-U'L u <4tuviai kviečiemi~r-jas’-atkreiptt škėridfoiasTni^o'pceltasTTaive-ji
' ' ------ —

E "ūjpuSau^r^Mi^lJėfneŽlceno- 
jo.1 Grįžo į namus su sūnaus 
pagatrtomiš^iSibnMs' mažomis

ęi^-^ Įta. JuozarKaškehs ir An-f
. . .-. . . . . ‘ tanas Pelecki:
iiT^^nronmnorof  Arui

S" jį J J ' ~ 1 jį 7]r v< J J \

žigus ,5uJaukgs,Josęph D i Vari ipjasplathtLAjsi lie-

’ U savo ^asmemsKą 'oem esy;' gerai 
. Q’Qrady Ąupippn^, kelet<k.k‘sų su _^HJiis._stisįp0įįntj,^r^p3refl-§,.- 
ąugiišienis*<kriyg^,,<'paskifhhiiii asmenišką, nuomonę jas 
laiku subonibardayimas W užsisalįąnLį-rPlatū»mo -.vajais

| proga .'Nsaijienfis' ^yra>siūWi9- _ . w 
mos susipažinffritif Ž^įavaife^he’ ‘ *"6'‘’

Notary Public

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

xX , 4
i ' t

BUDRAITIS REALTY

Burke :suda^tMfie 
me. iliustruQtame; raporte, 
yfifirf^ine Ą‘‘W.hb’s* Who 
Pornography;’ 
(atpažiųti) i’23 asmenys ii

I

_ ____  iįų davimus ar] _
identifikuoti stus galimų^prentfinėratonų

asmenvs ir 3^m'csusr . -

mokamai ■pagal gautįs^'^dgel

. Įvairi apdraudė — INSURANCE • 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

mi omininku g

4243 W. 43rd St, Chicago 
Tel. 767-0600.

TAISAU IR DAŽAU 
_ NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

Į Dt MeSIO
162—80 M, AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

* Tiktai $98 pusmečiui automobiljo 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

vieno ar daužau sųaųgųsįęms1 —
JiL ir rišiems^ Ąaudkkgais^«raštais,
kirsimo biznio savininkai £r j-; doj5a™^' 

^asmenys, 8 korporacijospikX*L v-
yienas ^mjos- jffinsw-'Joud^ ,|teikė er& ^mpano La^s 13 d. 11
“suaugusių knygynams” išnuo 
nMtų įatfalpų savininkai. ; minga jam pikilĮb

sodelyje, prie 46-tos ir Archer 
.. J 4 -Znc •••»

Įlėksi: >yntcui Kaėhiškiu: 
irjasūnųLV^dni,"veIttii‘kafdi-

laimėjo;22;r:296itir-8006;-spalva, siūtiems -savą* dirbtuvėj fe 'šti^ė-

— Illinois valstijos loterijoje
Z6b busJKR&yąriąįdiepų, ;i£i i 

Tiėposi ąf' Evergreen ptazoj‘?prięi 
95-tos 'ir WeStem. Ave. ' 4'

spalva geltona.

~ , -j'- ’v' 'f'ų •• •■>•■

Importuoti kristalai, porcelianiniai ^servizai,-^ntaro kąroEai -
ir žiedai, China;Rosęnthal ir kitos dovanos? JJ. 

... ‘ t -lį.i -----J.rįituft >3 t'ū
Perkam pašto že.hklus bei monetų kolekcijas.

(Prekybininko -Estkos- šeimos vedamas biznis)

, . 7 - ąv-'|y. -UxT . ? ■ !

4207 S. Sacramento- (kampas Archer ir Saėraniėrito> - <*<
.■ 'TeLMV^O^r^.i.h*'?; v'1

it?. ;m ■

DIDELIS 2-. butų po B kambarius, Į A. LAURAITIS 
2 mašinų garažas, įvažiavimas iš gat- Į 4645 5c. ASHLAND AVĖ. 
vės. ekstra aptvertas sklypas, prie! ■?__  523-8775.
45th.ir Western gatvių, Brighton Par-1 .io
ke. Dėl informacijų ir apžiūrėjimui ' ~
skambinti savininkui -

’.-pr7>’ 425-4878.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur i LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

> . Tafaf.: REpublic 7-1941FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. f 

A famous name In Southern Building 

Rogittnai Office Camęo Tower Build- 
in g sl r* '< y ** •
- . 7234 West North Avenue

Elmwood- Park,-Illinois 60635
s Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES
Lithuanian ■ Representative

NL- i t M K U S į
Notary Public -|

INCOME TAX SERVICE
4254 S.. Maplewood. Tol. 254-7450? 
Taip pat daromi vartimal, giminiy i 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- i 
Žyniai ir kitoki blankai J

<?<—Kiekvienas lietuvis gali-ap- 
iidraųąti.gyvybęfnuo' $100 iki 
$10,tXXh; Susivienijimo i i Lietu
vių Amerikoje^ (SLĄ); brgam- 

į sari j o j. V-aik ams- ir j aunu o- 
, liams- pigi TERM apdratuda: 
•51,000 tik.fUŽ 3 -dbl.5f metams. 
[Jiems yra ir T aupombji — En 
'dowmentapdrauda aukštajam 
mokslui arba.studijcims. Klaus

liepos 16 d. 12 v. die 
nc^ iįįęfų, ruošią, Chicages? ime-1 
.^lo. cęntrę;. Static'^t^protestol

Chjęaąos. y Taryba
.. . kviečia lietuviškąją visuomenę

- gę SU ^uškėųaįsir .kita^rmeškfe- ir'brgahizacijas ..vjyj^Qrl 
/ riojo ^swoo4-- ^^, ' /MinHė<čP. ^mfs} '‘'tojeskąitMngaį 
Jtoje.; Parsivedė ^gražių?

.. . ..

. - - . . ikitė gpie grupinę - Akcidentalę

koje jau. negalima gautit Jų iriė

.-.-—-Gylis^Vod opalas sužmb'ila 
Lidija ir sūneliu Petruku draū- i RESORTS AND VACATIONING 

i ',f, Kurortai Ir Atorfogy Vietot

t M 60623 *
DM*U* wJr1nklKa*: <®rcn rfSlat fvilriy^fi

«<( K

NAUJŲ SKAITYTOJŲ' VAJUS
MAUJIZK0H3 Šiemet ssėjo W aettL Eninž tą nkaktL gertUmt ptmefc

MAISTAS » EUROPOS SANDELIŲ.

: apdraudącs • organizaciją ' na- 
j-iąn» -tik ^2 už $1,000 ap- 
[Įlrąud§.1;rDė! ’šii^ir'’kf tdkių in- 
formacijtf skanUnrikite' Kristi-' 

'Naujienos
■ rėL 421-6100, -r *’ ' ■ : (pft

PERRY PLAZA AMSTEL '
''r 5 ’ * COSMOS APARTMENTS j W Park A*e^ - Hot Springs, Ark. 
h ; . -7338 Coouina Way , : Albertas Ir Kastutė Rožėnal, Sav.
j .-St Petersburg Beach. .Fla. 33706 Kambariai ir kitchenette vienetai.

J. J. Peldys 7 Spalvota TV, šildomas maudymo- 
Renduojam ,butus-^metarną, mėnesi-1 . x ... '
riiai, savaitėmis. Vasaros , metu pi- ti baseinas, telefonas, vaikams žaidi- 
gins kainos.; Visi patogumai, arti jū-lmo aikštelė. Galima rezervuoti tel 
ros ir žuvavimo, maisto'krautuvių ir 2
autobusų. Dėl "•daugiau informacijų P''1’’“'**’01’" 
prašoma'’rašyti arba teirautis tel. .— 
831—360-0998. 1 j -- I - 

Mamas Naujienų platinimo vajus. .

NAUJIENOS tvirtai rtovl tr kovoja < Ltetavos
Midamoa ir aecidMaaot į motetas m

NAUJIENOS palaiko Tisas netartų deamkratinea trapas, jw bendras iasttta-

v

---------- — ----- i— - --III|■ ' m'

J IJETUVA'
: > ? Cosmos-/Parcels 'ExpressCorpse

*<ARQVllnri :GtFf pARCELS SERVICE
j Ž»r 914 Chfeigiįr itt. 10629. -
.,3333 $•..Halstod Chfcėg6, III. 6060*.

- Vr.tV-'A<li N A I

Tai. WA 5-2737 
- T< ISMMO
< ■ ’“t

'r '* ■ * • T f - > 1 • ■ ■ > ’ • a ' J ? i J _ r_ ■

f t ’ DOVANŲ PREKES BET KU- 
f RUI PROGAI — kristalas, por- 
Įoelantfs; sidabras, gintaras, auk- 

papiidšalaf ! if;x brangenybės.
Didelis 14 ir 18 kt. aukso, gran- 

Ąjmėlių'- pasirinkimas. TERRA 
; iutidara kasdien'iki 5 va!.,pirm', 
tjr ketv. iki 8'vAL vak. ’Šventadie- 
uiais uždaryta.’ Adresas—Terra, 

13235-37 W. 63 St.; Chicago, HL, 
I tel. 434-4660. ’ ' - 1 '

HELP WANTED — MALI
-<,* Darbiniokn Rtlkla

BEST THINGS IN LIFE

; S
į REIKALINGI statybos staliai-car- 

penters ir darbininkai prie statybos 
darbų.

Tel. 434-9348

tail Frank Zapolia
J2081/2 W.VStti St.

GA 4-8654

STATI FARM

INSURANCE

Statė Farm Lifgię^arat^'Company'1

NAUJIENOS rtstoviuji tyEąJ< Uetmrtq dauguma Ute whnettmiL reto 
rikos Ir poltinln fltojtn laHaii. Jos yra ridama įdondos. uaudiagos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girt 
uis yra mad£ Lai ta mada tampa jas premnasrootL / .

Todėl Naujieną vadovybė ir Vajaus komisija JubOiejlntu metu proga 
delbdama platinimo vajq kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuvflSos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujieūs tiksiu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne ? tik laikrtMo, bet ir visos Hkeivijcs, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos fanoniu gerovei, siekiant visuotino Be- 
tuviikų reikalu renessMe.
KMNUOJA: C h logo I e Ir Kanadofs ewfaww

Prašėm* naudoti žemiau Mufiy atkarpų. ■'■

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St

□ Siunčiu

, . - *1 ’ T V į. - $ į i '

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi aavaltei, auripaži-

PAVAROS IR VARDAS

IDRESaS i j i r*«

CRANE SAVINGS and Loan Association

— •fH-Įr- p '• r •.. .............. -

B. R. PirrklEWTCZ, Pre*. ’ ■

47Land^Rockwell Streak ;/ Tel. LAfayerfė'3-1083' 
** į j, NEMOKAMĄ! VIETA/AUTdMOBTLIAMS , '

1 1 •’•fv'g'A^ ■' Certlflkatams. • —" • */2 yO Certifikatem*.
' ‘ MrfUosla |TX»Č 

diu^nu.^
’ ■ ,*?-

ON LWTLSTMENT 
į ' ACCOUNTS*

tcupyme nekaitM 
dlenee rfueda pelne dividendu ui vM > 

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 Ml NISI.

t VALANDOS: -Pinn>d.,ir ketvirt. 9:00 ryl 
Antrad. ir penktadieni 9:00 ryto — 5:M 
dieniais 9:00 ryto —; 12:00 dieno*. Tr

&

Ralfas-ruošia pikniką
• tBALFp ^Chicagos . apskrities 
ii?' skyrių^yąl^ybos kase., metai 
rėngia gegužinę - pikniką tikslu 
sutelkti daugiau lėšų šalpai,, 
šiais metais gegužinė. įvyks lie
posmėn. 24 d. (sekmadienį) 
Polonia Grove, 4601 Archer 
Aye. Gegužinę paįvairina ir pa
jamų duųda laimėjimai -r- lai
mės šulinys, šuįinį pripildo aų,- 
kofojai, duodami laimėjimams 
dovanas. Balfp darbuotojai do
vanas laimės šuliniui rinks,.to
dėl pasistetikimę surasti bent 
[vienų dovanų ir,.įteikti atsiląnr 
knisiam Balfp darbuo|ojui. Do- 

i vanos taip /.pat .priimamos ir 
Ralfo raštinėj^. adresu:. 2558 
-W. 69th St (Pr.)

” . RENTING iIN GENERAL H . 
N M • » c «

MAINTENANCE MECHANICS
. I* • For plant in heavy . 7 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes^, 
. hydraulic systems and other 

~ - plant machinery.
Welding experience also required. 

k ; R. LAVIN & SONS, INC
3426 S. KEDZIE AVE. 

(Equal Opportunity Employer)

SLITTER OPERATOR 
STAINLESS STEEL

For leading stainless steel service 
center... Fringe benefits.

♦ : Contact Ed Oliver.
STAINLESS SALES 

CORP.
: į 5819 W. Ogden Ave.
’• s i' Cicero. BL 

656-7650

Tuojuu reikalingi geriausiai atlygi
nami patyrę prie visokiu darby $ta- 
tybos dailidės-karpenterial

Gyvenamu namu remonto darbai 
visame miesfe. Reikia kalbėti ir su- 
?rasti angliškai.

ai p pat reikalingi geri darbininkai.
Teirautis angliškai. Tel. 324-4664.

KELP WANTED — FEMALE 
Darblnlnkjy Ralkla

rj '•
išnuomoja- 
s vyresnio 

amžiaus moteriai arba vyrui. Gali
nu naudotis vfrfuve ir kitais 4 pato» 
gurnais? TeL WA 5-6742.

MIDDLE aged woman as House
keeper for 3 adults to live in lovely 
country home west of Chicago. Good 
salary- Own room, . bath &

Call^ Collect-584-8822.

Saturday, July 9, 1977
* -V' ' ^a

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava, 
Chicago, 1IL 60632. Tel. YA 7-5980

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

P8-^ vlenlntelj 
f f lietuvį kailininką

Chicagoje * ■ ’ r*'4*1*

VMLnormaną 
Į®jRkpUR$TEINĄ 

■®Kį|S5į^rel. 263-5826 
'2ft(i*taig<M) ir 

jSRSV/WW 677-8489

185 North Wabash Areno* 
2nd Floor Chicaao, UL 80601

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Daio nimui ii lauko Ir U vMaua.
Darbas garantuota^

Skambinti YA 7-9107
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NELAIMĖ ĮVYKO 8-TOJE DEGALŲ 
PUMPAVIMO STOTYJE

Vienas .darbininkas užmuštas, o penki 
sunkiai sužeisti, išvežti į ligoninę

Fairbanks, Aliask. — Penktadienio naktį 8-toje Aliaskos di
džiojo vamzdžio į stotyje įvyko didelis sprogimas, užmušęs vieną 
stoties darbininką ir sunkiai sužeidęs kitus penkis. Sprogimas 
įvyko. 25 myliųątstumoje nuo Fairbanks, į prietų pusę. Iki šio me 
to dar nenustatytos sprogimo priežastys, bet specialistams netru
kus pavyks jas nustatyti. A ‘

■■ , ■ ■' ' ' '________________________ ____ ____________

Darbininkai pastebėjo, kad-de > —■—-—Į—~;:;---------
galai, stummiamį iš Prudhoe įlan 1 TRUMPAI IŠ VISUR . 
kos į Valdez uostą, pradėjo te-T 
čiau. tekėti. ? Nustatyta, kad " ■

- vamzdyje-buvo gerokai sumažė- 
ę-^jęA'spaudimąs. A Tada " nutarta

j paleisti 8-toje stotyje esančias. 
' ’' mašinas, kad degalai sparčiau

. ’i; ’ tekėtų. Nespėjo; paleisti stoties 
inašinas, ivykd'didelis šprogi-

^ il ihas, ’kuris! pakenkė visai' sto
čiai. Tuojau kilo gaisras, gero
kai apardęs įrengimus. Bijotą,' 
kad neužsidegtų vamdžių began' 
tieji degalai, bet šis pavojus bu

. t •vė pašalintas. j ? "; ?

Nelaimės’ vieton pirmiausia 
prisistatė Aliaskos valstijos ka

. Į-1 rys, pradėjęs organizuoti pagal- 
' bą. Vienas " stoties darbininkas 
buvo užmuštas pačioje stotyje, 
o iki penki sprogimo tolokai nu
mesti it gerokai -apdeginti. Du 
darbininkai helikopteriu buvo 
nuvežti į artimiausią ligoninę, o 
kiti trys išvežioti ambulansi- 
jom. Trys buvo nugabenti į. 
Fairbanks ligoninę, o kiti trys 
paguldyti į, vietos karo ligoninę.

Nustatyta, kad sprogimas įvy 
kb vienoje turtbinoje.^ Viena tiir 
bina visą laiką ėjo, o antroji stol 
vėjo, Kai nutarta paleisti ir ant 
ruja, įvyko sprogimas. Specia- 

' listai apskaičiuoja, kad kas nors 
netvarkoje buvo turbinoje. Prieš 
tris dienas 8-oji stotis buvo už
daryta. Darbininkai pastebėjo, 
kad buvo atsiradusių nitrogėno 
dujų. Išaiškinta, kad vienas 
vamzdžio sulenkimas buvo psro 
ges, pro kuri veržėsi atsiradu
sios dujos. Viskas buvo atsuki
nėta, nauja alkūnė įdėta ir de
galai vėl paleisti. Dabar špecia 
listai yra pasiryžę ištirti visą 
reikalą, kad žinotų tikras spro 
gimo priežastis. Tai nori patir
ti didžiojo vamzdžio savininkai, 
darbininkai ir vyriausybė.

Didysis-Aliasko vamzdis Prud 
hoe įlankos nešė degalus į Vai- 
dlez uostą Vamzdis yra 800 my
lių ilgio, nutiestas per kalnus, 
slėnius, upes ir tarpeklius." Vamz 
dis kainavo 9 bilijonus dolerių. 
Jis turi .atvaryti šimtą bilijonų 
statinių degalų, tinkamų įvai
riausiems Motorams, žinoma

L juos teks ’ valyti-' Apskaičiuota, 
kad Priidhoe degalų užteks 30 
metų. Vėliau keliems metams da 
baltiniai “Vamzdžiai turės pail
sėti, kol vėl prisirinks degalų.

• Amerikiečiai brangiai mokėjo 
arabams už Persijos įlankos de
galus, bet dabar geroką dalį jie 
galės įsigyti iš Prudhoe įlanko
je esančių degalų atsargų.

£ ‘ ------------------------------------££----------- ------------ ---------------------------------------------------------

AMERIKA GINTU EUROPĄ NUO RUSU
Naujas ginklas puolančioms masėms naikinti 

WA.SHNGTON. Jungtinės Amerikos Valstybės išrado ir išto
bulino naują galingą ginklą tinkamą atmušti Rusijos komu
nistų, hordas, jei kada jos kėsinsis pulti likusią laisvą Vaka
rų Europą -

Sovietkomunistu ♦r
ir eurokomunistų

Vėsesnis • .. s ..-i., .»},
Saulė teka 5:22, leidžiasi 8:28

.f- diplomatai
. WASHINGTON.— David Bo 

len, 53, per 27 metus karjeros 
diplomatas, nominuotas amba
sadorių Rytų Vokietijoj!; Illi
nois universiteto sociologas Mau 
ricio Solaun, kilimo kubietis— 
ambasadorių į Nikaragua; Ray
mond L. Hardhoff — ambasa
dorių į Bulgariją, John Burke 
-amb į Gvijahą. . 

’i -- —
Mokslo paktas su Sovietais 

W"ASHĮNGTON? -į- Jungtinės 
Valstybės ir,Sovietų.. Sąjunga 
dar penkiems metams, pratęsė 
1972 metais pasirašytą mokslo 
sutartų tikslų.akcijoje įrodyti 
JAV .ir SSSR santykių gerėji
mą. Per praėjusius 5 metus ben 
dradarbiauta oro. spėjimu že
mės drebėjimų ir atomų,.taikos 
tikslams pritaikymo tyrinėjimų 
srityse, ,

Egiptas įspėjo musuhnanus
CAIRO. — Egipto policija' su 

areštavo Shukri Ąhmed Musta
fa, fundamentalistų mahometo 
nuovadą ir įspėjo jo pasekėjus, 
kad jie gali susilaukti griežtų 
bausmių už Dr. Muhammad AI- 
Zababi nužudymą ir už priklau- 
syiną slaptai .draugijai. ^

Mustafos šėkta'-‘‘Atgailos ir 
Pasišalinimo Draugija” pasigy 
rė, kad jai priklauso kreditas už 
tris bombų sprogimus trečiadie 
nio naktį Kairo mieste ir’ Nilo 
deltoje. Ta sekta veda “šventą”, 
karą prieš civilizaciją prieš Egip 
to valdžią ir Islamo lyderius, ku 
riuos vadina Alacho išdavikais.

Tokia operacija
■ ’ - - ■ • 1 n ‘ ;

buvo pirmą kartą 
Washingtonas< Dvi 3 mientsių 

amžiaus dvynės iš Italijos randa 
si ypatingoje priežiūroje Natio
nal. Medicinos Centro Vaikų ii-' 
gonihėje po 10 valandų trukusios 
operacijos perskirti ^d. Siamo 
dvynius. Tai pirmą toks dviejų 
kūdikių suaugimas visoje medici 
nos istorijoje. Operacija, kurioje 
19 chirurgų darbavosi 10 valanj 
dų, įvyko birželio 23 diehą ir at
rodo nusisekusi. ‘ -

Du- moteriškos lyties kūdikiai 
gimė iki pusės Visiškai natūra
liai; kiekviena su viena galva 
dviem rankomis, su nuosavą.šir 
dimi nugarkauliu ir apytakos 
sistema, bet apatinėje dalyje 
vieni organi buvo sujaukti, .kitų 
organų tik po vieną-ir dvi ko-

Madridas, Ispanija, (dpa). Is 
panijos komunistų vadas San- 
tiago Carrillo mieliau visiškai 
nutrauks santykius su Maskva 
negu rizflcūosjnusilenkti, sovie
tų spaudimui ąrba lęis Kremliui 
reviduoti savų - pažiūrą 'f> eur<P " 
komunistų '-np p riklausomųmą. 
Carrillo šiomis ■ dienomis žurna
listams pasakėt;

- d “Mes santykių (su Maskva) 
'*■' nenutrauksim',; bet mes rizikuo 

sim, kad jie tai padarytų”.
Carrillo tai .pareiškė atsiliep- 

darnas Į sovietų laikraščio “No;
| voje Vremia “piktą jo puolimą . 
už komunizmo-į esmės aiškini- 
mą’\ Graibiame straipsnyje tas

.vįJ.. , Kąįkyta"yra vienas didžiausip-Indijos-pramones-ir prekybos'centrų-'Iš jos pl>». 
,"m prekes, cfiairiontai į visas-pasaulio vietas. Bet-į-Kalkutą renkasi darbo neturintie^

,ji ir' 'maitintis nepajėgiantieji šimtai jaunų ir senų jndų. Kalkutoje stovi Jain mal- 
J'J b'klaipastatyta prieš 300 m-lndijos architektai taip ją pastatė,kad kiekvienas josios stik

las dar’ ir' šiandien žiba: K alku ton daugelis turistų važiuoja šios maldyklos' apžiūrėti.

REIKALAUJA GREIČIAU TARTIS DĖL - 
VISŲ STRATEGINIU GINKLŲ

. Brežnevui atrodo, kad prezidentas Carteris 
visai nenori, su Kremlium susitarti ■ •

Washingtoh, D. C. ••—. Prezidentui Jimmy Carteriui pareiš
kus, kad Vakaru Europos‘valstybės gali prireikti apginkluoti 
naujomis neutrono bombomis“ ir Amerikos spaudai įdėjus kelis 
aprašymus, kaip . ta neutrono' bomba galėtų sustabdyti priešą, 
Kremliaus valdovų tarpe sukėlė didesnio susirūpinimo. Brežne
vui nepatiko) prezidento Carterio '’pasiryžimas kelti pagrindinių 
žmogaus teisių klausimą, o dabar ptanavimas neutrono bombomis 
apginkluoti visas Vakarų Europos valstybes, kad jos galėtų sus
tabdyti galimąsovietinių, hordų įsiveržimą jį Vakarų Europa.

Sovietų užsienio reikalų ‘' ko^yra -įsitikinę, kad/dabartiniu me 
mentatorius Juri Komilov 'ko- tu Vakarų Europoje nėra tokios 
mentayd, kad įsivaizduojama sti karo jėgos, kuri sustabdytų į 
prybė neduos pageidaujamų-re^ 
zultatų. Jis tvirtina, kad šitoks 
Amerikos prezidento ir spaudos 
elgesys rodo, kad- amerikiečiai 
visai nenori susitarti su Sovietų 
Sąjunga >dėl strateginių ginklų 
kontrolės.’- Kornilovas tvirtina/ 
kad amerikiečiai daro viską, ko' 
neturėtų' ‘daryti,- jeigu jie norė
tų susitarti.- •‘ . o-t E ‘

Neutrono bomba, kaip bandy 
mas rodo, užmuša visą 
bet nen^dhaĮf J$rtp.

vakarus žygiuoti pasiryžusią so 
’vietų armiją.-Kodėl sovietu ka- 

■ ro jėgos nesiryžo marguoti į Va 
karus, - taip ir- neaišku. Dabar, 
kada amerikiečiai prabilo apie 
nautrono bombą, kurią galėtų 
paleisti vokiečiai, britai, danai, 
švedai «ir kitos: demokratinės Va 

: karu valstybės, tai dėl šių pla
nų1 rusai kelia didžiausią triukš 
ma. ? . -

t

- Dabar paaiškėjo, kad ameri
kiečiai neutrono bombą turėjo 
prieš, kelis metus. Tas bombas 
jie 'iSbandė ir audėjo j sandė-

ša visą gyvybę. 
Atomo 

bomba viską sudegina ir išnai- 
kina,,|ųo»terJpu neutrono bomba 
net medinius namus palieka ne-rh'us, Jos i šiandien ten tebeguli, 
pajudintus, nepajudinti Ir nešu 
gadinti lieka tuose namuose esan 
tieji produktaiEJi užmuša tiktai 
žmones ir kiekvieną gyvį, o tur 
tus palieka. \ r? į.. • • ;

Komunistų j.kon troliuojama
spauda kehais atvejais: ašė, kad ir nesiimtų jokiu žingsnių kpsau

Dabar, kada Brežnevas davė 
naujus ginklus visoms sovietų 
divizijoms, laikomoms Rytų Vo 
kietijoje, 'Čekoslovakijoje, Bul
garijoje ir Ukrainoje, jis nori, 
kad amerikiečiai.su juo tartųsi

jos, tai yra kiekvienai po vieną. ; sovietų tankai ’ir aviaciją' I®t** gai. Kada sėkretorius Vahce nu 
Visoje Europėje-jokia ligoninė į jengvai galėtų-nžimti viią'<VfK vyko:-į Maskvą visiems etomis 

neapsiėmė tos oparėcijos imtis.Ikarų Europą..sSaVietų<marš»iąi nė<<f ąnęigįjoą ^ginklams aptar-;
/ ■ s. . * , t? T* * ” * ’ *

. ; - 7-. ■ ' Į
ti, tai Brežnevas tokį pasiūlymą 
atmetė.. Atmetus-■ pasiūlymą, 
amerikiečiams reikia galvoti 
apie kitas savisaugos prieiiio- 
hes. Amerikiečiai nori, kad ir Va 
karų Europos valstybės galėtų 
apsiginti. Kai pasiūlo tokias ap 
saugos = priemones, tai Kornilo- 
vai, gavę Brežnevo instrukcijas, 
sovietų spaudoje kelia triukšmą.

Brežnevas mato ■ 
taika r

c. : ':'
MASKVA; — SovietrjOs prezi 

dėntas Brežnevas j am f prezi
dentus pakiHmfii 'pagerbti' priė 
mime Kremliuje daugiau kaip 
100 diplomatų pasisakė ’tikįs, 
kad “žmonija sugebės pereiti į 
21 šimtmetį stipriausiomis kaip 
bet kada taikos sąlygomis”.

' Naujaris Sovietų prezidentas 
savo kalboje dar pasakė,' kad 
“tarptautinis gyvenimas dabar 
yra labai dinamiškas”. “Mūsų 
tikėjimas, mūsų tvirtas tikėji
mas yra kad realizmas politiko
je ir detentės bei progreso mei
lė pagaliau triumfuos”.

Zambija šaukia ■ 
karau ;

LUSAKA..— Zambijos preziden 
tas Kennet Kaunda pranešė su
daręs planus šaukti svetimu 
kraštų kariuomenes ginti jo kraš 
tą Zambiją nuo kaimynės Rode 
zijos atakų. Paskutinių 48 va
landų bėgyje įvykę trys rodezie 
čių išpuoliai per sieną ir jie daž 
nėją. Somali ja ir Kuba pagalbą, 
jąų • pažadėj uaios. E k t

pani jos komunistų vadui “anti- 
sivietizmą’1; kišimąsi į Sovietų 
kompartijos vidaū'š' reikalus ir 
sovietų liaudies Įžeidimą.

Tuos užmetimus atmesdamas, 
; Carrillo iššaukė sovietų KP į 
“viešus debatus” apie komuniz 
mą 70-ais ir 80-ais metais. 
“Mes esame pasiryžę tuos klau 
simus viešai išdiskutuoti”, pa
sakė. Carrillo pridurdamas) kad 
jo partija paskelbs višą sovie
tų puolimu tekstą, žinoma tie 
paskelbimai būsią aprūpinti sa
vomis .pastabomis, kad visuome 
nė galėtų matyt abidvi puses ir 
padaryti savo išvadas”, baigė 
Carrillo.

Bijodami perversmo 
padarė perversmą
RAVALPINDI, Pakistanas.— 

Naujasis Pakistano vadas ge
nerolas Mohammad Ziaul-Hag 
pasakė, kad jo ginkluotos pajė
gos paląre’ perversmą prisibijo 
damos civilinio karo ir kad ar
miją dabar tiksi, kad nuversta 
fcis* įhiništėris pirmininkas Zul- 
fikar Ali Bhutto dalyvaus pri
žadėtuose spalio mėnesio rinki
muose..

Pirmame pasikalbėjime su 
spaudagan er oi as Ziaul Hag pa- 
sakė.Jfed suokalbis padaryti 
perversmą buvęs padarytas dar 
tik prasidėjus keturių mėnesių 
politinei suirutei dėlto, kad jis 
matęs jog Bhutto ir opocizija 
savo derybose dėl naujų rinki
mų yra beviltiškai susikirtusios, 
kad grėsė smurto pavojus.

Washington. I). C. — FBI 
agentai pareitą penktadien. įėjo 
į Scientology bažnyčią patikrin
ti, ką tos bažnyčios nariai daro.

Pasirodo, kad šios sektos na 
riai yra pasiryžę įsibrauti į tei
singumo ir finansų departamen 
tus svarbiems dokumentams iš
imti. FBI nemano, kad ir labai 
jau ‘.'mokslinė'- bažnyčia netu
ri’teisės kišti nosį į mokesčių

. mokėjimo įstaigą^ , j.

Tai yra žymiai “pagerinta”, 
100 nuošimčių efektinga ir la- , 
tai ekonomiška atominė bom
ba. gaminama iš vienos sudė
tinės atomo' dalelytės, sekan
čios po elektrono ir .protono 
— iš neutrono. Taigi,? neutro
ninė bomba. Ji-patogi panau
doti. gali būti šaudoma H-pai
ra nk ų kaip artilerijos- 4oyj^io 
dalis arba sviedinio sprogme
nų užtaisas ji sprogstąi-ioręjĄftė 

Jum taikinio ir 
dzia Jik'radiągiją,1 kjiri į> 
me plote ■'
naikina visą;gynybailbėi 
tatus ir įrėngimus paKekū nę^.- - 
sužalotus, ir kadangi ta radi
acija greitai išsisklaido, ; tai 
saugioje paruošoje buvę Eką- 
riuomenės daliniai gali greitai 

j nuo priešo apvalytą- vietą ’ už
imti. u.’’' r'

Neutroninės bombos,’ , jau 
nnrr-^ 1950^ metų - bandymais 
tiek ištobilintos, kad vienai 
ore sprogus, jos radiacija, tik
riau sakant, mirties spinduliai 
ant žemės apima tik 200 ar 300 
jardų radiusą.

1 Autoritetingų šaltinių žinio
mis jei tik Kongresas ir Pre
zidentas leis pradėti jų gamy
ba, neutrono bombos 18 mene 
siu bėgyje jau bus Europoje, 
NATO apsigynimo jėgoms pa- 

i remti.

Vienas Pentagono vyresnis 
pareigūnas pasakė: “NATO 
yra apsigynimo sąjunga. NATO 
pati nepuls. Jei bus puolimas, 
tai padarys Sovietų Sąjunga 
ir karas vyks draugingoje te
ritorijoje. Mes norime sulaiky 
ti puolimą ir apginti teritori- ■ 
ją nesunaikinant to, ką nori
me išgelbėti”.

Buvęs Gynybos sekretorius 
tinai rekomenduoja- NATO ap 
James R. Shlesinger, kurs bū- 
rūpinti neutronų ginklais, sa
ko kad Vakarai puolančias so 
vietų mases tegalėtų sulaikyti 
lik atominiais ginklais, kurie 
tačiau sunaikintų sąjunginin
kų teritorijas. Tad neutronas, 
reikalui esant, tinkamiausias 
įrankis ir visos 15 NATO vals
tybių tos rūšies ginklus indor- 
savo.

JAMES SCHLESINGER
Federal Energy

\ Administrator

amerikie%25c4%258diai.su


1829. ,
(XI a.), 
patvjrti-

skirtingų papiucitįjr rūbų, ir 
uždėjo joms duoklę; tarp jų žy 
imausios yra velatabai, sora, 
bai, abodrilai, bohemieėiai — 
su šiais jis kariavo; — kitos,

(Tęsinys)

Tokį mintijimą paremia ži- ir Dunojaus, kalbančias 
mite iš Karolio Didžiojo kovų sioims Raibomis, tačiau labai 
sti saksais. Kronikininkas Ga
las minėdamas lenkų Boleslo
vo Narsiojo žygį į Prūsus vyk
dytą 1107-8 m. žiemą, poskyry 
je “Saksų atvykimas laivais į
Prūsus”, nukrypsta j senesnius* gi, kurių skaičius yra daug di’ 
laikus ir rašo: “Kadangi panų ‘ dėsnis, jam pasidavė”. (V. Ca* 
Dijome tą kraštą (Prusus), ta* 
Čia U a proea priuvti dar kai 
kj ir is piulcsių pasakojimų. 
Duiciit, i iaiio.ų Karaliaus Ka- 
Ivaao BxUziojo laikais, kai Sak 
sūnija buvo prieš jį sukilusi, 
ries nenorėjo priimti nei jo vai 
tižios jungo, nei krikščionių ti 
kejimo, tai ta tauta Iš Saksoni

ioii Al. c. 15). . * k < ,t< . t

’'Prūsų Isiorijos^ autorius J.
Voigtas irgi buvo nuomonės, 
kad Karolio Didžiojo karai tu 
rėjo atgarsio šiaurės kaimy
nuose ; '‘Romos užkariavimų 
ir Jiarolio Didžiojo karų_- sut 

kelti milžiniški tautų kimoji- 
maisi varė ištisas- tautas iš pie 

jos persikėlė laivais ir tą krašį tų į šiaure ir traukė didžiulės 
tą (Prūsus) užėmė, priimda; kariuomenes iš 
ma ir to krašto vardą. Taip ir tus’\ (Gescli. Pr. I).
iki šių laikų jie gyvena be ka
raliaus ir be įstatymo, neatsi- lis Didysis buvo turėjęs planų,

Germ. Hist. Scrip. U, 
Vėlesnis rašytojas 

Adomas Bremenietis. 
pa, kad.“Gėthf šen Prussi^'L- 
getai yra prūsai. |

Basanavičius savo “Etimo
logiškose Smulkmenose” irgi 
rašo:

“Lenkai, kaip žinoma (Voįgt 
L 139, 164-7; 183-5 ir Krasze
wskis 1, 4 3) jau nudg gilos se 
liovės,į pradėjus nudg VI Šimt 
mečio,jL- jai ne anksėiauš ,tu 
rėjo sūsiuesimus su Lietuviais, 
ipaėiai > prusnose gyvenusiais, 
su jais'nddįaf*bckanaudami n; Kauno miesto bendras vaizdas

šiaurės į pie-

Gaiinias dalykas, kad Karo

mias l^lelydaini;^’. ągjyiąušie 
ji jun niė{raščiai toriuyius dau f 
JuoseArt feisįyddinfr ’

Ka<į< 
aklinai ijiį^rąsįįir jf i 
prieinamas:>Vakję&nis; liūdį^Į 
dar iri anglo sakių •
(Keliautojas) epas: iš VII £ .^akų ir,
pabaigos, ar VJ1Tpradžios. Pariaus I, Girfhto augant te- 
Jame .angląs shksąs, kuli^W« Uėtuybš aukuro, toalo-

■ • »• A-»\<- PJF. 'štaismen*. na d arė atsilan-

i' 3
PažMonys. lietuvio sodyboje

v0' Sekmadienį 1977 m. liepos 
o:Ht pagerbtįi<įvi

i^pos-'- mėnesio 
ieės,nepriklau-

sakydami nei ankstesnės savo kurie liete šiaurės ir rylų tau- jas giriasi .Aplankęs -daugybę 
išdavystės, nei laukiniu paprohas, taigi.ir aisčius, nes šv. Ans kraštų, jų tarpe aisčių: Buvau -

autdrius Bliu-P»s aisčius UMumk ir.pas.čių. Tas kraštas yra ginamas 
ežerų ir pelkių taip, lyg jis bū 
tų saugomas pilių ir miestų, 
todėl niekas jo negali paverg 
ti, nes niekas negali su karino 
mene pereiti per tuos ežerus 
ir pelkes“. (Galli Cronicon II,

Karolis Didysis, kuris valdė 
tarp 768 m. ir 814 m., kovojo 
su sukilusiais pagonimis sak- 
sais tarp 772 ir 804 m., kai jis 
juos po ilgo karo galutinai nu-, 
malšino. Suprantama, kad tie, 
kurie nenorėjo jo paklusti, tu 
rėjo bėgti iš savo tėvynės į to 
kių pat pagonių, draugišką 
kraštą Prūsus, kurių Karolio 
Didžiojo valdžia nesiekė, ku
rią, tačaau, anot jo biografo 
Einhardo, jie galėjo jausti, 
nes: “...jis pavergė visas bar
barų ir laukines tautas gyve
nusias Germanijoje tarp Rei
no ir Vyslos upės, tarp okeano

karo gyvenimo 
bertas (c. 1. M. U, 765) IX ą. 
rašo, jog Šiaurinėse pajūrio 
provincijose Karolis Didysis 
norėjęs įkurti arkivyskupiją, 
iš kur krikščionybė būtų skėl 
biama kaimynams švedams, 
danams, slavams, o taip pat 
ir “visoms šiaurės ir rytų tau 
toms, kaip jos besivadintų, ku 
rios dar iki dabar pagonių 
klaidose tebegyvena”.

Tokius getus toliau mini Ir 
Ermaldas Nigellus savo Car
men in honorem Hludoviėi au 
gusti (“Hic erai in Geticis regi 
prius agnitus arvis. De cuius 
vilą pauca referre libel ...”) ū 
vėliau kiek Paulus \Tarriafri- 
dis (miręs 779 m.) sdvo" “Kara 
lienės Hildegardės epitafijoje”
(“Te’ Francus, Sueviis, Gerina! ces,.
nūs et ipse Britanriuš, Ciinl- čiamėgini^-“įžiūrėti 'vielėvšril svfe; jj^tax^r^ad .pradėjome

kiu^i,4 amerikoniško Įaikrąščią 
Tribune reporterė 

’imagus“...? sako jis. Idumim. Anne Kebgam’Pagal j‘o> borą 
gai tai Idu-Slaa srities, dabar- turėh žinių
tinėje Estijoje,' gyventojai, j ko židinio Paskirtį, resursus, 

,, z, Ar 1. ... dabartinę, padėti, if: L tebuvo
Dr. C. . lu eris savo . ger narj|į pirmininku

manische Meereshemchaftjls į. AdoalįviįT„ iupažinainta 
leistoje 1911 m., „liedamas-.t, ,Ujsiįa^'*i apro- 
Keliautojo poeuų, joje randa aplipa,
nei. ir Vilniaus vardą jrasytą įamisuį abtovavo So- 
(VH a.!). Mudlens rašo: Ke fį. Ožetenė, luaė Marinie. 
‘iaulojas atsiduria diretąneje „j— • ■ ';
ir net \ ilmuje..;; Tokį-teigiu "7
mą jam leidžia daryti Taktas/ Spitiddš^l -^tktovę “ išlydėjus, 
kad "Vidsith’* poemoje- išyar dr. AdomaviŽiŪš pradėjo po
rimti tauftj ir kraštų^ vafdaij būvį sveikinimo žodžiu sūsi- 
dar nevisi yra-išaiški-tfli; ir'dėi -riiihušifeiBter cfar pTimiiięs re- 
daugeiio jųTštorikaT irTkalbi^žpbftėife A.“K‘/tartus 'žbdžius: 
ninkai dar-Tr dabar tebėlaužėuAmeriką puoškimė ne tik 
sau- galvas; { kultūringais
originale taip-'rijainb^^’Vetė^gff^igb Ąrielė^ ffiryaityie sį^-

ad -VyFria^and Vala;--i-TF>^dojp Apsaugok Aukščiąų- 
” Kai Kurie tą mylimą šalį., gitas daly

que Gėtis duris plarigit’ Hybe-į džius Vėfitibbązir! Vilnių.->1^ įpągtop^- ^išyąįkąrėse 201 . mį. 
ra ' cohors...'0. Žiūr. Alon. Tiesą pšsakiuš; Vilriikuš^/ųlAmerikos nepriklausomybės;

’ ; z l . v’i Ji \ _ ■ ■- ■ ■ —------- -

ji st'i

•t.Os':' t-1 tl A.
xi’biA. -V

p vi i r :'/(ilL/IArfŽi 
Ii nk ės jau buvo tirs t ai gy v en. 
įtdš4 fittb patssiifitnėiiš: aždžiatiš. 
‘lOdOm1. ditiytf-Tžasifilgiitiai -Pi- 
klfe^^dtiie- ir jė^įrdpėtiėjė' Plūs

■ u’.Jl

Lų -būtaJa ii. viduriniame gete

Balys Pupalaigis

.W“

(Tęsinys)
Pravažiavus Peiiūrtų kaimai, ijatf h?aatei leidžiantis, ‘ 

vienoje pievoje apsistojome įlakvynei. Motina labai, karš • 
čiavo, blaškėsi, o moterys ją visokiomis* ’joins5 žinomomis 

priemonėmis gydė.. . . - ■
Lendant saulei į žemę, .staiga ties rtiiisų 'stovykla ap

sistojo nemažas pėstininkų dalinys.. Ęąsįtote. pųlkę ’ Vėlia
vą ir prie jos sargybą. Vieškeliu^ t Senjeliškių,, ikvyptinu.- 
pasipylė daugybė jpėstininkij, važiavo gurguolės,tfveaė gatž 
rankas, .Nusibodus, į kariuęniėh^ žiūrėti,‘^ugu^ni^’Ry^ 
pabudus jokios*kariuomenės riesimafė.
siniaukust Motinai buvo-kiek gėriau.
ti namo. * ’ s f

Nuo PeKfinų iki Mijaugoaių l^mo^ kę^jė 
sai ramu — nieko ^ėsutikorh. Ties Mijaugonių kainio- 
pradžia mus sustabdė jaii vokiečių kareiviai, Vokiškai 

garbei skaitė paties sukurtą įalbėti niekas nemokėjome, tik ,vienį žodį, supratome 
odę. 1

Juzė Marinienė dainavo : A u 
kštas krantas, žalios pušys. 
.VėBau i— Pučia vėjas, žalio
joj lankelėj ir kl. Alfas Brin
ką jautriais žodžiais pakalbė
jo! ajpaę gražiausią pasaulio

Šventės, jai pagerbti skaitė sa 
vo pritaikyttts posmus, prisi
minęs Soldino miške žuvusius 
lakūnus Darių ir Girėną; jų

daug iš viso pasaulio pabėgu
sių persekiojamų ir žudomų 
tautų pabėgėlių. Išreiškė jai 
dėkingumą ir pagarbą šven
čiant 201 mt. nepriklausomy-

Po to skaitė apie žygį mūsų 
didvyrių Dariaus ii- Girėno,; 
paminėdamas ir . jų testamen 
to žodžius =— “Šį savo skridi
mą aukojame; tau. Jaunoji Lie 
tuva”. Brinkai skaitant jų gar
bei pritaikytą eilėraštį — po 
kiekvienų dviejų eilučių An. 
Kįrvaitytė giedojo: Glory, Glo 
ry aleliuja žuvo Darius iri Gi
rėnas, < 
verkia visa Lietuva.

- . Jonė. Bružienė padainavo- 
^Gražių dainelių daug girdėjau 
ir- k t Juzė M ari n ien ė papasa
kojo, kaip lietuviai 1933 m. rū

• — j » - < i . r

“rus”. Visi galvojome, jog. klausė- ar. >mes rusai. - oGinebė- 
mės už ražančių ir škaplerių tuo' įrodinėdami,jog iesa;< 
me katalikai. Atsirado nepažįstamai žmogus,’ buvęs AAg 
merikoje, kuris mokėjo ariglisfeąii'Jo^^ą’^lba/^šiaiški-; 
nome kas esame ir kur. yykstairįę. Vokiepai nĮųąjpal^ięLo. 
ir liepė greičiau iš čia išvažiuoti. ,Ne-. ivieškeliu,ią bet;L^žr.' 
kokiu kelelių,privažiavome Gilučių-kaimo- -vakarinpga’u.J 
Čia radome nemažai, jau išsirikiaVušiJ žygiui;' vokiečių- 
kareivių ir jų gurguolę. Pirma? ..'pąšisvęikii^m^ ' šų lto-_ 
kiečiais buvo toks, kad jie .Įkinkę toūsų,kumelę jų ^siį- 
vedė, o atvedė ir atidavė noi^-ir-gerą, (tačiau <tiki; ik©kių( 
dvejų metų kumelaitę. >Po to leido' važiuoti? narnoj >Likuj 
si viena kumelė su gauto kumėMite! nepajėgė’vežiifio pab
raukti. Viši' Arkliams’ talkihiiikavainfe.’ vezitifa
dideliu vargu, atstūmėme i savo sodybų!1.,E ( -į o i-

Kaime, radome vokietį sargybinį;- Jfe musizkaibino^ jflo 
kėši; parodė, kad noris valgyti; Motinapafei^e^'jį4>’7nf-j- 
kią, davė žųsies šlaunį ir "gabalą duoiibk; b; vbk^t^ffibti-f 
nai markę. Tži'btfvti-vokiškąs.

Džiaugėmės sugrįžę. jiaino; jQį tą^įį^ie^ę^g^įjK^d;;

B

Qlory,^ Glory aleliuja vokiečiai būtųi.žiaurūs^^Vtaęięr-Mėmėėiętesife^.
užaugs ir bus arklys.-Kagi, jkAjHaš^^-fiė^kb’^T^daūgs 

■’ norėti. Tuo tėvai ir guodėsi, . t ve..
Kiek užvalgė išėjoihe i kmma.inGiiūči0^mo^

tyje pasigirdo vienas kitas sp^og^^SiuKairuft'gatKe^Qjpi 
ipestingai iš^veno. Dariaus ir -gųl eškadronas vokiečių,-- raitelių. Keistai įisumuin&atran-: 
; Girėno ruošą skidšti per At- Ypač Į akis krito kepurėj, pėstininkų kep'urių?-ViHĮii;!

kal^ galvyje buvo smaigalys pan^u^ 

įęw Yorką, kur Jie ilgai dar Ivd? ‘ Smaigalį;T) 
jurejo laukti leidimo skrįsti 
dėl ne visai įiatikimo lėktuvo, 
įslarinieriė; pdddiifcvo; ir par- 
- Užariu danių. Alfas Brinką at
liko kelias deklamacijas: Oi 
neverk iriolušėlė^ir kt. Ir d^ie- 

Ūe su Ari. Kirš-ailyte — Užt
rauksim naują giesmę, broliai. 
Solo An. Kirvatytė dainavo: 
Stovi parimus, Linko lieknos 
.pušys, verkė ąždolai.'S' kt Jo. 
,.nė Bružienė padainavo Lie
tuva brdrigi. ,L į-

Girėno ruošą skristi per

Raiteliams 'prajojus,* began' prie Galutinių žiūrėti 
vainos”. Tikraį. buvo,;grazuL ant GilučiųJiaimo^Įangū-ja'

je staiga st^aihtodavd, o p^kūi tįK vietžjeJ®o^yda{- 
vodūmų kamuolys ir pasigiyiav^Įijpks^^igii net-Į| 
ųukus^čilu^iuo^ iškilo debesys^^mų’UaiSriatų -jkisras. 
Į vakarą šaudymas aprimti? Vėliau kalbejd^ kad Gilučitioj 
sė sudegino Medzikausko trobesius.

Sekmądienį^ėjoi^l* į ža^iųg^žf^ 
dom^ sužalotą. tieą-d|džiuoj^a 

;griautas; ties k

'anižL galimas dah-kas’~dar ir 
1940 mri dįrytE kasinėjimai -Pi 
pnksciad,- taip p at'ir’ pilies.
1; Mūšų ~ ištbrikaS: -;A- Šapoka; 
saVb'^SeiiąjkmeF?Vilniuje’* kai 
ba 'tub reikalu taip: “Tuo tar- 

fJ i: tūriine -neabejotinų įrody- 
S ‘Yifoiaūfe' kalnb pilieš;

būtd-jati "XIII a^°d ^al ir V— 
I? VIII’ ¥1;/dės ir" ti|; &hžtų šodyha 
A - grieičiatKiar bus^bifvnsi1” pilis. 
■| L Tai ’ rodo vietos’fjpaširinkimaš 
■. Vargti ar galima įšivdižduoii 
A paprastą . ^yvėdiltB^ šdtlybą

dugštamę kaine.:Tąi turėjo, bū 
L livrui virtinio; glnamUjo pobū 

■rt džlo sodyba arba pilis”.- Taigi;
. kai anglb-saksų keliaujai A. 
J Šdpdkos; Įdikom.as IX, 'a. išlūn- 

difečiu) VII ar VIII k: Jankiai 
Aąiscių krašte, gątimaš.dalykas; 
jf.Yilniilš Jt>uvd slatnhi ir žinoma 

vietovė it.jąu; t iir ė j b. saito varr

berations woman I

Jidai net-

h
i

> •

£
uždarytos. BažĮįyčibJe panį

r-h "Kdrąlįąiis Ąrtiiro

kapsulių, tik sviedinių pakėltif riepajėgėnię.

užkasė. H

pri;; 
iįų,]į

nedavė, o čia galima būtų veltui įsigyti; bet tėvai apief 
perleidimą* to itilrto talkams' nė khlbėti nenorėjo; pfiešinj 
gai, vis nelieskite, nečibpinėkite, diržų gausite. Nežiūrintį 
didelio draudimo, mes vistiefciųrejome ir to parako; ir . i .. ... . .. . t . i

W su-‘ 
ci JpTa- 
,-Tėvas

rėj§) buvo tiek diugrai^dijjos -sviedinių 
tij, kiek t&ii piirakb lilhišelibosel s$tos; 
lentelėmis rudo, artiierijos kapsiiliU^d

tb

lycią ra 
J šonas iš 
ti ditfel

-tuva brangi. < . ] skylė ; ti^baž^rčioaįyi^į^m vėl. ap^^ytdSjKi^b3,?iiboį
A<gax fas nnka - ežero pusės ties btikštti stogė taip pdt didėlė škylė, Idtasfi

kas. Dr. Adomavičius iš šiošl bdkstdš apdraskytos to klynus pasviręs. Varpus buvo , 
^pbferiidš badrite gyvenimdškds | Hišdi išvežę.- Vargoiiinkt) nėbuvo; -^Hertelyjė..:jotoUtii£ės|' 
.tikrovė išvadą. Po SUgiedo- ' ‘ 
Jos giesmČS Marija; Mafija; dr.
dalyviams už jaukų kultūrinį 

'Adomavičius padėkojo visiems 
prižmonį ir kvietė pasisvečiuo
ti Užkandinėje bei besišneku
čiuojant atvirante tore ir savo
je riplinkurhoje, gerai ntisitei- 
ktls ptdleisti švetitadibriį 
kito sekmadienio.
I-’ O. Algminienč

josi bent savaite pabūti laisvam. Martynų šbįjbję (įiasiūĮ 
neapžiūrė-įi 
alo juodoj, 

bėgtai nėįkdi-1
‘ nuo jamas1 vaikams turtas ir Begalo reikdlingaš, ypdč ga-ė 
vn&iitr Juk-tokių daiktų ne už pinigūl niekur hepardavi-i

. , * MoHyRteher loved her husband. 
. ■ y So much so, that when he went into 
during die Revokitiort she did too. Right

Then one day, while loading cannot 
IdDed by a British bullet.

Molly knew the time had come to take 
•stodc in her country. So she picked up 
where her husband left off. And when

So buy Unite3 States Savings Bends. 
Right from the start, it s been, ari equa

>

; new victory and a new heroine.
Today, when its time to take 

4odc in their .country, Americans 
į buy U.S. Savings Bonds.

When you join the Payroll

j. Lost, itokn or dcKr^j

I

" 9 Ą 
į

^jL
J*A i-
f i

i"

■n k itųic>»ivX

me išraustas mažas duobelesT,o jose radome'. šarapnelių} 
sprogusių ir visai-sVei^Taautil/it dau^yį^im 
ktilkių. Baruolių Ūūk'štuųibjė 'Žtįfikoiųe^^Įlf^įiįį 
sirinkome šoviniui T?ų^bs tŪt^s/$aF 
jau mums jokios Tėiiišniės nėtjfrejo.;.^a*trapk^sų 
vos radome 222 pėst. pulko rusų l^rn. 
vonĄ Gulėjo aukštielninka^Jpįo- galva įįd 

sukto milinė, šalia 
nešemė mano tėvutį Jis;kahnd; scaiujĮl 

su Daukša, keliem^ 
šalia lavono, paskui layon^jvėrtė į-tų-^b^ę ir 

Pastatėme iš lentelių padarytą kryžių.

(£us daugiau)
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Gimnazijos darbuotojų taryba

NAUJIENŲ

POLONIA SODE

UNIVERSAL
1800 So. Hoisted St Chicago, III. 60608

Tet 421-3070
.Vįąilietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniką,

Nutarta sekantį Kuratorijos 
narių.- susirinkimą kviesti birže 
lio 24. V. Natkevičius atkreipė 
jdėmesį,' kad riš ^bendrabučio ve- 
dėjo pareigų atleistas A. Stan-

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

Tikėkimės, kad išrinkus nau
ją Kuratoriją ir jos Valdybą, 
Gimnazijos darbuotojų taryba 
galės glaudžiai, draugiškai ben 
dradarbiauti ir ateity neturės 
jokių neišsprendžiamų proble-
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ko posėdžio sų priešpiet į'ją iš 
rinktais Vokietijos LB Tarybos 
ir Valdytos -nariais. Pirininin- 
kavoĮ dr. j. .Norkaitis, sękreto- 
riavoj^tėv.'Alif.Bernatonis. Ka
dangi buvo -abėjojama,. ar praei
tos dienos posėdis buvo teisė
tas, todėl-jo nutarimai riš naujo 
perbaisnotĮį - patvirtinanti Gim
naziją! j lėšoms teikti ir moki
niams i verbuoti komiteto čikago 
je atstovės įr/Ą. Vėigel-Plecha 
vičiūtės ir dr. J. Griniaus iš
rinkimą Kuratorijos nariais.

Į naują Valdybą išrinkti tėv. 
Alf. Bernatonis (pirmininkas) 
ir inž;'J. Sabas ’ (iždininkas). 
Trečiuoju nariu (vicepirminin
ku) ex officio įėjo direktorius 
V. Natkevičius.

eita išvada, kad grąžinimas Stan 
kuvienės-Saulaitytės ir Stan- 
kausėSaulaičio į bendrabučių ve 
dėjų pareigas dėl susidariusių 
nebeįmanomų darbo sąlygų ne
begalimas.

Už nuopelnus lietuviškam švie 
timui ir Vasario 16 gimnazijai 
buv.-jos direktorius dr. J,, Gri
nius išrinktas Kuratorijos -4a-

Apie Valdybos narių pareigų 
pasiskirstymą ir darbus prane 
šė jos pirmininkas tėv. Alf. Ber 
natonis. Perimant naujajai Vai 
dybai pareigas iš senosios, nore 
ta padaryti kontrolė, bet nespė 
ta. Ji bus netrukus įvykdytai. 
Apžūrėtos visos patalpos ir pa
tirta, kad berniukų bendrabutis 
pilyje reikalingas remonto. Jo 
pasigenda ir virtuvės patalpos. 
Priimtas Kuratorijos valdybos 
atsišaukimas į liet, visuomenę. 
Birželio 18 nauja Valdyba per 
notarą įsiregistravo draugijų re 
gistre. Finansinė gimnazijos pa 
dėtis prasta — yra skolų. Gim
naziją remontuoti padės ir Vo
kietijos LB Valdybos nariai.

Gimnazijos direktorius pain
formavo, kad baigiant mokslo 
metus, buvo 62 mokiniai, tarp 
jų 11 iš JAV-bių, 3 iš Kanados 
ir 1 abiturientas iš Venecuelos. 
7 liko (2 iš JAV-bių) kartoti 
kursą. Elgesio pažymiai suma
žinti 12-kai mokinųi. Per 20 mo 
kinių po atostogų nebegrįš į mo 
gyklą. ‘Ateinančiais mokslo me
tais bus 8 abiturientai. Prasi
dėjo naujų mokinių registraci
ja, bet prašymų dar nedaug. 
Rūpesčio kelia Baden Wuerttem 
bergo krašte vykdoma aukštes
niųjų klasų (Oberstufe) refor
ma. Mergaičių bendrabučio vedė 
ja ir pavaduotoja jau ieškomas 
vedėjas berniukų bendrabučiui.

Dr. Norkaitis pranešė, kad a- 
teinantį mėnesį giminaziją lan
kys kompetentingi pareigūnai 
iš Stuttgarto ir iš Bonnos susi
pažinti su padėtimi.

Ilgai diskutuotas Pedagogi-

Kuratorijos valdyba 
V. Natkevičius - Gimnazijos 

<!Čiąų . ątij^į^tį akis, kad geriau direktorius. J. Sabas-Iždininkas. 
"..ir ąišliiau . pjaustytame mūsų Tėv. Alfonsas Bemaonis-Pirmi- 
/^ęnarą-'ir gėrį.' Turime ninkas.

yięnf kitiems širdis, kad* 
;/įu Įr pagarba vieningai j 
^iękfįjme tp-'gėiip, ir tikslo. J 
£ 'Miųns, nąųjąį Vasario 16 gim 
'įpązijoš ‘ kuratorijos valdybai, 
-'yra pirminis uždavinys ir parei

t rėtų bendraoučių tvar
kiausi m a s luiėti svarų

Paštas dar pabrangs
U. S. Pašto Tarnybos prane

šimu, praėjusiais, šio birželio ga 
le pasibaigusiais metais, JAV 
paštas turėjo S50 milijonų defi 
eito (nepalyginti su .$1.2 bilijo
no nuostolių nepraėjusiais fis
kaliniais metais).

U. S. Pašto Tarnybos valdyto 
jų taryba pradėjo žygius pakel
ti pirmos klasės siuntimams 
pašto ženklelių kainą iš 1 3 iki 
16 centų. Kadangi Kapitelius 
yra priešingas pašto vadovybės 
sumanymui šeštadieniais pašto 
neišnešioti, dėlto manoma kad 
kainų pakėlimas praeis be pasi 
priešinimo.

tpių ip gerovę; Manome, kad tai 
tigrą ię viaį iręroą imlios lietuvių 
įgilįąųsiąs noras,Todėl prąšome 

diri FĄgfiĮame’.yis^ šio tikslo sie- 
šų meilę ir pasiryžimu.

i; Visopirm.iąųsia kreipiamės

7 ‘ tdąŽųai■ ąakome ir išgyve
^name^į^Apėrą , namų bedū
linu _ T|e; riąmąi su dūmais 
; gaH btįtj šeimose, organzacijo- 
'ke, įje'ndruornertėse ar įstaigose. 
Jižiaią-metais mums Vokietijoje 
■f gyvenantiems lietuviams skau 
' ' ežiai- graužė akis ir ne vienam 
tukspaųdė graudžią ašarą mūsų 

Bendruomenės ir ypač' Vasario 
-16 gimnazijos namuose susirin
kę ^&nži;'4r- nesutarimai, nesu 
rkfptAtijtiai,' ąsmeniškos ambici-

| nlmą, į tuos, kurie lankė šią 
■ gimnaziją, kurie susibūrė į Jau 

nimo sąjungą, kurie susitelkė 
prie “Jaunimo Balso’’, kurie lai 
ko save lietuviais, — ateikite 
visi mums į talką dėl Vasario 
16 gimnazijos gražesnės atei
ties! Kreipiamės į visus geros 
valios lietuvius, ypač JAV-bėse 
ir Kanadoje, be kurių pagalbos 
Ši mokykla 26 metus nebūtų iš 
silaikiusi, padėkite mums ir to
liau savo nuoširdžiu rūpesčiu ir 
auka. Kur visi stos, visados dau 
giau padarys! Būkime tikri, kad 

'mūsų vieningą ryžtą ir darbą 
Birželio .^.'Bbinuvoje susirin- Dievo palaima lydės.

'•'ko Bendruomenės -ir Giinnazi- I Visiems nuoširdi padėka ir 
i jos; kurtųrijos atsakingi asme- pagarba, 
^nys if, Jšbląškš'tuos karčius dū 
{mųą.. I)ahąr3neą visi turime pla

kus- -aulaitis iškėlė Kuratorijai nės komisijos nario dr. J. Gri- 
Į darbo teisme bylą. Naujoji Vai niaus prieš porą dienų visiems 
j dyba paprašyta dar šiandien’ Kuratorijos nariams iŠsiuntinė- 
pas jį apsilankyti ir bandyti su tas bendrabučių statutas ir ben 
sitarti geruoju be teismo. Vė-jdrabučių nuo gimnazijos atsky- 
liau patirta, kad žygis buvo sėk rimo klausimas. Nors tas klau- 

! nūngas ir A. Stankus sutiko ša
po skundą teisme ašaukti.
1 Birželio 24 Kuratorijos nariai 
Į vėl posėdžiavo Romuvoje. Iš 13 
j narių neatvyko tik 1. Posėdį 
*. atidarė Valdybos pirmininkas 
! tėv. Alf. Bernatonis, pasveikin 
' damas Jonus — dr. Grinių, dr.
Norkaitį ir inž. J. K. Valiūną.
Susrinkimo pirmininku išrink
tas dr. J. Norkaitis, sekretore—, 
dr. Alina VeigeL Priimta šešių 
punktų darbotvarkė. Patvirtin
tas š. m. birželio 4 posėdžio pro 
tokolas.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša -»i

simas ir nebuvo balsuotas, liet 
pakankamai išryškėjo visuotinis 
nu.ri .tatymai ten I.aLuiiu nuo 
gimnazlios neskirti. Ypač direk 
torius 
kvmo

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

ir Tėvams šią
■5Iriausia

į šią

Nuo ateinančių metų pra
džios tvarka bendrabučiuose’ tu 
rėtų būti sugiežtinta: gieščiau 
reikalaujama, kad jų gyventojai 
pasiklotų lovas, išsivalytų kam- 
bairiuę negadintų įrengimų ir 
turto. Už padarytą žalą turėtų 
būti atlyginama. Buvo nuomonių 
kad mokinius daugiau reiktų 
įtraukti į aplinkos (kiemo, par
ko) tvarkymą. Apsišvarinimas 
ir apsitvarkymas turėtų būti 
laikomas auklėjimo dėsniu.

Prieita išvada, kad reikia pa
ruošti naujas bendrabučių tvar
kos taisykles, su kuriomis su
pažindinti tėvus ir gauti iš jų 
paramą vykdant, ir gimnazijos 
statuto vykdymo taisykles, pa
gal kurias būtų tvarkoma gim
nazija, bendrabučiai ir ūkis. 
Šias taisykles pažadėjo per sa
vaitę paruošti dr. J. Norkaitis 
ir įteikti Kuratorijos valdybai, 
o taip pat išsiuntinėti visiems 
nariams. Tarnautojų bei darbi
ninkų skundams svarstyti ir 
spęsti kuratorijos valdyba ture 
tų sudaryti trijų instancijų sis
temą. Susirinkimas truko per 4 
vandandas. Iš. Inf.

mų. .
Kuratorijos narių susirinkiinai

Pirmasis įvyko š. m. birželio 
3 gimnazijos mokytojų kamba 
ry. Posėdį atidarė direktorius 
V. Natkevičius^ M. A. Pirmi-

I ninku išrinktas dr. J. Norkaitis, 
' sekretorium — kun. Fr. Skėrys, 
p Vokietijos LB Tarybos atsto

vas J... K. Valiūnas iškėlė susi-j 
I rinkimo teisėtumo klausimą, 

nes nepakviestas vienas .narys 
— tėv. Alf. Bernatonis. Ilgokai 
diskutuota, ar tėv. Bernatonis 
atsistatydino iš Kuratorijos na
rių, ar ne. Perskaityta praeito] 
posėdžio protokolo atitinkama 
vieta ir jo laiškas Kuratorijos] 
valdybai, kuriame tvirtinama, 
kad jis galutinai neatsistatydi
nęs. ... , ’ i

Priimta darbotvarkė. Tėvų 
komiteto atstovą dr; St. Sereiką, 
kuris buvo ir Kuratorijos valdy
bos pirmininkas, pakeitus L. Lu 
necu, atsirado reikalas perrink
ti Valdybą, šis'klausimas įrašy 
tas į darbotvarkę. J. K. Valiū
nas pareiškė, kad rytoj įvyks 
Vokietijos LB Tarybos neeilinis 
suvažiavimas. Jo darbotvarkėje 
numatytas nepasitikėjimo pa
reiškimas T^arybos atstovams 

1 Kuratorijoje. Tai gali pakeisti 
Kuratorijos narių sudėtį. Nu- 

I tarta atlikti visus darbotvarkės 
punktus, o Valdybą rinkti rytoj 
po Tarybos suvažiavimo. Val
dybos iždininkas J. Barasas pa- p 
reiškė pasitraukiąs iš pareigų. ,

Perskaitytas ir su nežymiu h 
pakeitimu patvirtintas praeito 
suvažiavimo protokolas. V. Nat I 
kevičius pranešė, kad iš mūsų 
gimnazijai lėšoms telkti ir mo
kiniams verbuoti komiteto čika 
goję gauta telegrama, kuria pra I 
nešama, kad savo atstove Va- ( 
sario 16 gimnazijos'kuratorijo
je paskyrė dr. Aliną Veigel-Ple U 
chavičiūtę. Nutarta įrašyti į sta I 
tūtą Lėšoms telkti’ ir moki-] 
niams verbuoti komteto čika- 1 
goję atstovą nuolatiniu KuratoĮ 
rijos nariu. Dr. Veigel pakvies 
ta dalyvaui posėdyje.

Ilgai tęsėsi dirkusijos dėl M.\ 
Stankuvienės-Saulaitytės ir A. 
Stankaus-Saulaičio atleidimo iš 
bendradučių vedėjų. Pirminin
kas perskaitė du Tėvų komiteto

Kuratorijos valdybai netermi tojų grupėje paskelbti du kan 
nuotai atleidus mergaičių ben (didatų sąrašai. Pirmame sąra- 
drabučio vedėją M. Stankuvie- še kandidatavo J. Dėdinas ir A. 
nę-Saulaitytę, tarnautojąi sus- Veršelis, antrame 
kato rūpintis didesne savo tei-)V. Svilas, M. Dambriūnaitė, H. 
siu apsauga, 'š. m. balandžio 26 
sušauktas visų gimnazijos dar
buotojų susirinkimas nutarė iš 
rinkti Gimnazijos darbuotojų 
tarybą (Betriebsrat), kuri ne' 
tik gintų darbininkų -bei tarnau 
tojų interesus, bet ir draugiškai 
su abipusiu pasitikėjimu ben
dradarbiaudama su gimnazijos 
direktorium ir Kuratorijos val
dyba siektų gimnazijai sėkmės 
ir gerovės.

Buvo išrinkta rinkimų komi
sija iš mokytojų Weigelio, Svi
lo ir Haago. Rinkimai buvo pra 
vesti atskirai darbininkų ir tar 
tautoj ų grupėse. Darbininkų gru 
pėje paskelbtas tik vienas kan 
didatų sąrašas: H. Giese ir kaip 
pavaduotoja A. Moos. Tamau-

Haag ir A. Veršelis, jun.
Rinkimai įvyko birželio 8. Dar 

bininkų grupėje išrinktas Gie
se. Tarnautojų grupėje už pirj^ popfet Kuratorija vėl su'sirin 
mąjį sąrašą paduoti 6 balsai, už 
antrąjį 13. Iš viso balsavo 87,1 
%. Į Tarybą išrinkti: Ąloys Wei 
gel, Vytautas Svilas ir Helmu
tas Giese.,

PIKNIKAS

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
Įrteiita 1923 metais.

Įstalgog pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

Į Atsisveikina M. Stankuvienė- 
Saulaitytė

Spalvingieji mokslo metai pa 
sibaigę. Sudedame savo palapi
nę ir traukiame į vakarus, šio
je bendruomenėje susipažinome 
su mokiniais, kurie subręs šamo 
ningais lietuviais ir gerais žmo 
nėmis, jeigu bus kas juos ves 
įdomiu mūsų tautinio gyveni
mo keliu, jei bus kas jiems ro
dys, kaip garbingai gyventi. Dir 
bome sunkiose sąlygose, bet jo
se buvo stiprių, nuoširdžių asme 
nų, besirūpinančių labiau ki
tais, negu~savimi.

. Dėkoju mokiniams už psiti- 
kėjimą bei namų šilumą. Ilgai 
prisiminsiu sąžiningus kolegas 
ir draugus, pasiryžusius Vasa
rio 16 gimnaziją gerinti, nes ji 
to verta.

Iki pasimatymo!
Marija Stankuvjenė-Saulai- 

H ■■ tytė
Iš. Inf.
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jo Ameri
koj atnešta Bendruomenė yra atvira kiekvienam lietu
viui, jos organų rinkimuose gali dalyvauti, kas tiktai no
ri. Rinkimuose gali dalyvauti, bet būti išrinktu jau visai 
kitas reikalas..; Kai Chicagoje barzdukiniems kandida
tams,-naudojant “rinkimus paštu...” padaryta apgaulė. 
Rinkiminė klasta buvo pagrindas Chicagos Lietuvių Ben 
druomenės nesusipratimas. Jeigu Barzdukas būtų pasi
ryžęs išaiškinti klastą ir klastotojus išmesti bent keliems 
metams, tai savo pusėje būtų turėjęs ne tiktai teisinin
kus, bet ir kanauninkus.

Mokytojas Barzdukas privalėjo žinoti, kad negali
ma klasta paneigti kitų organizacijos narių teisių. Savo

niuojamą, tikriau sakant, ta
riamą patriotiškumą. Tenka 
paminėti, kad matėsi beveik 
tie patys. veidai eilinių lietu
vių pėstininkų, kurie pernai 
piketavo prie Jaunimo Cent
ro dėl bolševikinių filmų ro
dymo. Na, o atstovų žinomų 
organizacijų, lyg ir nesimatė, 
o gal vengė viešai rodytis?

Nieko stebėtino, jie per ne
apsižiūrėjimą labai “nudegė” 
pirštus piketavę Jaunimo Cent 
rą, net ir šiandien neranda, 
kaip pasiteisinti prieš bendra- 
darbiautoj u»... žodžiu, vengiapusėje jis būtų turėjęs ir kanauninką, jeigu būtų sąžinin- vėI patekti kai kam j

gai ir dorai pasielgęs. Be šių dorybių negalima jokio di
desnio lietuvių sambūrio sudaryti. Dėl jų ir bastūnas “šą 
lygas” statė.,

Barzdukas tvirtina, kad jis stengiasi remtis “plačią
ja mūsų visuomene”, bet plačioji Amerikos lietuvių vi
suomenė yra priešinga bet kokiai klastai ir apgaulei, to
dėl Barzduko organizacija"ir neturi pagrindo.

Barzduko Bendruomenė neturi pagrindo
Savo laiku mokytojas Stasys Barzdukas ryžosi su

daryti Amerikos Lietuvių Bendruoiųenę, kurios aukš
čiausioje kėdėje sėdėtų ne tik jis pats, bet aplinkui tupi
nėtų jo parinkti žmonės. Amerikoje jis surado kelis ne
apdairius, mokyklas lankiusius, bet mokslo žinių nepajė 
gusius įsigyti, jaunuolius. Pradžioje jis sudarė JAV Lie
tuvių Bendruomenę, o vėliau jau sudarė ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę. Reikalai nėjo taip, kaip jie būtų tu
rėję eiti, iš Pasaulio Lietuvių Bendruomenės centro ma
giška lazdele negalėjo valdyti viso pasaulio lietuvių, 
bet jis buvo šio didelio mito pirmininkas, o dabar yra jo 
puoselėto to paties mito garbės pirmininkas. - •

Praėjus kelioms dešimtims metų Įvairaus darbo, agi 
tacijos, dolerių deginimo, pamokslavimo ir kitokių dar
bų, Barzdukas priėjo išvados, kad jo Amerikon atnešta, 
čia Įsteigta ir puoselėta JAV Lietuvių Bendruomenė ne
turi pagrindo. Jeigu ji būtų turėjusi, sakykim, tokį pag 
rindą, koki turėjo Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, 
Lietuvių Socialistų Demokratų Sąjunga, Lietuvių Kata
likų Federacija, tai iš barzdukinės Bendruomenės gal 
kas nors ir būtų išėjęs, bet šiandien jau reikia užmiršti 
visą reikalą. Jeigu iki šio meto nieko konkretaus nepada
ryta, tai vargu kas bus galima padaryti ateityje. .

Mokytojas Barzdukas, matyt, buvo primiršęs, kad 
jo statyta Bendruomenė buvo be pagrindo. Jam buvo 
reikalingas Bronys Raila, kad pravertų akis ir nurody
tų, kur buvo padaryta klaida, ir kaip būtų gera, kad tos 
klaidos nebūtų. Barzdukas perskaitė Railos paskutinį 
‘"Bastūno maištą” ir tuojau skubėjo rašyti Draugui laiš
ką, kad galėtų pasidalyti Railos iškeltomis svarbiomis 
mintimis. Iki šio meto Barzdukas nekreipė reikalingo dė
mesio Į Railą, bet dabar Įsitikino, kad politinės Railos 
mintys atitinka jo paties mintims. 'Jis kartu su Railą 
laiško pradžioje sušunka, kaip būtų gražu, jeigu Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė taptų ne tik-kultūriniu, bet ir 
politiniu pagrindu. Jeigu Barzdukas neskubės iškeliauti, 
tai už poros, o gal už trijų metų jis turės progos paskai
tyti to paties Railos paruoštas ir atspausdintas “Išmin
čiaus pastabas”, kuriose pats Barzdukas bus stipriai! 
muiluojamas, negu Dr Bobelis. Barzdukas daug skaitė, 
daug galvojo, o dar daugiau rasė, bet jis Railos nepažįs- juo netiki, tai šūkauja, kad dėl jo nelaimės kiti kaiti

ta. ’Jeigu būtų pažinęs, tai “Bastūno maištu” visai ne
būtų susižavėjęs ir trumpame laiške nebūtų prisipaži
nęs, kad tokios Bendruomenės, kokią jisvsvajojo suorga
nizuoti, neįmanoma. Savo laiške jis patogiausia šį fata
lišką klausimą ir pats šitaip atsako:

“Deja, neįmanoma, nes kai kurie Irmūsų veiksniai 
jau virsta ne junginiais, bet skaidiniais. Ir juo to
liau, vis daugiau juose ieškojimo prifekabių, kaltini
mų, diskriminacijos, avantiūrizmo. Buvę atentati- 

— ninkai visuomenę jau ima mokyti tvarkos ir draus
mės. Tam jau pritaria ne tik kanauninkai, bet ir tei
sininkai. štai'kodėl Bendruomenei taip sunku tapti 
baze, nors ji stengiasi remtis plačiąja mūsų visuo
mene; ji atvira kiekvienam lietuviui, jos organų rin
kimuose gali dalyvauti kiekvienas, tik norėk, paju
dėk ir pasidomėk. Nežinau, ką dar daugiau čia būtų 
galima pasiūlyti. Gal kiek pačią bendruomeninę, de
mokratiją riboti, susiejant ją labiau sū atsakomybe 
bei Įsipareigojimu. Br. Raila norėtų“'* sąlygos”, kad 
Bendruomenėje nedominuotų kuri nors viena gru

pė”. (Draugas, 1977m. liepos 8 d. 5 psl.)
Toliau necituosime, nes jau ir šiaip citata išėjo ilgo

ka. Be to, toliau mokytojas Barzdukas labai jau ne mo- 
kytojiškai Railos klausia, tarytum jis iš piršto būtų iš
laužęs savo “sąlyga”. Mokytojas Barzdukas tampa tokiu 
jau pigiu politiku, kad Amerikoje niekas jo ir precinkto 
kapitonu nepriimtų. Kapitonas privalo kiekvieną galsuo 
toją įtikintį kodėl reikia vienaip, o. negalima kitaip bal
suoti. Tuo tarpu Barzdukas klausia Railos “Kokia gru
pė?” — o toliau jis jau aiškina tą pačią litaniją, kad jo
kios vienos grupės, jokios dominacijos dabartinėje Ben
druomenėje nėra ir t. t .'Jis tampa nesukalbamu ir labai 
jau neįdomiu. Jo jau ir klausyti neįdomu.

Mokytojas Barzdukas Amerikon atvažiavo ne mo
kytojauti, bet politikuoti. Tiktai jis- nesielgia, kaip visi 
kiti politika susižavėjusieji lietuviai. 'Jie pasako, ko jie 
siekia, išdėsto savo programą, tariasi su kitaip galvojau 
riais lietuviais, susitaria ir dirba bendrą darbą. Barzdų^ 
kas tartis nenori, savo politinės doktrinos jis neturi drą
sos aiškiai išdėstyti. Jis reikalauja, kad juo tikėtų, o kas

JAUNIMAS VADOVAVO, SENIMAS 
DEMONSTRAVO

Chicagoje, liepos 1 d. prie 
Federalinių rūmų (Federal 
Building, Dearbon str.), sąry
šy su Imigracijos įstaigos nu
tarimu deportuoti A. ir Pr. Bra
žinskus į Sovietų S-gą, įvyko 
reikšminga lietuvių demonst
racija, kurią suorganizavo ir 
gražiai pravedė Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos Ry
šių Centras. Joje dalyvavo 
apie 200 žmonių, nešini porą 
dešimčių atatinkamais užra
šais plakatų, kuriuos praeiviai 
su įdomumu skaitė.

Pati demonstracija buvo pra 
vesta tvarkingai ir turėjo ga
nėtinai kultūringo ir rimto 
pobūdžio pasirodymą. Išdalin 
ta per 2000 lapelių - atsišau- 
kimiį aprašant demonstracijos 
tikslą, siekiant atšaukti depor
taciją, nes jį reikštų bėgusie
ms iš Sovietinės vergijos žiau
rią mirtį. Per garsiakalbį nuo
lat tas buvo kalbama ir aiš
kinama šusidomavusiems pra
eiviams. Taip pat buvo ren
kami peticijai parašai, kurių 
surinkta gana daug, neš ma
žai kas iš praeivių atsisakyda
vo pasirašyti. Peticija bus pa
siųsta prezidentui CarteriuL 
prašant žmogaus Teisei apgin 
ti ir praktiškai panaudoti sa
vo galią.

Demonstracij a vyko virš 
dviejų valandų, kuriomis pra_

nemalonę. Nors juokai pro 
ašaras, bet kyla klausimas, ar 
mes kovojam prieš okupantą 
su “dideliu atsargumu” ir tuš
čia gražbilyste per spaudą sa
kydami vieni kitiems panege- 
rikas bei apsidovanodami or
deriais? Nė, mes turime lietu
višku atvirumu, pasišventimu 
ir, nesigailėdami savęs, stoti į 
kovą, kaip A. ir Pr. Bražins
kai, kurie toje kovoje stovi 
pirmoje gretoje su gyvybė pa
vojuje. Juk čia yra panaši ko
va, kaip ties Daugpiliu, šir- 
vintais, Radviliškiu ir kitur, 
tik toks skirtumas, kad kovo
jame moraliniai dvasiniu gin- 
k!u.

Skaudu ir graudu žiūi’ėti į 
sceną, kai senas eilinis pėsti
ninkas > bučiuoja A. Bražinską 
ir įteikia piniginę paramą. O

rie, nesigailėdami* savęs, ko
voja su okupantu dėl Lietu
vos laisvės, ši kova dar nebai 
gta, bet kas jau laimėta, turint 
omeny Lietuvos išgarsinimą 
pasaulyje apie jos pavergimą, 
už milijonus nenupirksi. Žo
džiu, demonstracija buvo įs
pūdinga, reikšminga ir reikia 
tikėtis daug prisidėjo prie ben
dro siekiamo tikslo. Tai tei-7 kur mūsų vadai,kurie^'turėtų jau 
giamoji pusė, bet noroms ne- sti pareigą pasveikinti kovoto- 
noroms tenka paminėti ir ant-’ją, pasiry’žusį mirti už Lietu- 
rą pusę. vos laisvę ir apdovanoti rei-

Labai gaila, kad buvo nes- kiama parama? ;
magi ir gerokai apvilianti nei
giamoji pusė. Pirmiausiai jau 
nimo, kaip ir nebuvo, išsky
rus organizatorius ir jų talki
ninkus, kuriemls demonstraci
jos dalyviai-senimas reiškia 
didelę pagarbą, padėką ir jais 
tėviškai didžiavosi, kurių gal 
sąmoningai leidžiamas prie
kaištas, kad senimas jaunimo 
nesupranta, ignoruoją iiį pana
šiai, neišlaiko ■ kritikos, nes šis 
akivaizdžiai matomas įrody
mas, jog senimas mielai prita 
ria if talkininkauja, jei jau
nimas eina'pozityviu lietuviš
ku keliu, žinoma, . pasisako 
prieš Vilniaus- lituanistinių 
kursų lankytojus ir linkusius 
į bendradarbiautojų eiles su 
okupantu, kurie tikriausiai 
šiame kilniame darbe netaiki^ 
ninkavo. į M. ri

eiviai daugumoje domėjosi ir-' Kita, sakyčiau, netikėta staig’ _
mena — nedalyvavimas mūsų sveria 800 svarų, bet buvo sprei 
iškiliųjų organizacijų, kurios džiamas jos svoris iki 880 sva? 
turėjo bent savo atstovus at-'rų. Tikslesni daviniai yra neg^ 
siųsti solidarumo įrodymui, rėš Floros Mae Jackson, girnų* 
Štai A. L. Tarybą atstovavo sips 1930 įn. ir turėjusios tik 1d 
vicepirm. T. Blinstrubas. Tai svarų. Būdama -11 iniėtų ji jaii 
gražu, sveikintina ir pavyzdys, svėrė 267 svarus. Jos vardas scė

Pabudinkime lietuvišką są
žinę ir darykime viską Lietu
vos laisvei^ kol dar nėra velti!

* J. Tijūnas

Vakariniai kursai Circle
Illinois universiteto Chicago 

je Circle kancleris pranešė,.kad 
ateinantį rudenį pirmą kartą 
nuo Circle (prieš 12 metų) įstei 
gimo pradedami popietiniai 'ir 
vakariniai kursai kuriuose vy- 
resnio amžiaus* studentai po dar 
bo valandų galgs pasiruošti pasi 
rinktam mokslui baigti ar baig
tam pagilinti". '■

Viso būsią pradėta‘-apie 140 
skirtingų, kursų. i

• k
• Sunkiausia moterim laiko

ma Percy Pearl \ Washington 
(g. 1926 m., mirus 1972 m.).Lfc 
goninės svarstyklės rodė, kad ji

reiškė savo pritarimą, atidžiai 
skaitė plakatų užrašus ir net 
palys, kuriems dalintojai ne
pateikdavo, pasiimdavo infor
macijos lapelius. Demonstra
cija buvo filmuojama ir fotog 
r a fu o j h m a. Tai bus realūs Iro avcuus. <ivs vh mas see
dymo dokumentas, kad lietu-' kaip turime ne žodžiais, bet nose buvo Baby Flo. Mirė 1963 
viai patriotai remia tuos, ku-t darbais parodyti taip links-m. būdama 840 svarų.

ANDRIUS NORIMAS

paslaptingoji;'
čia tokio? Atvažiavo žmogus pakoncertuoti ir siuėia 
mi pakvietimai! Kaip ir kiekviena kita panašia proga! 
Girdėjau, kad jis labai išgarsėjęs..! puikūs balsas!

— Mūsų solistų tarpe turime ne niažiau puikių bal
sų! Bet, štai, reikia iš kitur! Kaip vis norime'užsieni
nio vyno, prancūziško ar vokiško .fJ patys vokiečiai 
labiau vertia amerikietišką vyną! Argi mūsų daini
ninkai jau per menki? O antra vel tus—ar bent vieną 
mūsiškių jie pakvietė koncertuoti ten?

— Kam, Petreli, toks antagonizmas? Tu labai poli
tiškai žiūri į tai. Nereikia maišyti meno su politika.. 
Menas visai atskiras reikalas...

Jis dar labiau nustebo.
— Argi nežinai, kad patys sovietai maišo meną .su 

politika?... Juk pas juos kiekvienas privalo būti geras 
propagandistas, ištikimas partijos žmogus! Ypač, jei 
gu jis siunčiamas užsienin! .

— Aš to nežinojau ir niekad taip nesvarsčiau. Aš
maniau, kad menas ten toleruojamas kaip menas, 
daugiau nieko... gf

— Tai tu esi labai naivi! žinok, jog sovietai įkinko 
meną kaip lik savo svarbiautsiems tikslams! Pas jurts

h' (Tęsinys) į J
Staiga ateina mintis paskambinti Elenai. įį
“Reikia su ja pasidalinti mintimis. Ji tokia miela, 

tikra mano draugė!”
Stveria aparatą ir išsuka skydelyje skaitlines, jau 

spėtas atmintinai išmokti. Netrukus atsiliepė jos gi
lus balsas.

— Elenut... Tai aš — Petras....
— Sveikas gyvas! Jaučiu, kad kažko susirūpinęs?..

•Jis nustebo jos jautrumu, tačiau nėra laiko stebė
tis. . f

— Taip... labai susirūpinęs! Gavau čia tokį pak
vietimą į koncertą...

— A., žinau! Aš jau užvakar gavau. Ar eisi?
Minutei jis apstulbo. Rodos, toks paprastas klausi

mas. Tačiau jam tai skambėjo didžiausias įžeidimas. 
Tuoj suvokė, jog Elena politiškai nesunbrendusi, jei 
taip naiviai užklausė. Kaip kiekvienas išsigandęs, už
kluptas ar apstulbintas, jis kalbėjo trumpais, nutrūks-- neiškyla nė vienas rašytojas ar poetas, kuris nerašo pa. 
tančiais sakiniais ir vartojo daug nereikalingų, visai 
netinkamų žodžių.

— Kaip aš galiu? Ne. jokiu būdu! Kai mano visi 
giminės ten... Pūva Sibire... Ar aš galiu ramia širdimi 
remti? Tą enkavedistų atsiųstą žvalgą? Jis man joks

. Nesuprantu, kas gali tokį koncertą ruošti? Tik 
>ovic!im;u ’ ndradarbiai! K<m1< 1 jie siunčia man? Ar
gi aš koks kori, ‘nistas ar pusraudoiiis? Ar tu manai... 
gal kokia mūsų < ; fanizacija galėtų? *•

Kuri laiką regei je tyla.
— Petreli... Mat ;u, kad tu labai susijaudinęs... Kas

gal partijos nustatytą liniją! Kas parašo komunizmą 
ir bolševikų sistemą idealizuojantį veikalą, toks jart 
Iškeliamas į pačias viršūnes, nors literatūriniu požiū
riu jo kūriniai būtų labai silpni! Ar lai tau nežinoma?

Niekada apie tai nepagalvojau, Petreli. Aš tik pa
maniau, kad jis^ąijĮmūsų ;visų bridis,.-;

čia ir yra ..visas kaulinkas, ant khrio .užsikabina 
lie. kurie neskiriu kicūo meškerė užmėsfa!

. — Tąi manai. Petreli, kad tai komunistų rengiamas 
koncertas? f

— Esu įsitikinęs l tv, . .

— Vadinasi*, tai liesa, kŪip čia laiške rašo...
— Kokiame laiške?
— Aš gavAū dar kitą raštą. Tai mūsų organizacijų 

atstovai. Jie įspėja neiti į šitą koncertą, nes jį rengia 
prokomunistiniai žmonės...

— Labai teisingai, Elenute! Tik tautos išdavikai ga 
Ii padėti tokius koncertus surengti! Bet aš tokio laiš
ko negavau...

— Gal dar gausi.
— Greičiausia dar užkliuvo pašte, kaip ir mūsų laik ■. 

rašciai.7. . : ' --
Netrukus pasikalbėjimą baigė. Petras patenkin- i 

las, kad sugebėjo paveikti, atrodo, pradžioje abejoju- 
sią Eleną. Ji dabar tikriausia neprašys jo įsigyti bilie
tus į šio dainininko koncertą.

Ėmė galvoti apie ją. Juk jokiai tremtinių’ organi
zacijai Elena nepriklausė, todėl negalėjo būti užgrū- 1 
dinta žiniomis apie komunizmą ir jo pavojų. Jis už 
ją vyresnis. Nors dar jaunas atvyko į šį kraštą, bet1 
Elena turėjo būti dar jaunesnė. Kažkaip nepatogu bu
vo klausti apie amžių... Bet būdama jaunesnė ji ir ne
gali a įsiminti bolševikų okupacijos, todėl ir nemoka 
vertinti pavergėjo darbų, kurie atrodo tokie nekalti... (

Tą naktį jis blaškėsi, sapnuodamas kažką apie iš
vežimus, apie sdvietų dainininko koncerto piketavi. 
mą ir raudonos Įvėliavos nuplėšimą. Kitą vakarą gavo 
Į>ašla Elenos minėtą lietuvių atsišaukimą ignoruoti^ 
sovielihio menininko koncertą. Perskaitė nuo pra-t 
tižiok' ligi pabaidos.

“Ačiū Dievui! Dar mūsų vadai atskiria pchis nito 
grūdų I Jęigu aš nueičiau į tokį koncertą, tai jausČiau- 

;isi išdavęs savo į tautą... Gal po to sąžinės graužimas, 
’kaip Judas,- pasikarčiau^. Bet nė sekundei nesuabejo- 
jaul Iš karto atspėjau kieno tai ranka diriguojal”

Atėjus šeštadieniui, apie vidudienį 'paskambinau 
Elenai. '

— Gal važiuojame kur nors pasivažinėti?
Elena ne iš karto atsakė. Jis tuoj pajuto jos krituĮ 

šią nuotaiką lyg nusiminimą ar apatiją. , 4
— Kad aš hė nežinau... Niekur nenoriu...
— Ar jautiesi pavargusi? Ar skaitai laikraščius? i-
— Dar vakarykščių heperžiūrėjau... Bet nuo išvykų 

noriu'kurį laiką pailsėti... Gal sugalvok ką nors kita J
— Kągi kita veiksimeHnt.-.į Nežinau. Gerai, pa-.' 

galvosiu. Bet tu hebūk tokia... apsiblaususi. Atrodo,: 
kad kažko nusiminei? / ■ -/T

— Tiesa pdsakitls, darbe buvo kiėk nemalonumų, tail 
nuotaika afigedo... ' ’ ?

— Tai kelk galvą aukštyn! Viskas firdeĮnaT Kai bū
si geros nuūtaikoš, tai ir darbe, geiįau dėksift. pats 

tai patyriau. ‘ ■.
-■ > y 5 f j’ ' "'•v ' >

i — Tu inoki Huriičti.'.. .•
—Na, gėrai. Elehnfe.A Dabar abudu skabykime laikl 

naščius, gerai? Aš pagalvosiu ką kita mta ^llėttiAie da‘ 
ryti. Paskaftibinsfti! įį > b ' ‘ |

— GeraHdPetrtti«j Lauksiu! f JtsgĮ'
Jis buvo papftšryČia^s. Jau iš sį^niab |pfatęs pats 

išsivirti kavos ik pAriiūšti porą* sumuštinių su sūriui 
Taigi, išskalavęs prt čiaupu kavos puoduką, pasirąžė - 
ir atsisėdo prie lango į fotelį. Nieko kito nebeliko, kaip; 
vykdyti jųdviejų susitarimą. Per tą laiką, žinoma, ji 
laikraščių nė neskaitys, o susiras ką apsirengti. Japi 
gi'lieka pasvarslyli kur juodu galėtų praleisti šį saū4 
lėtą sovūOgalį.

Perskaitęs vienos dięiios laidą, susimąstė apie sa4 
vd santykhiš su Elena.'

(Bus daugiau)
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Mažeika y Evans
Laidotuvių Direktoriai

Augius

EUDEIKIS
DAIMID

Tėlėftinas: LAfayette 3-8440

MODERNIŠKOS Alfi-CONDITIONED KOPLYČIOS

M. Miškinytė

f-kKKK^vSTTMAi

Phone: YArdi 7-ltll

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
specialybė Akių ligos 

_ 39Ū7 West 103 rd Street 
5 Valandos pagal susitariau

centai, 
svaras

laikd- 
gimęš 
Gimi- 

virš

NARIAI:
Chitagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
OireKtorių 
Associacijos

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

lės. Taip pat bus Ir kitokios 
laidūs.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
(DALYSE.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601
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u atveju įs-j 
autbmobi-1 

ir leidi-] 
artotą, bet gerą , 

operavimo bei is-į

užsienyje palaikyti 
laikraštis “Girtitįsis 

atšventęs sa-

moving
Apdl-austet perkraotfymaė 

Ii įvairiy atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tit. 376-1 M2 arbe 176-5996

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
, 'GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
-6449So. Ptriiikl Rd. (Crowford 

Medical Building!. Tel, LU 5-6446 
. i'nuna ligonius pjgal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinu 374-3004,

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

' ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. L1TUAN1CA AVĖNUE- Phone: YArds 7-3401

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel: YArdi 7-1741 - 1742

Tebūnie Tail, mielas Juozai, 
lengva Amerikos žemelė.

, . Stasys Juškėnas

GLADYS A. WELLS-ŽELVYTEI 
mirus, jos vyrui teisėjui Alfonsui E. Wells si 
šeima ir giminėmis nuoširdžią užuojautą reiš 
kia ir kartu liūdi

Dr. Leonas šulas,
Magdalena ir Pranas Šulai

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

yiaet programos I] W0PA, 

1490 kll. A. M.

Llefwlv k*lba: kasdien nuo pir
madienio liti penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popeL — Šeštadieni 
Ir sekmadieni nuo 8:30 Iki 0:30 

, nl. ryto.
Ta t of.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL. 60629

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
t V Telef.: GRorehiU 6-2345-Š

Uli. VYT. TAURAS 
' C ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktikė; špeč. MOTERŲ ligos 
Ofisas 2652 WEST 5?1H STREET 
z Tel. >R 8-1223

OFISO VAL - pirm., ihtrad., trėčiad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. popiet ir kitu lajini 

. Pagal susitarimą.

P. ŠILEIKIS, O. P..i.
... ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Meti. Ban- 5JV dažai. Speciali Pagalba kojoms. 
w:<r (Arch Supports) ir t t.

9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1 
285ti West 63rd St., Chicago, iii. 60629

- Telef.; PRospecf 6-5084

1410 So. 50th Avė.; Cicere 
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

BUTKUS - VASALUS
144G So. 50th Ave^ Cicero, AL Phone: OLympic 2-1003

Š. m. birželio 30 d. Lietuvių 
Tautinėse kapinėse buvo palai
dotas senosios kartos — -gimęs 
Amerikoje 67 metų amžiaus lie 
tuvis Joseph Gagi e (Juozas Gai
galas), gyy. Chicagoje,. 4319 S. 
Francisco Ave. Juozas buvo uo
lus Dariaus-Girėno posto na
rys ir ilgus metus buvo to pos
to valdybos įvairiose pareigose.

Teko su juo ilgus metus dirb
ti Jos ty n kompanijoj. Buvo pa
slaugus, draugiškas_ir nesigai
lėdamas sveikatos visiems dar
be padėdavo. Atsiradus toj kom 
panijoj naujam darbininkui lie 
tuviui, kaip ilgesnį laiką, ten 
dirbęs, stengėsi jam padėti bei 
su darbais supažindinti.

Dėl jo draugiško būdo mėgo 
jį visi darbininkai, ypač liėtu-

Rez.: Gi 8-0873

DR. W. EISIN-EISkNAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
. 6132 So. Kedzie Ave., WA 5 2670 
Valandos, pagal susitarimą. Jei neat-

■ atliepia, skambinti Ml 3-MW'.

489-4441; 561-4605 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefoną* atsakomas .12 vai.

Laidlmct — Pilna apdraudė 
£KMA KAINA 

«• Š E R t N A I 
Tei. WA 5-8063

• AmeTiklėėiai dejuoja dėl 
beūžiho brangtuno. Bet ėuro- 
prtėlai palydi ahierikiečiains, 
ues jle^tlioka daug brangiau. 
DaiJdr benzino galio
nas kainuoja $2.13. Prancūzijoj 
$1.76, Jugoslavijoj $1.54, Ang- 

Hijbj $1.50. Pigiausias benzinas 
yra vak. Vokietijoje—$1.43.

' ' • Infliacija pasireiškia visur.

ŽELVYTĖ

byv. 7119 Šo. Richmond Si.

Mirė 1977 m. liepos 8. d.. 6.22 vai. vak., sulaukus 64 metų am
žiaus. Gimusi Chicago, Illinois. - v -

į įį . ŽL A j* j — e ” *
Paliko nuliūdę: vyras teisėjas Alphonse F., 2 dukterys — Penny 

Klube, žentas Capt. John A., ir Pam McFadden, 5 anūkai, brolis 
Frank Zelvis. sūnėnai Ffarik Želvfs Jr. ir jo seimą, dėdė Joseph Kas
putis ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Amerikos Legiono bariaus - Girėno posto No. 271 Mo
terų vienetui ir šv. Kazimiero seselių rėmėjoms.

Kūnas pašarvotas M»&ika-Evahs koplyčioje, 6845 S. Western Ave.
Trečiadienį, liepos 13 dieną 9:00 Vai. ryto bus lydima iš koply

čios i švČ. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

. Visi a a. GLAbYŠ A* WtXtuS giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikirilrtią.

Nuliūdę lieka:

Vyrai, dukterys, brotis, giminės

Laidotuvių direktoriai Evans ir Sūnūs. TeL 737-8600.

’ T PETRAS BIELIŪNAS
434$ Sb. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

• Chicago Mdtof klubo žinio 
mis, vidutiniam Illinois vairuo- 

aūtdmobiliu

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
....L (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RFpubrtc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J
liOh SOUTHWEST HIGHWAY. Palos HilU, III. S74-4418

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAMCA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

(JUOZAS GAIGALAS) 
viai. Kaip gerą ir sąžiningą dar- 
bninką gerbė jį iri bosai. Be 
tb„ mėgo mėškėriojinio sportą. 
Prieš keletą ihetų darbe gavo 
širdies smūgį. Dirbti nebegalė- j 
jo. Gavo kaijj ligonis pensiją.

Netoli Jolięt vietovės prie eže
ro buvo įsigijęs “trailerį”. Va
sarą ten ii- praleisdavo. Birže-, 
lio’ 26 d. buvo gerai nusitei
kęs. Pajutč lyg ir nuovargį, 
sėdo į. kėdę j snūstelti. Staigiai 
širdžiai sustojus veikti, amži
nai užmigo. - • ;

Paliko serganti žmona Elena, 
sūnūs su trimis dukterimis; bro

skritai su šiuo jtaisu galima ge 
rai klausyti niit> 90 iki 400 žo
džių per minutę. įtaisu pasinau 
dos ne tk privatūs asmenys.
ir .mokslo. įstaigos, ypatingai 
aklųjų institucijos.

•. Pirkimo kuponai — Trad-1 
ihg stamps vėl. ateina madon,.l 
[daugiausia ■ petka n t maisto pro 
Į duktus. Tik dabar kuponų kny~

.Gėlės nsoms progoms 
BEVERLY HILLS GeliNYčIA 

Z443 wesi 63fa siREei 
T»l«f6n«i: PR 3-0833 įr PR S-C834 

taip jpat naujoji Barbaros ii 
Gena DrUhip krautuvė

JME °AISY STORE 
..^18 J^.uwiwest Hwy. Oak Lawn 

tel. 499-Uia

“Vilnį” ir kitur. .
Yra blogai, kaj nesilaikoma 

pagrindinių, gyveniiho ir visuo
meninės veiklos dėsnių. Dėl to 
ir atsitiko, kad kolobčrtaiitiriidi 
veiksmai įsipiliėtinb* ir vadiha- 
si tik bendradarbiavimu, o beti- 
drądarbiautojai pradėjo domi- 
huoti kai kuriose organizacijo
se ir nei cento beaukoję Bąifui 
ar Altui, nei rašę arba kalbėję 
pavergtos Lietuvos reikalais 
spaudoje ar tarptautiniuose fo
rumuose vaizduoja patriotus, 
tiiękihdatHi kbVStojiiŠ už Lie
tuvos laisvę it- jų Organizaci
jas. .. K. Petrbkaitis

Naudingi patarimai k įdomūs dalukai
• Amerikoje per metus mai

stu apsinuod ja nuo 2 iki 10 mi 
lijonų žmonių. Ypatingai padi
dėja pavojus apsinuodyti mai
štu karštomis vasaros dieno
mis. Perkant, paskiausiai imti 
mėsą, paukštieną bei pieno pro 
duktus, o juos paėmus, skubiai 
vykti į namus ir tuojau dėti į 
šaldytuvą ar į lėdaunę. šaldy
tuvo temperatūra turi būti rie 
aukštesnė 40 laipsnių F. Vištie
ną, žuvį ir maltą mėsą sunau
doti laike 2 dienų. Šviežia mė-- Seniau sakydavo, kad žmogaus 
sa gali būti tokiame šaldytuve kūne esą metalai, mineralai ir 
ne ilgiau 5 dienų; Nelaikyti mė- chemikalai yra verti tik 
sos kambario bei aplinkos te 
peratūroje ilgiau

A-.p LIETUVOS AIDAI 
beriki. 9:30 - 10:Ob v» Vi — ^4^0 AM 
Sešt. 8:00 - 10:0(5 v. v.» - 106.3 FM 
Sekmad. 9:3b 10:00 v. h - 1230 AM 
Vfedft k. BRArozioHTn

2646 W. /išf Strėel, Chicago, lllihois 60619 
Telef. - 778-5374

DK. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1738 S. Manheim Rd^ Westchester, Iii, 
BALANDOS: 3—9 aarvo d.tnunns ir 

kas antrą šeštadienį 8- -3 vai.
< - Tek: 562-2727 arba 567-2728

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Ruošiant maistą rankos, indai > 
ir įvairios priemonės turi bū
ti švarūs. Maisto likučiai nelai- 
kdihi ilgai ant sįalo, bet tuojau 
dedami į šaldytuvą, prieš tai 
tinkamai suvyniojus arba sudė
jus į tinkdinus indus su sanda
riais dangčiais.

• Variable Speech Control (V- 
:SC) įtaisas, įmontuojamas į fo* 
nografą bei kitus garso perda
vimo aparatus, gali būti klau
sytojo kontroliuojamas. Valan
dos kalb’^-gšli Būti supraritaihai (t0Jui vieną mylią 

Į pagreitinta iki 30 minučių. Ap-jvažluoti praeitais metais kai- 
, .. -naVO 20.2 centai, gi 1975 m.—

18. cėntah Važinėjančiam 10,- 
000 mylių per riietus naujų au- 

Ijef J tomobiliū susidaro išlaidų $2,-
019. Jei motoristas važinėja 20,- 
000 mylių, tai išlaidos siekia 

j $2,779 arba 13.9 centai myliai. Į 
j išlaidas vieiiu ir ki 
kaitoma apdrauda,

,Iib vertės mažėjimas 
mai. Perkant 
automobilį
laikymo išlaidos šuiriažėja, nes 
pitrtiaisiais mėUis naujas au- 
tbrhobilis ’ dangiausia nusidėvi 
be hustoja daūgiadšia vertės.

• Paniidorai būna įvairios 
j formos ir dydžio, bet švarbiaii- 
įsias dalykas perkant — stebėti, 
Į kad nebūtų pernokę. Nunoku
sius patttįdorus dėti į šaldytu-, 
vą, o nedanokę nunoksta lai
kant 00—70 laipsnių tempera

tūroje.

toje ■ $150 bus $30 vertės kny 
gėlės ir už jas bus galima' gdu 
ti maisto gaminius žymiai pa 
pigirttbiiiis kainomis, 
džui, svaras niarg'arino 
khygėlė kainuos tik D 
svaras sviesto 19 centų, 
lašinių 39 cental’

• Gillette korporacija prane
ša apie naujo skutimosi irati- 
kio Atra-automatic tracking ra 
zor action pasirodymą rinkoje 
sekantį mėnesį. Jis kainuos $4. 
95 c. su 5 peiliukais $1.70 ver-

"Dievai yra šviesybe Ir jame nėra jokios tamsybės" — Jono 1:5.
Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnus. Viešpats Jėzus Kristus yra "ti

kroji šviesa”. Todėl į savo pasekėjus Jėzus yra pasakęs: “Jūs esate pasau
lio šviesa. Taip tešviečia jūsų šviesa, kad žmonės matytų jūsų gerus dar
bus ir garbintų jūsų Tėvą, esantį danguje”, šventasis Raštas, gyvojo Die
vo Žodis, kuris parašytas šventosios dvasios Įkvėpimu, yra taip pat vadi- 
nms žiburiu, kuris šviečia mūsų kelyje, kaip parašyta: “Tavo žodis yra ži
burys mano kojai ir šviesa mano takui”. Todėl pranašas meldėsi sakyda
mas: “Siųsk savo šviesą ir tiesą. Jos tevadovauja man ir tenuveda mane Į 
tavo šventąjį kalną ir i tavo buveines”. (Psalmė 43:3). šventasis Dievo kal
nas yra dangiškosios karalystės simbolis.

Viii lino, kad mlrtlą yri Baun Ir paliečia kUkvUną. Bat kur yra ml- 
rus.«|i? I tą klausimą a n-a k a knygutė "Viltis po fnirtiea", kurią gausit* 
nemokamai. Rašykite:

K ZAVISTy 3715 WEST 66th 3TRifET, CHICAGO, ILL. 6062^
ŠV. RAITO TYRINĖTOJAI

8354 So. HALSTED STREET
■—- - -H— —I T^MTTJ IMLI T----------

DB.1jEO.lN AS gy;? butts
, .’““Jtų, pūslės ir -

- PROSTATOS CHIRURGIJA 
r S656 WEST 63rd STREET
. 7aL anerad. nuo 1—4 po -pietų, {
' 'Kfelvirtacl. hub 6—7 vai. vak.
- " ■Ofji'o“ telef.: 776-2880

rtav;as rėi. teief.: 448-554$

I K. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIUKAI 
26.8 W. 71 St. Tel. 737-5149

■ 1 įtrina akis. Prilaiko akinius ir 
..j-'’. “contact lenses”
raL. pagal susitarimą. Uždaryta tyec.

vieną 
dolerį. Dabar Manufacturing 

alandų: lai Chemists draugija nustatė, kad 
Įaugėti bak tokių dalykų" vidutinio žmo- 

iki pavojingo laipsnio, .gaus kūne yra už $10.
• Eastman Kodak Co., Dept. 

$11, Rochester, N. Y. 14650, iš
leido instrukcijas fotografams 
ir filmuotojams. Taip pat išlei
do informacijas ne tik fotogra
favimo, bet ir filmų paruošimo 
ir sūdarjmo kursą įvairioms 
griipėmš bei klubams. Suinte
resuoti visa tai gali gauti nęmo 
karnai.

• Sunkiausiu vyru yra 
bias Robert E. Hughes; 
192b_ iri. Mbriiiceiio; III.

1&4S rhėtį. mo ji? svėrė truputį
H švarų, b būdamas 6 metų tu- 
bėjo 203 svarus. Būdamas 27 
ritėtų turėjo 6 pėdas ir pusę co
lio Siikščįd ir svėrė 1,069 sva- 
rūš. Mirė Š2 jri. ir sverdamas 1,- 
04i svarą. Jo krūtinės apimtis 
Buvo 124, b juosmens 122 co
liai. Jani Buvo padarytas spe
cialus karstas ir kranu nuleis
tas į spėcialŲ kapą Ėbnviliė ka
pinėse. Daugumoje daugsvoriai 
vyrai buvo bei yra drhferikiė- 
čiai. Kamferūhd pilietis Toubi 
g. 1946 rh., Ura Užrėkbrdtiotas 
šeštuoju ir sverk 857,5 status. 
6 pėdų 11 colių meksikietis T. 
A. Velenzuelo (1895—1937) bus 
vo septintuoju ir svėrė 850 sva 
ri|. Yra ir. brtvo kalbama apie 
sunkesnius , vyrus: bet niekas 
kalbų tikrumo nepatikrino.

Mūsų spaudoje
Inkorporuoti kolaborantai

• Morttrealto lieluriū savaitra
štis “Nepriklausoma ■' Lietuva” 
26 nr. skiltyje Panorama tal
pina A. Beržinio 4-jį laišką iš 
Amerikos. Jame tarp kitų yra 
toks skirsnelis:

— Prieš kiek laiko Vilniuje 
leidžiamas kultūrinių ryšių su 
tautiečiais 
savai tiriiš 
Kraštas” pdšigy 
vo dešimtmetį ir gavęs daugy
bę sveikinimų iš užsienio lietu
vių. - _

Tačiau “naujagimis” kažkaip 
pariiifšo pasakyti; kad jis ŠSVb 
propagandą varo jau rie dešim
tį hnetų, bet buvo lėidžiahias sb 
vietų okupuotame tlytų Berly
ne jau bene nuo 
Sveikintojų tarpe minimi' ir to
kie JAV-ėse gyveną gerai žino- 
rtii “bendradarbiautojai Šli kra
štu’’, kaip “Laisvės” redakto
rius Antanas Biniba, J. Krėitė-j 
nas (nesumaišyktT šu Sibiro, 
tremtiniu Jonu Kreivęnu), Sa- 
Ibmėja Narkeliūfariltė, kitados 
buvusi “Draugo” koresponden
tė J.T., dabar nuolatinė -“Vie
nybės” bendradarbė ir sri tėvy
nėje gamintais filtnais važinė
janti po “pažangiųjų” susirin
kimus, žurnalistas E. Šiitaitis. 
Yra ih iš kariados, thl Toronte 
gyvenantis it dėl šerielibkų skai 
tytojų išmirittid šdltojitsio 
‘‘Liaudies Balso” buvęs redak
torius J. Yla, Jisj dabar beturė
damas ko veikti, rašinėjąs “pa
triotinėmis’’ lemomis į čikagris

maim; jjjgnii



fL\ Prezidento Povilo P. Dar-jrą, jie pažino kas yra alkis, J<as 
gia. kx'Iiu .pai:akyta-4*iU^Uur(fhe,pgyvtHHtHO -kttva už būvį-." \Ježi 
per radiją, prisiminant Dariaus- rint kur keliavo, 
t?r>-ėm»- skridimą ‘— ŠiMysė*JūT

Mūšų nemirtingųjų,"sparnuoJ sakymą: “V
I jotu va’V ’« Į j

Jie neieškojo sau naudas, o
'atiHco rik‘ ankštąją pareigą, p^i 
dėdami prie pareigos* visą savo 
turtą, Širdį ir neribotą meilę 
gimtajai žemė i. Į»

turėjo progą išgirsti apie#mū4 > »Jfe pakyht-' vir$i * žia&ratfs’iĮr

tu <i:dvyrių, Dariaus ir (areno, 
1933 m. atliktas žygis pasta 

tė juos šalia to laiko viso pašau 
lio garsiųjų vyrų, o-Lietuvai jie 
atnešė neapsakomos vertės pa
tarnavimą, nes visas 'pasaulis

sų tautos sūnų dvasios didybę, 
kurią parodė^ kilniaširdžiai, ne
paprastos drąsos ir patvarumo 
karžygiai. Tų garbę mūsų tau
tai jie pirko didžiausia kainą—- 
paaukodapii savo gyvybęt.Jei 
savo gyvybę žmogus aukoją 
kam nors, tai reiškią, kad _įją 
tam reikalui neturi meilės ri
bų. Darius .ir Girėnas- pamokė' 
mus, visiems laikams, kaip savo 
tautą reikia mylėti. ..:'

Mes galime sudėti daug mi- 
lionu, bet jais nenupirksime 
tos garbės, kurią suteikė Darius 
ir Girėnas, aukodami* save taip 
reikalngam dygiui. 'TaigiĮjštu 
galingųjų arų lizdai, kuriuos am 
žiaią minės ^ųsĮj.' talitos. 
nės, buvo jų gimtasis kraštas. r~ - - - * - ...
me, 4aina, if mekuotn^t“ 'ij'enž 
baigta poema.ar simfonija... -a

Kas gi jie Euyo ? Jie bųyąjnįių . 
su kaimo-šiaudinės pastogės vai l 3 .
kai. Jie perėjo plačią vargo jū- j savo žęmę legendaęiais didvy- 

'$ į'fįjįih * - - — —j

.'•At

klastingo Atlantoj kad jį nuga
lėti. Su jais drauge lekia vi$| 
lietuvių širdys ir troškimai. Liė 
tuvoje visa tauta laukia didvyf 
.rių__. -r -

Du narsus lakūnai nežino, kad
.jie skrenda j *pa$lapangąją-di4 
yyrių karaliją..«ž*w Į į
f Vos - kelibs1 valšndps iki‘ Tiks

lo,' ik? jif'gyvenimo galo ir*mų 
sų tautai didžiojo tnuin^o./Bėt 
pailsta jū galingojo' Ūkimo spar 
nai ir įvyksta^baišioįi tragedi- 
ja, kurt giliai paliečia visą *pa4 
gaulį,; o ,ypątįngai'.lietuvių ,taū-| 
tą;- >* 'tš-**

Kj.e)<^MQ.\di4y^^>. galas, yra 
išsižadėjimas^gyvenimo — mir 
ti£. Dariaiis-ir :tGų3$aą-žygis. 4ąJ 
vė negęstamos tėvynės meilės 

Todėl jie tapo. savo, tautos gjęs< ^pavyzdi iširtų kartoms ir'^pąi-. 
'virtind W riešą; kad T^tyiiės 
meilė yra galingesnė ųž, rriįrt|. 
- Darius ir -tiijėnia^žvykD-^iš 
.Lietuves kaimu vaikšis, O' grįžosu kaimo-Šiaudinės pastogės vai

‘r-

: i SPECIALUS VAJUS ;
jumsi duosužgydytu ir pasira
šyti 'bJon-Medicąl pareiškimą 
taip :pat sumokėti-' riiėnesiiiiuš 
arba metinius mokesčius.

• Šio vajaus sąlygomis gali
ma apsidrausti tik Class V-2 — 
tai yra viso amžiaus apdraudę, 
kuriai mokesčiai ■'mokami per 
20 metų. Apraudos’ -- dyffiš'LJ 
$2,000.-arba$1,000. J

•Apsidrausti gali visi nuo Į- 
iki 70 metų' amžiaus.-

® Sveikatos patikrinti neTete 
kia-

• šio vajaus metu apsidraudę 
gauna 45 % nuolaidą hub pm- 
mųjų metų mokesčių' - ir 10% 
nuolaidą nuo sekančią 19-koš 
metų mokėjimų;- '

ft Po trijų metu garantuoja
ma paliudymų ' piniginė vertė 
(Cash Surrender Value) 'ir ap
mokėta apdrauda (Paid tip va
lue). ’ - j

• Šia apdrauda turi teisę pa
sinaudoti SLA nariai, jų šei
mos, taip pat ir ją prieteliai 
lietuvių draugai. ' • : j

• Norint apsidrausti, reikia
kreiptis į bet kurios kuopęs. Tįq ■-. 
uansų sekretorių arba negani--iį 
zatorių telefonu ar laišku.. Jis. f A

geriausias laikas, nes « eSpecia-į

pakartoti, todėL-jais-.pasinaudo-. 
kite.dąbar^* . ■

t* ' ’ " « ’

• Mums reikia didesnės gyvy-

brangsta..

nuo sekančio: •'mėnesio piimo-
_ ___ Z A • - - — ’ k ' ‘   * J - _A. •*- ■

j ūsų aplikaciją busaprobavęs 
ir gaps jūsų pirmuosius mėne
sinius arba-: -metimusrf attokęs?-

<■ .-ijįi-' ££' ■•=.-.-i Šžr-A-'

; ,’Jei. Finansų sekretoriaus ar-

i

NAUJU SKAITYTOJU VAJUS
RAŪJIENOKS Hemet nėję 88 net*. Btidirt t< ealcaktf. farttaat įtrūki 

AmerOoc hettrriu dienrričlo ctetgėjua bet tietovlUM modoe ptnnft 
ana Ir itilekant b8tfau perMges nriHnaai lietavybėe ttHVhmrt» Maia—. WraItMi^i pliHiMm*, VlJUt, :

MADjraoė trlrtd eteri tr keroja Ltotvroe fr mvM tiaM tofero

NAUJIENOS

dieną, visos dirbo sušilę. Jonis šventė savo 85 metų amžiaus, 
daug gelbėjo John Dąviilauskas sukaktį. Šiomis dienomis jis 
ir John Ralys'. Antano Sumoš-

r»> 
ji t

Namai, ŽemA— Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

----- Namai, Žemė —> Pardavimui 
t|. t*|AL ESTATE FOR SALE

, riaįsr ękurių :lygia ’ ■? padarė 
žiamsf nemirtfti'guV'i M •

Laimingi tėvai,' kurie jšauklė 
jo' tpk?us’ vaįkui.
ta, kuri susilaukė tokių sūnij, 
kurių darbus Įrašo..visi savo iir 
dyse. • ; - - 'b..

Nors palūžo jū sparnai/'nora 
jų lūpos nutilo ir nusinešė di
džiosios tragedijosl įaslaįkjĮjnf 
žinybėn, bet jie liko ęasakiski 
istoriški didvyriai b£t |iUasJvi-j 
siems keliaujantiems didžio idea 
lo; Jie neša tą 
ri, jiems žuvus,n, jiems žuvus, liko liepsnoti sa 
vo tautai bei išryškino ipusį..tau 
tos genijus visam pasauliui.

Minhs iiėka vienas troškimas
'icact'^^tnuau’ Yatft#'"WĮu 

tuo lėktuvu, kuris nugali visas' 
kiūtis, 'žiauramusv'rr ktffžs’mėša

Darius, ir Gi^ž^ūŠųtspai- 
.nuotieji didvyriai/^kartifbar
toms kalbės sfceV^ipVsi^^Vl - 

. Palaiminti tW/kuriOavolgyi-

PaLamrmtf tie, ituriė savo' sir 

’ Palaiminti tie/feiWe"šavo džF 
bais lieka gyyf zmomįai. : .

Liet
>?s

gfetii-«Įnniai poi|.'ao3įr<jgnutf?‘kiM jas skiria, kiimiir 
‘ Laikui. Iwigianlis 'pasirodę gieaemtf'Nailjie^pikidkt/^<la-: 

Qna Bružgulienė.' Jai lyviaia^.i Jfa'htip fiaf Žiidėjo gt- 
huvi) sudainuota “Happy Birįh- vykti f pikniką ir kartu atšvęs- 
iia'y.Ą^Visi žirni, ką<l Qua Beda* tr savo amžiaus teukaktį; Dėkui 
gullenė yra ipaluoj lųpteris ’lr'uŽ.’V*z»tą ir 'už auką. Malonu bus 
»qeu^ifiįlr^i vieną L {darJ k»rtą šveikidtisukakties

Prieš vakarą bgvp laimėji
mai. Buvo (iaug dovąoų prinęf- 

Visi laimėtojai buvo pa ten
kinti savo laime. ąl
pasibaigus piknikui sudary-

’fT'ap^kiiitą. Tai atlikus — kjh- 
^įpiąija jrrdarbininkės ir darbi-' 
jiinkai, pasiėmę savo mašiiias, 
važiavo į namus, i Iii 
,, Komisija, ačiū visiems
svečiams; darbininkams ir hė-' 
mėjamsr •it;'- Korespondentė

• » M--?**’’*? ■- -5U

i. J dar» Sveikbiti:l sukakties 
h .|progai Naujienų piknikas busr~--------—------

šį sekmadienį, liepos 17 d. Po
lonia' sode, prie 46-tos ir Archer

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1M0KĖJ1MAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

« I

4 * 4 > _ * -.• -1 ■ •. j ■ a*

t-’ /S T o* -L ft/'Jokūbo J. Stuko va<į<>* 
vaųjama rądijo progrąjną “Ęlg
tuyosVatsiminimai” ruošia Li 
tuvių Die^ą - pikniką liepos 17- 
Ėstų te u t: pi am e parke prie 9-to 
greitkelio ir 528 kelio, Lake-' 
wood—Jackson, N. J. Tą proga 
bus paminėtas-Darius ir .-Girė- f 14 -l . J
nas, renkama jšMlįojr, Heiiivai^ 
tė — Afiss Lithuania. Iš daugel 
Mo tolimesnij| viejo^ų ruošįaį 
mpš ^skuiąį^ą’ąųt^ųsais. Bd; 
djjq, programs “Liętuvos atč 
simūhmai^ ;|įąbį^ąHsliuojam^s 
ą6rtus^metus?t ||
| — Poiiia Gladys WelIs^ te^jq 

Ątfbfiso7F. Wells Įmppa, mirė 
praeitą 'šėštšcEėhį. Ląįdofuve^ 
^Tkyš'JobrtvaLs'.’^'’*'’^ J 

Įfc •' ; j
-trr iPeuktątfienio’ vakare ligo4 

♦ nahjiefiietiJ 
Jonas-Jalinskas, gyvenęs 315 
W. Augustą. įĄąjradienj jis bus

Kapmeseč<><iaidofnrių''ręikal 
lV£p;k5£ įę!l^oiįijšdąi,’yisą id- 
ką- j>^^ją1,jp.žmoiiaiAto(4- 

kai lutėj o labai daug pažįstamu 
ChĮcagoje.
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Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaoa komlMJa JoMUe^nlq metą proga 
stelbdama platinimo vajų kreipiasi | vlaua Ifttavfua pasekti UetnviHtoa 
spaudos pirmūnų pavytdUals užsiprenumeruojant Nasjieoaf tikkln rodaryti

niriškų reikalu reneaaMk. » t

KMNUOJA: Chlc»ffo|« Ir K«n*d#|« irwfMna — SM.0ą porol

— 326X0, pu«e( mėty

PraA©m> naudoti žtmtai ibu&i tlk<TM-

NAUJIENOS, ■' *'•>■
1739 South Halated St. ■ L ;

Chicago, HL W6O8 c

F! Siunčiu______—. doL Naujieną premunenbrf, lubffiejinlo

Q Vajaus proga prašau riųstl Naujienai dvi aavaltee auripeži- 
nhnui nemokamai Ir be jokių įciparei<oįimų. '1

PAVARO® IR VARDAS --------------------------- --------------------

ADRESAS

Ase. Gneitaš' ir patogiilFiJŪsiste- 
kiniąs miesto autobusais iš yi- 
$ų 'apylinkių,i-į!o atvažiuojan
tiems mašinomis, jas ’’ galima 
asistatyti- apylinkės®;' gatvėse 

įr;x aikštėje- prie - geležrhkelm, 
esančio. į vakarus nuo piknika- 
vimo vietos. ", ’ j . ’

Kutu Antanąs Sabaliauskas, 
gyy. Cedar Lak'e^Ihd., grįžo iš 
atostogų Europoje. Adomas Pie 
šina iŠ šiaurinės miesto1 apylin-; 
kės; savo atostogas praleido Ka-! 
lifornijoje. Tos f apylinkės Leb-1 
poldas Jaselsįds taip pat grįžo 
'š atostogų. Ponia Justina Natt-' 
sas, viešėjusį Čikagoje pas sūnų 
ir marčią, ’ grįžo, .į. Min.neapolį; 
Stasys' Grigąi^vięiuspuikiai' 
praleido atostogas.- RųdėnųsHar-' 
ris Villa yąšarvįetėje, -.Wiscon-; 
sih valstijoje. , / . i

. Alontrealyje ir apylinkės 
gimnazijas baigė: ’ Ina ’Lukoše;’ 
.vĮčiūtė; Vida Mbrkūhaitė, Kris-? 
tiną.Nied va raitė, Ona ir Elzbieta 
Gudaitės^ Juozas Jonelis, Jonas 
^kąrdžiušrir*-' Linas' ' Staškeviį 
Žius; RyJąs«Bulota baigė urlW 
nistikąs;ų*oksĮnš-‘hiayištro jaip^ 
šniu, Bakalauro^laipsniais bai?; 
gė: Lihda^ Barsąūškięnė, Liliją 
Jdhdytė,' fbūta MotvįiĮaitė, Rūta; 
Rudiriskaitė, Zuzana Vaitėkū-; 
nhitė,'' Karen B., Vaitkevičiūtei 
Gintaras ir Sąniiūs:JBrikiai.‘Lea 
ardas Intas'ir ’ PranasVąup-- 

P'^aip pšt padius Subatis;
iš Bostono.^ '

i i ’ : ■ ' . ’ •;
Montręaliętė -Rimą Teku-< 

tyiė,mokĮiiši La^įąlįe ir £hąteau4 
'ghay motykl^ę, pą^^nęsta dės-i 

joje; ' . 1 , \

- Montrealyje tr apylinkės

pitonas L. K Baršauskas iš Vai- 
Caftiėf "‘bąžŠš'. Quebeko proyinci 
joje;' perkeltas Jąrnybąi jr <-;Iz

PETRAS KAZAN ALIKAS, Prex’dentas
,2212,W*Cermak Road. Chicago, Ill. ‘ Virginia 7-7747

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

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

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontai

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

j į Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

BUDRAITIS REALTY
. * ’-r':-;' '

. įvairi apdrauda — INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St.t Chicago

. . " TeL 767-0600.

—----- —-------------
DIDELIS 2 .butu po 6 kambarius, 

2jmašinų garažas, įvažiavimas iš gat
vės. ekstra aptvertas sklypas, prie 
45th ir Western gatvių, Brighton Par
ke. Dėl -informacijų ir, apžiūrėjimui 
skambinti' savininkui —

425-4878.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

BEVERLY^ SHORES. INDIANA. 
Big (5500 sq. ft.) . 3-story building 
containing a 15 room rooming-house, 
a 3 room apartment, and a restau- 
rant—tavern 1 block from Lake Mi- 
ctngan and National Park Beach. All 
new wiring;.and 2.new furnaces. Ex
bellent potential catering to "National 
Park tourists.. t Fricq;. includes all 
kitchen and tavern equipment and 
license. $65.000. Call Renard ;at Cal
lahan Realty. (219) 926-4298.
IrdBUe rantingr ' **

11 ■ .. .......... ■■■■!■■ ■■ ■ ■ rrt 1
BLBCTROS ĮRENGIMAI, 

PATAISYMAI
Turiu Chlcagos mieste leidimą, 

Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningai '

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

t TeL 927-3559 *
1 !■ —I, ■firn —>■ „uajjąy

TAISAU IR DAŽAU
NAMUS

' IR VISKĄ NAME
Telefonuoti:

476-7727 arba 523-9367
ALEKSAS

D i M ES IO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. L AURA I T f S 

4M5 5o. ASHLAND AVĖ,

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublic 7-1941

i I M K U S 
Notary Public . 

JNC0ME TAX SERVICE " 
4259 S.uAIUplewood/ TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiy 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankaiFLORIDAI MACKLBįBROS. INC. 

’ - r i f n ; _ ;
Ą 'famous, name In Southern Building

Regionai Office Cameo Tower Build
Fng- <; :

=t-4 7234 West North Avenu, 
Elmwood Park, Illinois 60635

. ? Area Code 312 771-820C

ANNA DOCHES
.Lithuanian Representative

PERRY PLAZA .VCTZ-
]007 Park Ave., Hot Spring Ark. 
į Albertas Ir Kastutė Rožėnai, Sav.

Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota - TV, šildomas maudymo

si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti taL 
501-623-98K ;

Toronto^ ^chmatinmkai 
kubjasi ,ir • rungtyniauja- 

ėkviėnb’ikętyĮrtadįenio -„vaka- 
‘s 7 vaL Lietuviu „Jįąmų f. bib-, 

liotėkojel šachmaįninkųklm 
Mėti 'vadDyšują. ' y,, penčijis .ir. 
kyeTSia! visus j šaęįmiątų.. mėgėr 
jus įsijungti. j .yęiklg/. ..,. ?

j.,—.įMekiutis Laupinaitis, viė-. 
nas . iš ryškiausių'’ir '* 'atkakli*aū- 
sių kovotojų prieš komifnizmą 
tarptautinėje • plotmėj e, Caixa 
Postal 2082,-01000; Sao Paulo, 
Brazil,- leidžia knygos‘"Aš kal
tinu”.-2-ją- laida'; portugalų kal
ba. .Brazilijos švietimo j!tnmis- 
terija leido šią knygą laikyti 

’ihbkykių biblįętęįcose, Knygoje 
S»raš6mf .koųiųnistų nusikalti'- 

hi '|vairiuase;*,okupųotos i Lie- 
tirvuš mieštuose,, bei • vietose. 
Knygos išleidimui jani yra rei
kalinga parama iŠ, organizacijų 
bterĮiaskirų asmenų..; , .

i — ŠL n Petersburgo Lietuvių 
Klubas ruošia -Dariaus-Girėno

RESORTS AND VACATIONING’
Kurortai ir Atbrtoęv Vietos

Cosmos apartments-
■ 7338 CoQUina Way

’/ $L Petersburg Beach. Fla. 33706
J. J. Peldys

Renduojam butus—metamą mėnesi
niai, savaitėmis. Vasaros metu pi
gios kainos. Visi patogumai, .arti jū
ros ir žuvavimo, maisto krautuvių ir 
autobusų. Dėl daugiau informacijų 
prašoma rašyti arba teirautis tel. — 
831—360-0998.

t

BEST THINGS IN LIFE
I .at I Frank Zapolls 
J2081/! W.VSth St.

GA 4-8654

STATE FARM

INSURANCf

State^Farm Lite IrTsuraXetf

147K■•TiF’7!’ ‘ 5

KELIONĖS|•• : vi,. 6'-L■' mT ‘ z .P: T ' 

nriflvi 

IŠ-CHtęAG 0 S

į , LIEPOS 25 iki RU0PIūęip'4a.Kįą'rdųotą Jftkndimo per At-ama •> žuv-;ra,. 
į RUGPIOCIO 25 IKI RUGSĖJO 3 -i SiMpO' Įpp „ i;.
,: Ll*$w Ir rugpjūčio min, koŪonite piltam atiteklrtl iwo .arvpts Ir w 
1 JMsIHktf Europoje iki dvioty savaičių bo įoklo ikįdr* 
t Pflmdkijrmo: .. T| .

• Į loirij vtM trantporfod{a ii Chicigo^ vUlby&ti - (į>®
fT kambaryje), porveUmol^lrrimaiftot, mj T kambaryje), perveŽims|>lr malates,

Tcrf m a h Ava

HELP WANTED — MALL 
Darbininku Reikia

r * 
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• P GORĘON TRAVU «RVia f
1 O’rvdenfJai Plaza 

^’Chicago,-III. 60601 
v312-644-3003

>. f*rei subject jo chznfp and gaverawent .>■ •
HUJim*UWtUMUfwirwi|i iiWHdWWMtMEiilinwmAffwwuiiiiwRrohnwM wmtro
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i.7 Ii K;l.l»n 
pi »Kjwh,

-i i manijai—pngįBfiiiMi ii n

_ ;m. sukakties minėjimą lie
pos 1-7 d.<pietu metu. Kalbės la
kūnas J/JasinskuS. <’* l’: r
' - f • •

. REIKALINGI statybos staliai-car- 
penters ir darbininkai, nrie statybos 
darbą. " <'7'
•.; Tel. 434-9348

MAINTENANCE MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead eraneą, 

. hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required, 
į R. LAVIN & SONS, INC
' ” •; ?3426 S. KEDZIE AVE. ‘‘ 

(Equal Opportunity Employer)

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5930

?• Sėkmingiausiai ir daugiau* 
šiai •svaria numetusiu 'laikomas 
stipruosiūs William J;Cobb,' g. 
1926, ir žinomas Happy* Hamph 
ry (vardu. -1965 m.‘ jis svėrė 802 
įvarus ir p«r 3 mefilš numetė 
570 svarų. Prieš tai jo juosmens 
apimtis-buvo T01 colis, o po 3 
metų tik 44’ coliai. Cirkininkė 
Cėtesta Ceyėr, g.' 1901 m., žino
ma- Doily Dimples :vardu, įvė
rė 553 svarus.''1950 m. ji nuta
rė suliesėti'iri- pėr 14 ’mėnesių 
numetė‘401 svarį, tapdama' iš

SLITTER OPERATOR 
STAINLESS STEEL 

,For leading stainless steel, service 
center... Fringe benefits.

Contact Ed Oliver
STAINLESS SALES 

CORP. /
5819 W. Ogden Ave. 

r: Cicero. HL >•
656-7650 ■ ,

Didžiausias kailiu 
posirinkimai 
/5^x ?ai vienlnt0U 
«lietuvį taJliūlnk^ 
/r^ *> Chiofcsroie ” &>&Lnormaną
AjRkpURŠTEINĄ
^BįfflĮiįkTeL 263-5826

MJeIwW (i*taigo*) ir 
677-8483

4HytP\ (buto)

185 North Wabash Avmw

HELP WANTED FEMALE 
barhlnlnkly R>llrh_

■’ 'i — SEAMSTRESS
Must have tailor! and patternnumėtė‘4V1 svarą, tapdama u maklng Rkllb Crftatfre ability also 

78-86-84 storulės gracingi' '34-' helpful. Shoold' <p*ak, ame Slglish.
28-36 -moterim. • ‘ 042-hWj
į"i, S-L — Įfonday, July 1L 1977

PLEASE
BE

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fire*!
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TRUMPAI IŠ VISUR

D: vision
Washington, D. C. 20540

?New Yorko valstijos šiaurėje y ra Tūkstanties salų vanden$ plotas, ku
ris, turi tarptautinės reikšmės. Iki šio meto mažai kas tekreipė daugiau dė 
mesib į šias mažas salas iri saleles.Tarp tų salų eina .tiltas, skinas JAV 
nuo Kanados.. Vasaros metu žmonės pas ivaži nė japo salas.

, Paaiškėjo, kad keleivinį ? 30- 
I vietų lėktuv^j Tupolevą;
i buvo užpuolusi ‘ gerai ginkluotų 
rusų grupė/kai'jis pakjlėįję.Įri

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

The Lithuanian DaiN ---- .
Published by The News PuNtthiog Co

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

Over One Million Lithuanian 
In The United State*.

<X*icago, DI. — Antradienis, —- Tuesday, July 12 1977

FIDEL CASTRO NENORI MOKĖTI UŽ 
PAGROBTI AMERIKIEČIŲ TURTĄ

Komunistai nori naujų Amerikos prekių 
bet nenori kalbėti apie skolas

Havana,, Kuba. Fidel Castro valdomos Kubos prekybos-mi- 
nisteris pareiškė Amerikos biznieriams, kad Kuba labai nori 
atnaujinti prekybos santykius su JAV; bet ji nesutinka net kal- 

. bėti apie nusavintą turtą 1959 metais. Atlyginimas už nusavįn 
tus turtus negali būti pagrindas naujiems prekybos susitari- 
mams. - L ,

Castro' nenori mokėti 5,900

kiriėms asmenims, kuriems bu
vo nusavintas | turtas reveliuci- 

’"'jos pradžioje;- .J
Amerikiečiai užpylė 

šalto vandens :
Kubos prekybos ministeris 

Fėrnandez taip • aiškiai išdėstė 
Kubos sąlygas, manydamas, kad 
atvažiavę amerikiečiai jas pri
ims ir pradės pasitarimus nau
jai prekybai.-.

Bet Chicagos bankininkas 
Arthur MassoĮo pareiškė minis- 
teriui kad negali būti- jokios kai 
bos apie santykių atnaujinimą, 

< kol nebus išaiškintas veik dvie
jų bilijonų dolerių - pagrobimo 
reikalas. Komunistinė Kuba nu
savino amerikiečių bankus, pre- 

- kių sandėlius,-.mašinas, jų dalis, 
ūkius ir didelį šimtamilijoninį 
turtą. . ;

Kaip ‘galime toliau - prekiauti; 
jeigu nežinome, kada ir kas mo 
kės senas skolas, — ministeriui 
Į akis pasakė Massolo.

Koki Kubos tikslai Angoloje

Be skolų, amerikiečiai-nori  riš 
aiškinti,‘ ko Kuba siekia Ango- 
joje. Portugalija sutiko “ leisti 
vietos gyventojams laisvai tvar
kyti savo reikalus, o Castro pa
siuntė rusų ginklais ginkluotus 
karius ir primetė angolie- 
čiams komunistinę -valdžią.

Amerikos biznieriai nori ži
noti, kada bus atšaukti iš An
golos kariai, ir ar Castro neruo 
šia naujos karo ekspedicijos, 
kur laisviems gyventojams bus 
primesta nepageidaujama val
džią!

Kada leis kubiečiams sugrįžti

Amerikos bankininkas Masso 
lo paklausė prekybos minister},, 
kada šimtai Kubos tremtinių, 
dabar gyvenančių įvairiose Va
karų Valstybėse, galės grįžti į 
Kubą? Kada kubiečiai tremti
niai galės pasinaudoti pagrindi 
nėmis piliečių teisėmis, grįžti į 
Kubą arba bent savo artimuo
sius aplankyti.

Tik meškeriotojams;
Sills, Kansas.'Paskelbė vieno 

(metodistų) kunigo išrastą re
ceptą, kaip pasigaminti tokį ma 
salą, kurį yisos žuvys mėgsta. 
Frank Canfield jau šešti metai 
meškerei naudojęs namų darbo 
masalus. Tai yra braškių ir ba- 
nonų želatina.

Receptas: Paimti pusę puodu
ko miltų ^ruginių ar kvietinių 
ir- pusę puoduku kornų (kuku- 
ruzds) miltų, sumaišyti ir vieną 
pusę to mišinio įberti Į' vąfidaą^ i f z -
čia skystą želatiną, antrą: pusę 
Įmaišyti kai mikstūra nebe ka 
ršta, bet dar 'šilta. -Kambario 
temperatūroje iš toš .tešlos daro 
mi maži rutuliukai. •

Saugotis jūrų gyvačių
Miami, Florida.’•— Dpa' pra

neša: Tyrinėjant daugeli staigių 
mirimų besimaudant, jūrų tyri 
nėtojai nustatė, jog kai kurie 
plaukikai buvo jūrų; gyvačių 
Įgelt. Biologas Dunson pasakė: 
“Ta (jurų) gyvatė yra daug pa
vojingesnė už ryklį. Jos nuodai 
yra .18‘kartų stipresni už- kob
ros nuodus. Vienas Įkirtimas už 
muša žmogų vietoje”.

Jūrų gyvatės yra ligi 2.75 
metrų ilgumo ir yra plonos kaip 
unguriai. Turi geltonas papil
ves nuodingieji dantys yra vir-' 
šutinėje žiaunoje. TJų labai pa
daugėjo: Karibuose, Bahamase, 
Jamaikoje ir šiaurės ■ bei - Pietų 
Amerikos pakraščiuose. Bet ir 
prie Anglijos bei Viduržemio jū 
roję tų gyvačių jau atsirado.

Dr. Dunson Įspėja. “Jūros gy 
vatės kerta tuojau, kai tik žmo 
gus ją suerzina. Dėlto, tokią pas

jf

Į

___ ’ ’ ■■

Praėit^ Savaitę Etiopijos^rrSomalijos?^ 
kovu metu žuvo 1,500.etfoprečiąU

U
si

. Jie .labai nepatenkinti ^prezidentu .-Sadatn,-, .’kuris atsisakė 
duoti fanatikams mąhpmėfonam^ pusę milijono; dolerių, bet Įsa^ 
kė policijai, areštuoti visus, veiklesnius šios sektos narius. • Poli
cijai, jau pavyko išaiškinti/ kurie šios tikybinės-sektos nariai nu
žudė buvusį Egipto tikėjimų ministers

Suimtieji bus atiduoti teismui 
už valstybės tąrnauiiojp nužudy
mą ir pinigų, reikalavimą.

Etiopiečiai kaujasi su; - 
somaliečiais. .<■ 3

Mogadišas. Somaliją. — :Praei 
tą savaitę Įvyko keli kruvini etio 
piečių susirėmimai su Somalijos 
partizanais. ~

šių kautynių metu ‘gyvybės 
neteko apie 1,500 Ėtipopijos ka 
rių ir naujai apginkluotų vals- , 
liečiu. Paskutinėmis savaitėmis ^bės nutarimą; Gen. Zia Ulhaq pa 
Etiopijos valdžia' davė- ginklų reiškė,- kad jis niekad nesieks 
“revoliucijai -ginti”, bet kąimite 
čiai nustebo, kai jie buvo pa
siųsti Į Somaliją. Ginklų varto
ti jie nemoka, Somalijos nepa-

niųmetųpuatirtis rodo, kad po
litinės partijos- nepajėgia rin
kimų- tvarkingai -pravesti.
- ■Kariuomenės -štabo ; viršinin
kas: nori; kad. šitas reikalas bū
tų-Įrašytas į Pakistano konsti
tuciją.-Jis pareiškė, kad kariuo 
menės vadovybė nutarė paimti 
vyriausybę ir pravesti rinkimus, 
kai patyrė, kad Bhubtto nesusi
taria su? opozicijos vadais.

Jis • pats informavo buvusį 
premjerą apie: šį- -karo vadovy-

j.okio valdžios posto.

tebėjęs, pasistenk labai .iŠ lėto vi^ Wlygu m£ino ir ne

• ‘ Arkivyskupas Lefebvre 
v buvo JAV

Suomių policija apsupo lėktuvą, neduoda degalų 
ir rengiasi atbėgusius grąžinti Maskvai

Helsinkis, Suomija. — Keleivinis sovietų lėktuvas, iš Petrovs- 
koje su 72 keleiviais ir lakūnais skridęs i Leningradą, buvo 
priverstas skristi į Suomiją ir nusileisti Helsinkio aerodrome, 
Lėktuvas turėjo, skristi Į Jvediją ir nusileisti Arlando aerodrome, 
bet lėktuvo kapitonas pasakė, kad jis neturėsiąs pakankamai de 
galų Švediją pasitkti, bet jis nusilieisiąs Suomijoje.

ambasadoriaus

GENEVA, Šveicarija. — JAV 
ambasadorius-riungtinėms Tau
toms Andrew Young įspėjo Tre 
čipjo'Pasaulio kraštus pasirū- , 
pinti socialiniu teisingumu, jei 
nori gauti iš Amerikos ekonomi j 
nės pagalbos/? .

“Naujos, tarptautinės ekono- ‘ 
minės tvarkos. įvedimas nereiš- į 
kia vien tik lygybę progų vi-Į 

’ soms valstybėms, dalyvauti ne- 
įpaliaunamos, -globalinės ekono- 
nrijoš vaisių 'naudojime”, kalbė
jo jis, “bet reiškia lygybę pro
gų visoms! tautoms tose valsty
bėse”;;.

Savo kalboje UNESCO (Jung 
tinių Tautų Ekonominės ir So
cialinės Tarybos) 54 valstybių 
63 sesijai Young papasakojo, 
kad jei -investorių interesai ne

kaip 2,000 (vaškų) aktyvistų, bus apsaugo#, amerikiečių fir- 
kuprines užsidėjusių tautines mos nesiduos įtraukiamos daly 
vėliavas iškėlę sekmadienį iš- vauti Trečiojo Pasaulio ekono- 

v  • m art _ • • . v. 

Vaškų 1,125 mylių 
i; M, maršas

Vyriausybė, linkusi' duoti 
' autonomiją

MADRIDAS, — Daugiau

maršavo Į 1,125 “laisvės žygį”, 
reikalaudami savo sričiai auto
nomijos ir “pilnos amnestijos”: 
Maršųotojai susirinko keturiuo 
se Vaškų srities miesteliuose ir 
planuoja rugpjūčio 28 dieną su
sitikti Vitoria mieste, ten Įsi
jungti Į separatistų “penktąją 
koloną”, kuri numatyta atvykti 
iš Briuselio, Belgijoje.

Ispanijos vyriausybė to maršo 
neautdrizavo, bet nemanoma 
kad trukdytų kairisparniams 
ir nacionalistams. -

Ministerio pirmininko Adolfo 
Suarez vyriausybė esanti pa
lanki suteikti autanomiją Kata 
lonijai, Vaskonijos sričiai ir. Kt.

mijoje. ,

Fidel Castro

ir ramiai atsitolinti”. <
V

Kaip nugalėti infliaciją
Reikia stebėti kaip ekzekuty- 

vai daro. Eiliniam-vartotojui ga 
Ii būti sunku bet dideli bosai su 
sitvarko gerai, rašo Chicago Tri 
bune. šimto didžiųjų kompani
jų vyriausieji egzekutyvai parei 
gūna pernai gavo 17% algų pa
kėlimą. Towers, Perrin Foster & 
Crosby firmos praneša, kad jų. 
vyriausių administratorių al-gos 
pernai siekė $430,000 palyginti 
su $357, 800 19 75 metais.

supranta, kuriais y- sumetimais 
komunistinė vadžia juos-pa
siuntė į Somaliją, ’į ’ ■

• > t » * * ' '

Somali j a ’ nori tapti nėprikįau 
somą, kovoms vadovauji Soma 
H jos 'Išlaisvinimo Vadovybė,..tu
rinti patyrusiu fc^riu. ' ?

* •" b.ri 

•Pakistane kariai, praves t.
* • * ■ < t i į* ; i . „į s i . •

■, _ rinkimus ' ■ .

Islamabadūs,' Pakistanas; ■ Gene 
Zia Ulhaq laikraštininkams pas

Houston-. .Texas. — Pasirodo, 
kad’maištaujantis ir popiežiaus 
neklausantis senas pransūzų ar
kivyskupas Marcell Lefebvre 
praeitąsekmadienį buvo atskri
dęs 'Į Ameriką ir Houston prie
miestyje laikė lotyniškas mi
šias. .

Popiežius leido mišias laikyti 
Visomis kalbomis, kad tikintieji 
suprastų, bet arkivyskupas Le
febvre jas laiko lotynų kalba.

kelbė kad Pakistano karhlome^ Katalikų tarpe , yra grupelė ti- 
nė turėtų < visą laiką pravesti 
politinius rinkimus.. Kariuomenė 
yra > pasiruošusi prižiūrėti, kad 
nebūtų, sukčiavimo, klastos Įr 
viskas būtų tiksliai suskaičiuo
jama <

• r - Kadapaaiškės,' kas'^fi’igiAū*' 
grindinių žmp^ųų. teiąįų nė]šia -balsį gavo,’ iai^tti' 
gali svarstyti. į ‘ •£ kj^tor’VyriatifcybęU Paskuti

šie klausimai visai išmušė iŠ 
vėžių Kubos minister}. Jis Įsiti
kino, kad iš pasitarimų nieko 
neišeis. Jis tik pąsakė, kad pa-į

kinčiųjų, kurie nori mišių loty
nų kalba, nors jos ir nesupran-

Pasirodo, kad tokios minties 
šalininkų prancūzai rado ir Ame 
rikoje; Bet Hobstono vyskupas 
John /Ii* MbJ^kowsky pareiškė, 
kad jis ignoruosiąs atkridus 
mriHtttjanUį dvasiškį . ■ £

Čilė skelbia rinkimus
SANTIAGO, — Prezidentas 

generolas Anglisto Pinochet sek 
madienį padarė siurprizą pas
kelbdamas kad kariškoji valdžia 
atstatys demokratinę vyriausy
bę su prezidento rinkimais gal 
būt 1984 metais. Tai pirmas 
kartas kad Pinochet nustatė lai 
ką krąžinti demokratijai. Jis vai 
do nuo 1973 metų kada buvo už 
muštas prezidentas marksistas 
Salvador Allende ir valdžią pe
rėmė ginkluotos jėgos.

Pinochet programoje numaty 
ta legislature iš vienų rūmų, j 
kuriuos du trečdalius atstovų 
rinks .gyventojai visuotinu bal
savimu, o vieną atstovų trečda 
IĮ atskirai rinks junta. Tas sei
mas turės pareigą .išrinkti ąs 
pą®nhkurs, nuo tos dienos per 
§ mętųs bus,Čilės prezidentu. ’’

F. Castro platina
' J

Sovietų imperiją
SAOriPAULIO. Brazilija. — 

Kubos prezidentas Fidelis Cas
tro sekmadieni pasakė, kad Jun 
gtinfės -Valstybės neturi teisės 
reikalauti atšaukti Kubos ka
riuomenę iš. Angolos kaip saly 
gą . atstatyti d i plomatinius 
santykius.fjPasikalbėjime su Bra 
žili jos .žinių agentūra Castro 
pasakė,‘kad jis ir toliau teiks 
pagalbą .^evoliuciniams sąjū
džiams tuose kraštuose, kurie pa 
remia ekonominę blokadą prieš 
Kubą. *

“Yra juokinga — jie reikalau
ja, kad mes atirauktume savo 
karius iš Afrikos, kaip sąlygą, 
kai mūsų teritorijoje, Guanta
namos bazėje patys laiko tūks
tančius Amerikos kareivių”, pa 
šakė‘Castro. Etiopijoje Kubos 
karių nesą, bet Castro pasisakė 
mielai pasiusiąs jei paprašys.

— Vakarų Vokietijos kancle
ris. Helmuth Sc hmidt išskrido Į 
Kanadą ir JAV dešimties dienų 
vizitui.. Jis planuoja pabūti ke
lias dienas Vancouver. Ottawa 
ir Toronto miestuose, o Vėliau 
planuoją atvygti į Washingto
ns, pasikalbėti su prezidentu 
apie pasaulio ekonominius klau-
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suko Į Leningradą., Du .keleiviai 
išsitraukė revolverius ir rariki- ’ 
nes granatas, priėjo prie kapi
tono ir Įsakė jam skr’r*’ i Šve
diją, o ne i Leningradą, kaip . 
dauguma keleivių buvo planavę 
skristi Kapitonas pasižiūrė-. 
jo i abu kovoti pasiryžusius ru
sus ir pasakė, jis klausysiąs 5ų . - 

'’įsakymo. - “vL-
Bet už kelių sekundžių kapi

tonas patikrino-degalų, atsargas: 
ir pareiškę, į kad jis . negalėsiąs 
jų vežti Į Švediją, bet jis galės 
juos nuvežti Į Suomiją. Jis pa
reiškė, kad švedijon skristi jis 
neturįs pakankamai degalų, -bet 
Suomiją jis lengvai galėsiąs pa
siekti.

Ginkluoti rusai degalų atsar
gų nepatikrino, bet sutiko būti 
nuvežti Į Helsinkį. Vilniaus gu
das Sosnkowskis, neturėjęs gin 
klo, privertė sovietų lakūnus nu 
vesti jį Į Švediją. Jis rodė jiems 
švarko kišenėje turimus chemi 
kalus, “didelę bombą” ir reika
lavo jo klausyti. Sovietų laku 
nai gudo paklausė. Jis, neturė
damas jokių ginklų, buvo nuvež 
tas Į Švediją ir paleistas. Tuo 
tarpu sekmadienio naktį iš So
vietų Sąjungos bėgančius rusus 
lėktuvo kapitonas apgavo. Jis 
pasakė, kad neturi degalų, bet 
prižadėjo nuvežti į Suomiją. Tuo 
tarpu Švedijos ir Suomijos yra 
didelis skirtumas.

Kai nusileido sovietų lėktu
vas, jam liepta apsistoti aero
dromo pakraštyje. Tuojau susi
rinko suomių kabinėtas. Pagal 
valdžios nutarimą sovietu lėk
tuvas buvo karių apsuptas. Ru
sai grobikai pareikalavo dau
giau degalų, bet suomiai atsisa
kė degalus duoti. Tuojau lėktų 
vas buvo didesnio policijos bū
rio apsuptas. Jeigu sovietų laku 
nąi būtų bandę 1 pakilti, tai jis 
būtų apšaudytas. Paaiškėjo, kad 
suomių valdžia yra pasirašiusi 
su Sovietų Sąjunga sutartį, ku
ri lier’r. lėktuvų grobikus gra
žinti rusams.
Suomiai pranešė, kad tuo tarpu 

jie sovietų lėktuvo iš Suomijos 
neišleis. Pirmadienio rytą jie įsa 
kė išleisti visus lėktuve buvu
sius igulos narius. Visiems bu
vo aišku, kad lėktuvas be lakū
nų jau negalės pakilti. Ryte šuo 
miai atnešė visiems lėktuvo ke
leiviams pusryčius. Helsinkyje 
tuojau atsirado sovietų lakūnai, 
policija, sutarties vykdytojai, 
kurie rengiasi išsivežti visus at
skridusius rusus.

simus, o vėliau nori bent porą 
dienų pailsėti kurioje ramioje 
Amerikos saloje.
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NARKOTIKAMS PRIPRATIMAS . :
Pasibaisėtinai didėja narkotikams jpratėliu-adiktų skaičius 

šio krašto mokyklose. Pražūtį šiam kraštui nešantis faktas

Vaistinėms nied-žiogoms jpra- 
tanas- a.akcita yra paseka žmo
gaus ntiaj-imo žmogumi. Įpra
tinai (Jiug addicts) yra savo 
i ..u n j .>ėje dar nesubrendę j 
tv-ius žmones (sociopathie per
sonality). Jie savame gyvenime 
remiasi ant vaistinių medžiagų 
(drug). Kartą Įpratus į narko
tikus, kūnas ima reikalauti vis 
didesnių kiekių. O jei mėginsi 
staiga jų nevartoti, — atsiras 
psichologinis ir fiziologinis ne
gerumas.

Įprantama į sekančias vaisti
nių medžiagų grupes: narkoti
kus, barbitūratus, kitus rami
nančius - trankvilaizerius, amp- 
hetaminus. Iš narkotikų minėti 
ni; opiumo medžiagos, kokainas 
ir marijuana. Opiatai sukelia -su Į turima (pri 
mažintą nuo valios pareinanti 
judėjimą; sumažina lytinį geis
mą; padaro žmogų apsnūdusį su 
nesutrikdy-tais jutimais; suke
lia sutrinkimą pajutimo laiko ir 
nuotolio (paprastai, kondensuo
jąs! minėti pajutimai); praša
lina skausmą; malonų jutimą 
sukelia ir nuotaiką pagerina (eu 
phorįa) ir nuo įtampos atpalai
duoja. _ *' *
Kokainas ^cocaine) sukelia dau 

gelį tų pačių reiškinių kaip ir 
opiatai, tik su kai kuriais skir
tumais. Kokainas gali padidinti 
lytinį geismą ir jį vartojant ne 
taip greit gaunama tolerancija 
tam vaistui (nereikia jo kiekio 
taip greit didinti, kad gavus tą

kiai su negaluojama kokainą nu)mas 
traukus'vartoti.

Marijuana nėra pilna to žo- tai išsivysto

džio prasme narkotikas- Ži vaia^ 
tinė medžiaga (drug)' sukelia 
pakeltą nuotaiką ir nuo įtampos 
atsipalaidavimą, kartu sutrikdo 
ma trys dalykai: moralinis apsi 
sprendimas, raumenų ir smege
nų veikla. Marijuanos įtakoje 
dažnai žmogus egiasi nevisuo- 
meniškai-antisocialiai, jis įgau
na jausmą tarsi plauktų, svorį 
prarastų, jėgos įgautų. Mariyuą 
nos Įtakoje žmonės darosi labai 
kalbūs.

Barbitūratai, paprastai, su
mažina baimingumą ir nuovargį 
ir sukelia gerą nuotaiką, žmo
gus gavęs barbitūratų veikia ir 
kalbą tarsi būtų raminančiųjų 
vaistų gavęs (sedatyvų.); Tole
rancija barbitūratams greitai ap 

eina didinti dozę no 
rint apturėti tą patį veikimą). 
Tada vis didėja mieguistumas 
ir žmogus apsileidžia sava iš
vaizda. Nustojus vartoti barbi
tūratus staiga — gaunamos kon 
vulsijos-traukuliai.

Kiti raminantieji* ir - trankvi- 
laizeriai panašiai veikia žmogų 
kaip ir barbitūratai. .Taip-pat ir 
šie dažnai sukelia;/ traukulius - - • -*r
staiga nustojus juo4b vartoti. To 
kie traukuliai- (konvulsijos) gali 
būti gydytojui pirmas j ženklas 
tų vaistų vartojimo.

Amtėtamiirai’ sukelia pakeltą 
nuotaiką (tuforia);V neramumą 
ir kartais ■-susijaudinimą. Raume 
nų darbas- laikinai*.pastipežnar 
mas ir pacientas jaučiasi" -galin
gesniu (ahglų ’ kalboje-"jtas jatfš 

adinamas ‘high‘9. Toleran 
ija .šiems vaistant jiabar grei- 

tada tam pa-

;>ui )i

čiam veikimui apturėti priseina 
amfetaminų dozę .didinti.

. > Negerumai!gaunami 
vartojant;iįarko,tikus -

Negerumai dvejopi gaunami 
vartojant yirs minetus-narkotiį' 
kus. ’ I. Višuomęnihiai - sociali' 
niai ketveriopi ’negerUjn^Įt!’At 
Vaištų gaVimas.' 'Bū VaĮsti^jfat 
koje nesocialus'1 elgesys.'’C. ĮŠ^ 
tatymarris' ■husikartimaš varto
jant narkotikusr'Dj'Apsileid^a 
ina pareigose. - f

> 2. Kūnui ‘ nuteikianti •• -negeru-' 
niai- vartojai:tL -natkofiktiš^yra-

ir$ -ketveriopi/'A. Staigiai ap
turimi.: negaunant narkotinų pa 
kartotinam ‘ ėmimui; gaunasi ne 
ramumams • ^pasibaigiantis kon
vulsijoms. Sumenksta žmogus 
dęį. apsileidimo valgy j ę, .B, Chro 
niskaį ’ "ne^ervunm: sumenksta 
raumenų fr‘ ^rhėgęnų 'pajėgumas 
apsiięidžianį '-kūno priežiūroje. 
Dažnai' į^’ m^us-^vTfsta žmogaus' 
dąrŠijigumas ‘ jr.soėiaiiniš/,gyyė- 
nikias. C?.dpiatus vartojant gait 
Bsma'ipratiriižš’i'j'udš ' '
džiausią negfe------
fcętimdm-šežib 
rimas .mdorn/š 
tmamK^raįšf:

mėniešro

rę: paėmus jų 
'valandom' ąįitu. 
ūsnjas1—1 pb to 
aūgiab N ©platų 

ragauti. Uz menesio • išsivysto 
i^iofegnii^ta^iilicfrėjaihtis. Ne 
finikus^ ‘a^ttrčHha! 'tO' 'tiaisto- 
loiė^š£8jah’>ni’-tžtfi^ jo-' imama

komanų esti tokios rūšies. Atsi
tiktinai tokie įpranta^į narkoti
kų. vartijima.. iįuokim, žmogus 
gauna labai stiprų nervu užde
gimą — dėl skausmų neramini- 
mo jam duodama narkotikų. 
Taip neatsargiai su narkotikais 
apseinant, net gydytojui juos pa 
'cientui paskyrus-kartais tampą 
ma: narkomanais.- .■ ų

Į Dti Visiškai bepročiai-psicho- 
tąi di-'patai-retai tokiems esti prieina

mi narkotikai — jie elgiasi než 
Įnoniškai .dėl nesugebėjimo- gy
venime ^prisitaikyti .ir žmoniškai 
elgtjS P .cnAAĮ? /; . . : :
| Atsiminkime šia tiesą: nuo 
3Ū iki Šimto kartu dažniau adik 

’ cija-Įpratimas narkotizuotis pa 
Šįtaiko' tarp gydytojųjr gailes-

Cold war

k was an army long on courage, 
but short on money.

And then the money came. 
Some $27,000,000 from the TakeMW 

. StOCk ^y 
in America

Now E Borxffpaw frrfrrr* whim VM
of 5 vcars (4H% the firv vcarL Last, rtoiea ar drsrro^erf 
Bera cm be replaced itrecords » prodded. Wkew 
needed. Bonds can be cashed X four bank. Inftrcx k 
not subject to c*e or local income taxes. «d tedrrd

SSSi

iš grankulkių —‘šratų. Pripildavome f tūtidįf
kuldm užkišdavom, įdedavoūiė ąrątį. ar ų’ J ‘daųgt^; -’ 
pakulom užkišdavom,. kad neiškrigtiįj į Rapįiulio-.vietąjpiį 
davonie truputį. parako, žariją ar»degtuku. paraką i- pa
degdavome; parakas susšhypšdaVO’ir šaūdayd'.^igd^kar 
tai^ tūtelė ^rog^avo, 3ųžaĮ^laVo(,lraMlm| veid^'taf

Iki frontas nebuvo pasiekęs Vilniatls ir nėbuN’o'1 sut
varkytas geležinkėlią TaipūnųJęąimę daęhąl. 
vo vokiečių kariuomenės daliniąį. ^Veąąnųs ,pį(.f ąrlęliąLs 
išrikiuodavo ties kapinėmis Vygainėsį®;; kareiviai-Tapsi; 
gyvendavo ūkininkų pirkiose arba!‘kluonuose.- Pradžioje 
kareiviai nieko neėmė ir 
parduoti kiaušinių, sviesto, lašinių, ir sųnidkėdavo. Pa- • 
matę valgant grybus, prašydavo jjėms parduotų JJž')^s-4. 
tę .grybų su;hūlyėmįs mokėęlayo po-mrkęJdoterims -.bu^s 
vo neblogas uždarbis Kaimiečiams • būvo; pikta,1 kad 'Vo
kiečiai savo arklius šerdavo nors ir rudu'bėtriištSk Čtik- 
rumi, o- jiė -ir:druskos neturėjo.

: Ta-.U : isbl: u1
Stotyje įsisteigė vokiečių kpmendąntįūra. .l.ętptį .įe$į, 

neleisdavo. Neužilgo pradėjo 'siaurinti • geležinkelį. < Dar- >, 
bas ėjo labai'sparčiai: viėnr kareiviai traukė begvinius, -j

n't? fvirti bėgvįniąįs .prikaldavo.

Kelis kartus buvo atėję, iš stętiė'š karę 
kuose ganomos galvijų band<^, nusišąuąą 
raguotį; savininkui'išduodavo: visai bevertį raštelį, pąsirf 
ėmę nušautąjį gyvulį dingdavoN Artą --atėję ųĮksiinią. pa
reidavo tvarius, pasįi'įnkda^o kiaulę' kr !kftą ;£yVulj‘ iri 
siveždavo. Visiems buyo aišliušfša^aįįąyįmąš;^Jžiį 
ūkininkams. i pritrūko;: kantrybei, ‘ jy jčądęjgl JesĮ^f .
■bos. Pasiėmę žydą vertėjuy-mięjo^pąs koĮąendąą^^^t^ 
Tas pagelbėjo kareivių bastymasis- po kaimas diūyėsi;ūr

• , Frontui; nutolus,^Žaslių, miestelyje į įsikūrė tąAimtevo^.' 
teher’is ir žandarmeriją -^..po|icija, o Rasavos dva&fš-^ 
teigė pieninę. Per “amforš 
ti pieną ir. Kaųšiniųą yje: 
keįoliką.kąr^yių Oajfęį
■vijus.. Kai galvijaį. įžengė i. kaim& -k ere ivia L pra dėjo- xąii

Šiaip visu kitu žmonių. ;
* i * ■ J “ I
jį Narkomanų gydymas

i Mediciniška narkomanams pa 
gąlba yra jų tvarkymas juos at 
pratinant nuo. narkotizavimosi 
(drug withdrawal). . Penkerio
pai tokiems mėginama padėti.

A. Narkomanus būtina guldy 
ti ligoninėn ar uždaroh pataipon 
per dvi-tris' dienas. Tada ' ma
žinant dozę per- savaitę dešimt 
dienų yisai nustojama duoti nąr 
kotikai,

C. Atsargiai tokiems duoda
mi raminantieji — trankvilaizė 
ižai; Mat, ręįkia žiūrėti, kati 
žmogaus neipratintumei prie ki
to vaisto, norėdamas atkratytj 
ji .nuo .vieno jų.

ir savo karvės -neleido imti.--<-¥^kiečiaL“tetda^'S£FėiTO^ 

sivęžė, Kąišiadoryąe nuteisė tris rnėųesius. kalėtrir nu 
gąben^į Kūį&io galėjimą bauįžhę a 
liko. tik po vieną?karvę/ o kitas išs;

- t). .Kūno negerumai . nustojus 
„*1* '*« •'7- - -..i/,*. ** -

vartoti inarkotiĮęųs^nę^yųs. pą 
kartotinam paėmimui narkoti- 
kų , už .-keturių an‘tuzino valasr 
du prasideda nę^ę^amai —- jie 
įaštipr^ja už diyeju parų. Sti
priausiai, (paši rei škia„ už trij ų-kę 
.tūrių dienų. Aštuntoj dienoj ne 
gerumai liaunasi, Tie negerumai 
esti šešeribpi. _ '

I. žiovulys, čiaudėjimas, pra-. 
kaitavimas ir? nevąlga. 2. Baimė 
dėl:artėjančios pražūties jaus
mo,: ^neramumas, Jautrumas ir 
didelis drėbėjimasf.fi3. Silphu- 
•riiaš, padlažnėjęs alsavimas. 4.> 
Drebulys pasikeičiąs su pąrau- 
įdimu'ir prakaitąvhpų. 5. Vėmį- 

*mas,',viduriavimas; vidurių tfau 
į .kuliai, nugaros skausmai, -galvą 
, rsppė;- .6,. Sudžiūsta**in.sunyksta 
£ kūnos-tai paseka apsileidimo na 
į tįraliuose .y.eiksjmįosa: g,; -

f; :Kėiveri<jfpas' riėžrttthiskųihas 
vėją j ‘bąrkoiŽŽaVfftrą '

Ketyeriopai . žmogus- netam-
■ rpa . žmogųmi-tatją jis. ima než- 
■'monįškai elgtis veisada ir visą-

^a.ę,įkąnje. Taip,.nęsjjžinpąiškėję
• Įašmenys. griębįasj yjspkių jųe-

įskaitant,jr ųąrkotikų vąr- 
^Ujimą.. v-/

A._ Dažniaiusiai na r komunai yra 
' nę^pęiąjūs pinonės \ ^(pociopathjc

■ perspnality) ,- Tokig ^m^mės ii^ą, 
' Siarkotikus,vartoti taip, kaip jie 
< vąrtpją.kitus,rnięku^j svaiginasi
* Jalkpbpb’ų, .žųck> ^avę tabaku, įri

,'TnjpąĮįst$s( tampa, Įytfniai iŠ-, 
! M-jįjsta .jr^ bendrąv bnsųę, jieri- 
(■mą-nevisuonąęhiškumą skleidžia, 
i - Ftichpneur^id^-tokie nėž 
nionĮ^tai-. irną .-eigtrn*. norėtam i 
nusikratyti^ nemajpĄjp huotąb- 
kų. Rainais tokiems atsitikiinaj<\ku*io karklo visos ožkos lipa. 
gąli^aaiiaikriL pųo-i.Taip ir čia-dar tikru žmogum

■ -Jiikąf ------ ------«---------------- -----
„ flraš , atsitikti nunaaa

njes: skysčiai j vitną, dieta, sim- 
pętomatinis gydymas. •?
'jE. Psichoterapija-pavienė ar 

grupinė. Pacientui padedama su 
.prasti dėl ko jis metasi prie nar 
kotikiį -nuolatinio vartojimo. 
Stengiamasi atstatyti žmogaus 

jmsiteikimus j normalesnes vė
žes — tada jam mažiau esti 
vaistai reikalingi.* y

Išeitis narkotizavimosi
Labuti bloga išeitis tų narko

manų esti, kurie savo asmenybe 
.yra labai pėirę—nesocialūs (so
ciopathic/'personality). Kiek 
geresnė išeitis’ėsti pasichotikų 
ir neurotikų žinomą, .geriausiai 
sekasi aYsikratytį narkotizavi
mosi tiems, kurie atsitiktinai pa 
teko į narkotikų pinkles. A *

'Jlšvada. .Nėra kito kelio žmo
gui išeiti iš visokiausių jo pa
lies sau sudarytų blogumų, kaip 
tapti tikru žmogumi. Ant palin

.^Į^nemonjų," sava asmenybe netapusysis esti 
paprastai, visokiu “ožkų” išnaudojamas.

otTkus Čia dvasiškiai irgi turėtų ge- 
_t<, ? . ras pasispausti ir,, liautis žmo- 
parkorų^MM yr.mi- nes paskalėlėm maitinus. Juk,

ĮPVEokius 
aisutr pro-suvarzymus^pareikąiavp vilrii|, jayų 

dūktu.; Vėliau įsakė 'rinkuzr-dugėlė^ 
rinko vyrus darbams į Vokietiją Iš Taipūnų nieko nepa 
ėmė, nes atliekami dirbo, geležinkelyje.

. Mieste^je ir’stoįyįe po Ti i atida- g. 
įsipirkti j!

(V ___ . , . ,, . .. . jme-lai- I
mingi tuo, kad dar- prieš karą musų darže Dancigas bu- | 
vo užkasęs daug pašarinės druskos. Buvo dideli gabalai, ‘j 
Atkasus rasta neištirpusi. Ją vartojome maistui sūdyti. !į 
Savo sūrumų bųyė kąij^ti^o^ paisto |lruską^ik- la^ąi | 
daug-turėjo baltų nuosėdų. sk^^twA^^- f
ti negij be druskos. Pas vokiemus buvo, galima gauti (irus I 
kos, bęt jie duodavo |ik už .auksines .pmpe^^vbą- kitas 
brangenybės, kuriu lūĮriųinkąi ūet^iręjĮO. įfiri$s kleboni g 
ja po puoduką druską dalinei p. Ji X- J

Pasįreįškė mąįsto trūkumus.. Didesnės šeimos duo
ną kepė'su'įvairiom priemaišom: oulvėm, miežių, žirnių, 
avižų miltais ir net burokais. Daug ko stigo.

Kai 1915 metais vokiečiai valsčiuje įsteigė savo įst;,1' 
gas, nuo Pajautiškių kaimo L-yąkaąįus, ties eigulio Slat- 
kevičiaus sodyba, ties Žaslją ^žkJtstotis^— Žiežmariai 
vieškeliu, Strošiūnų šilo paSiĮ^tyjė^p^tątė lentpiūvę.

darbas yra žmogaus palaima. 
Per darbą visas gėris apturi
mas ant šios žemės. Todėl nerei 
kia nuteikti žmogų, ’buk amži
nos linksmybės aptdrirrtos < be 
darbo-dargi labai sunkaus. Ne
teikti žmonės, būk. Adųmas su. 
Eva buvo darbu nubausti — is 
rojaus išvaryti — yra didžiau
sias nusikaltimas prieš žmonrjųj 
Nereikia melsti sielos ir kūno ra: 
mybės bei linksmybių apturimų 
be reikiamų pasta ngų-tokio da
lyko nėra, nėbbvo ir negali bū-' 
tj. Tik per atsakančiu veiklu — 
per' tapimų žmogaus' žmogumi 
kaip Tvėrėjas žmogui numatė, 
tapti —' žmdgos įfa-K 'f apturėti

SSStS^5SSS«SSi8WSS=-J 

pilsite nkįhim 
dapl^LL^vhą:.

nąųisBks vaistas 
į^foegalrgįl

us.a į a La 
ąs praga 
rLri-k me

i. Tad 
savas 

Trne. Tada mažiau 
Jirbfinai save ra

ginti — liek netikusia malda, 
e|CiVausU^irei kitokiais penau 

litrais dalyka s.

l j4Rjes u ratis:Aprieton —

York- .



Abiturientu išleistuvės
I
tams, Justinai Dirgėlaitei, Vy- 
įtąųtuį Canizinakm, Albertui 
•Hiąmęriui k Ronaldui Lipėiui 
gegužės Į? gimnazija suruošė at 

. v$|arienę. Gimna
zijos direktorius savo kalboje 
linkėję Jiems pasiekti užsibrėž 
^ų tikslų, siekti aukuoja moks 
So, lietuviais Jr gimnazi
jos drąugąįs. Sveikino juos prie 
y-yno taurės ir mokytojai bei 

“būsltn jąjį abiturientai, kurių 
ateinančiais metais bus net 8. 
įių mėtį apiturientai:
• Justina Dirgėlaitė, gim. 1958 
fugsėjo .4 IjV’ėdenttjaly, Pfalzo 
^raŠtečTėn pat 1968 baigė 4 pra 
dr. mokyklos skyrius ir tuoj pat 
Įtojol Vąsąrib.16 gimnazijos I 
kląsj.v Nuo. II klasės priklauso 
skautams. 197§;buvo. drauginin 
kė. šoko tąųtiiiių .šokių grupėje, 
įlaiWo chore. Šiais mokslo me 
Žais būvo mergaičių bendrabu- 
:Čio seniūne, žada studijuoti fi-

Keturiems šių metų abiturien rio 16 gimnazijos I klasę. Pri 
klausė skautams. Pirmiausia 
turės atlikti karinę prievolę, o 
vėliau žada studijuoti.

Pamokos 1976/77- mokslo me 
tais pasibaigė birželio 8. Naujai 
siais mokslo metais 
dės rugpjūčio 22 Į 
mokiniams reikia 
rugpjūčio 21.

jos -prasi- 
bendrabutį 
atvažiuoti 

Iš. INF.

Išvyka i Prancūzija
Vasario 16 mokiniai seniai sva 

jojom patekti į gražiausią pa
sauly miesttą — Paryžių. Mūsų 
svajonės išsipildė birželio 13, 
kai, pabaigę mokslą, beveik visi 
perkelti į aukštesnes klases, 
dviem autobusais išvažiavom į 
Prancūzijos sostinę. Su mumis 
kartu keliavo ir direktorius bei 
6 mokytojai. Pakeliui buvo ap
žiūrėta "monumentalioji Reimso 
katedra, didingasis gotikos pa
minklas.

Nakvojom Paryžiuje jaunimo

t-sios gimnaxin iš pusei

'/.f? ; ’ r ‘ j’vp. f r
giai tokią pat kainą, kurią jie fliandijos ir Esthandijos gūber ? 
gavo iš Amerikos už Aliaską. ; ui jos) vadinosi “PribaUijskij 

Tame pat B. Rimgaudo kraj”. 'lik Suomija turėjo šio ■ 
ią autonomiją (savo 

parlamentų, pinigus ir pavadi f 
iomencn) be! buvo val
tį.‘.o gtibenii^iiri^us.

(atrslinės Riklios ‘'krajai” 
blast)k ’ buvo sudaryto* 

neliek etnografiniais, kiek ge- 
ograi i.»iais j) :g.’utLiis. .Mat, no 
reti išlaikvu nedato-
nu/’ Rusija. Lietuva buvo vpa 
tingai nuskriausta, nes jos že_ 
l.u ir gudą gyvėlinamų plotų, 
nūs buvo išmaišytos tarp len- 

Ls, T. Z.

j straipsnyje yra kitas netikslu- kių tokią 
Imas, būtent: narlamen

y^taūtįs Grudzįnskas, gim. Jnamuose . kad ir nėkarališkai,
:1957 fųgpiūcip 24. -Kąūnę. Pra- 
^oą šjokšlą jki/.IX" skyraus ėjo 
‘ten pąŪ /1972 lapkrcio mėn. su 
^ičyaĮą - atvyko ų V. Vokietiją, 
i974 štojQ į Vasario 16 gimnazi 
jos VII kla3£. Žaidė tinklinį, da 

ilyyjį’fc mokiųjų laikraštėiio “Ro 
žmųvoKŽibių" lekĖme. Ketina 
.studijuoti'-j. elektrotechniką Bo- 
Mųrtai'.-■ ; /__' /‘"-.l. ■ //
3 --Ubejtaš Harmeris, gim. 1955 
^ląndŽio^ Kaųlėęe (Sibire).

Vokįėtijąl &u: tėvais atvyko

<riuš jAndęriiache ir
Jtąisį Vasa- 
iįHo 16 gimnązijos ll klasę. Buvo 

^ko 'tauiamų šokių gru 
Pasiryžęs studijuoti teat- 

TOitm.--.. ‘-h

^alandžio ;235.-* Maįnze(Vak,’Vo- 
įkietijoj). ^Pradžios -mokyklos 4

ir .tais pat metais įstojo į Vasa-

bet, prisilakstę po miestą, nejau 
tėm jokių nepatogumų. Tik spė 
ję įsiversti lovon, jau pūškavom 
ir sapnavom Eifelį, Dievo Moti
nos katekrą (Notre Dame), ža
viąją Seną... Beje, jau tą patį 
vakarą, tik atvažiavę, lėkėm į 
miestą pažiūrėtu jo stebuklų. 
Stebėjomės jo mažais įvairių 
tautybių., restoranais, kur ma
tėm kepamus paršus, šašlikus, 
saldžius sklindžius; paragavom 
alžiriečių ir tunisiečių pyragai
čių, ilgų, kone metro ilgio, s'al- 
dainų (sako, tokius kadaise 
Lietuvoj ’ irgi gamindavo.)

Birželio 14 net 5 valandas va
žinėjom po miestą, sustodami 
prie žymiųjų Paryžiaus pastatų: 
Notre Dame, Sacrė coeur, mies 
to rotušės, Luvro, Pompidou 
centro (jis knibžda visokiais 
moderniausiais kompiuteriniais 
automatais), Eifelio (buvo per 
brangu į jį pasikelti, bet -keli sa

vo kojomis įkopė). Alankėm ir 
Invalidų katedrą, kurioje yra di 
dingas Napoleono karstas. Vy
resnieji lankė Paryžių savo gal 
va ir kojom, nenorėdami pasi
duoti gido išminčiai, kurią jis 
bėrė mums be pertraukos 5 va
landas. V

P. LELIS

Apie išdraskytas Lietuvos žemes
“Tž” š. m. 23 nr. B. Rimgau

das straipsnyje “Išdraskytos 
Lietuvos žemės” komentavo 
Vainiaus un-to prof.' Navicko 
aiškinimą apie Tarybų Lietu
vos sienas ir iškėlė tokį klausi 
mą: “Kažin ar prof. K. Navic
kui žinoma, jog Stalinas Hide 
riui 1941 m. už lietuvišką Su- IV U i MLiVVT J K5

Parkas apstulbino. Tik nedaug «“»nĮ>l sumokėjo 3J5

Pagrindinė išvyka -birželio 15 
buvo Versalis. Matėm garsiąją 
vaidrodžių salę, kur 1871 buvo 
paskelbtas vokiečių Reichas ir1 
kur 1919 buvo jis palaidotas.

kas turėjo pakankamai stiprias 
kojas, pervargusias nuo vaikš
čiojimo, nueiti į nelaimingosios 
Marijos Antuanetės kaimą, kur 
ji pabėgdavo nuo Versalio dva
ro balių, liežuvavimo ir apsimes 
davo ūkininke ar piemenaite. 
Mažieji net du kartus traukėt 
prie Eifelio, o didieji Luvrą, 
Senos pakrantes, Champs-Ely- 
sėes.

Su mažu nuotykiu (vieną eks 
kursantą “numiršom” Paryžiuj, 
tat reikėjo grįžti jo pasiimti) 
birželio 16 vakare, vos pajudin 
darni vargšes kojeles, jau bu
vom savo Romuvoj. Jas galuti
nai nukamavo Verdunas, kurio 
kovų laukus ir Įspūdingąjį pa
minklą greitai aplėkėm. Iš INF.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

milijono reichsmarkių”. Atro
do, tas klausimas ne tik Navic 
kui; bet ir daugeliui iš mūsų, 
įskaitant ir autorių, nėra aiš
kus, būtent, už kokį Lietuvos te 
ritorijos plotą ir kokiose jo ri
bose buvo sumokėta Hitleriui 
31.5 mil. markių arba 7:5 i 
dol. . /

Pagal 1939 Im. rugpiūčio 23 
d. sutartį ir slaptą protokolą, 
Vokietijos ir Sovietų Sąjun
gos įtakų zonų riba Lenkijoj 
buvo Narevo, Vyslos ir Sano 
upės. Suvalkų trikampis, kaip 
priklausęs Lenkijai, įėjo į ru-’ 
sų įtakos zoną, ir jiems nerei
kėjo jo iš vokiečių atpirkti. 
Priešingai, pagal antrą sutartį 
ir slaptą protokolą rugsėjo 28 
d., pasikeičžani.n teritorijomis 
(kai Lietuva buvo iškeista už 
Liublino ;ir dalį Varšuvos vai
vadijos su apie 3 mil. gyvento 
jų), vokiečiai gavo iš rusų ir 
Suvalkų trikampį, kurį jie oku 
pavo spalio 14 d. ir prijungė 
prie Rytprūsių (“Survey of In 
ternational Affaires” vol. 3, p. 
29). Sovietai mieliau norėjo 
Lietuva gaut dėlto, kad Liub
lino ir Vąršuvos sritys, no?s 
įėjo į jų įtakos zoną, bet buvo 
jau vokiečių kariuomenės oku 
puotos, o ši pasitraukdama 
nebūtų palikusi jokio grobio 
rusams. į

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

46-ta GATVĖ IR ARCHER AVNENUE

Pradžia 12 vai,

GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

:lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniką.
t; __________________________________

.. m.. . ... . ....
C i ' '

Caristinė Rnusija buvo už- nę );:! 
grobusi mūsų šalį, bet elnogra ’• durna 
finčs Lietuvos žemės, adminis 
traciniu požiūriu, išliko nepa- įr 
liestos. Caristinė Rusija pripa 
žini “Lithuania propria” ri
bas, kurios yra dvigubai pla-. 
tesnės už šiandieninę vadina-1 
mą “tarybinę” Lietuvą.

Kurie gyvenome ir mokėmės 
caro laikais, gerai prisimena
me, kad caristinė Rusija ne 
tik nepripažino “Lithuania pro 
pria” ribų, bet ir pats Lietuvos 
vardas buvo panaikintas. Ad 
unii-ūstraciniu požiūriu etno
grafiniai Lietuvos plotai buvo 
sujungti su Gudija ir pavadin. 
ti “Sieverozapadnyj kraj”, į 
kurį įėjo šešios gubernijos:dėlto norėjo ją atgauti iš rusų.

L. Ė. XV t J. Brazaitis rašė: Kauno, Vilniaus, Vitebsko, Gar

• Dėka tinkamesnio maisto, 
higienos sąlygų ir medicinos 
žmogaus amžius nuolat didė
ja. Dabar yra 8 milijonai ame
rikiečių, turinčių virš 75 metų, 
o virš 65 m. yra 22,000, (MX). 
Kai kurie biologai tvirtina, kad

“pas-kiau - Vokietija atsisakė dino, įtrinsko ir Mogileva. į tą žmogaus amžių bus galima pra 
nuo to. Lietuvos ruožo už sovie plotą neįėjo lietuviška Suva! ilginti iki loO m.
tų pažadą sumokėti jiems 31^, kija, nes Suvalkų 
mil. markių.” i
r - ■ •; - t

1940 m. birželio 15 d., oku-' 
puodams Lietuvą Sovietų Są 
jungos armija susilaikė ties Ne 
inumi "vieną ar dvi dienas, nes 
vokiečiai buvo prašę rusus 
jiems rezervuoto ploto neoku
puoti, nors pinigai buvo šumo 
keti tik 1941 m. sausio mėne- 

jsį. 1939 m. spalio 8'd. Moloto
vas slaptu raštų užtikrino vo-

miT} kiečius: “Protokole paminėta

j e pažymėta Lietuvos teritori 
ja nebus /raudonosios armijos 
okupuota tuo atveju, kai ji įžj-- 
giuos/į Lietuvą” (S- Miglinas, 
Sovietinės agresijos dokumen-

_ J'* ' • >.

. Svarbiausios
■ “ ~ " [ gubernija tam sąlygos yra tinkama rni-

, priklausė Lenkijos sričiai, ku-, D’Da ir prisilaikymas higienos 
t ri turėjo 10 gubernijų ir vadi-^f'iLalavimų.

1 nos “Privislinskij- kraj” (kraš
tas prie Vyslos. Ir Ukraina su
10 gubernijų nebuvo vadinama

i tikru vardu, bet “Malorosija”, 
o Pabaltijys (Kurliandijos, Li

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI ’NAUJIENAS"

ir prie'jo pridėtame žemėlapy

Slaptieji protokolai buvo iš 
kelti 'Nuernbergo teisme, bet 
rusų atstovas — prokuroras 
Rudenko labai priešinosi jų 
svarsįyrųui ir paskelbimui. Gal 
dėl tos /priežasties prie tų pro
tokolų buvę- žemėlapiai dingo. 
JAV Valstybės' Departamentas 
slaptuosius protokolus paskel
bė 1943 m. be slaptų žemėla
pių, dėlto daug kas liko neaiš 
ku. Visdėlto, iš esamų duome-i 
nu matome, kad rusai sumokė* 
jo vokiečiams 7.5 mil. dol. ne 
/už Suvalkų trikampį, - bet už 
tris Suvalkijos apskritis ir ly-

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM | 

- $ešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 1 
Sekmad. 9:30 - 10:00 v. r.-1230 AM | 

Veda K. BRAZDŽIONYTE |
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 |

Telef. - 778-5374 f
—I III II mill I ■■111111 III Ulini IIIIWI ■ IHII I lllllll II I - Į.j

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS*
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius*!^ 

metu įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas _ir susi
rūpinimą- ----------------------------------------------------- $3.00

Dr- A. J. Gussen — DANTYS, jįj priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, Tie to j e $4.00 dabar tik _-------------
Minkštais viršeliais tik -------------------------------------—

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
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nurodytos kilnos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

--W NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

$3.00
$2.00

$2.00

Pagal tą patį slaptą protoko 
lą rusai pasižadėjo perduot 
vokiečiams Lietuvos teritorijos 
dalį Suvalkijoje “į pietryčius 
nuo pažymėtos žemėlapyje Ii- 
nijos”.Koks to ploto dydis ir 
kokios jo ribos, nėra aišku, 
nes prie rastų ir paskelbtų slap 
tų protokolų kokių žemėlapių 
nebuvo. Protokolo tekstas, lie
čiantis tą plotą, sako:

Kai tik Sovietų Sąjungos vy 
riausybė imsis ypatingų prie
monių Lietuvos teritorijoj sa
vo interesams apsaugoti- dabar 
tinė Vokietijos-Lietuvos siena 
bus ištaisyta natūralumo ir pa 
prastumo sumetimais tokiu 
būdu, kad Lietuvos teritorija, 
esanti į pietų vakarus nuo li
nijos, pažymėtos pridėtame že 
mėlapyje, atiteks Vokietijai.

kas mini, kad tas plotas yra 
visa šakių ir dalis Marijampo 
lės apskr. Kituc(se šaltiniuose 
radau, kad ir Vilkaviškio aps 
kritis į jį įėjo. Jei Marijampo
lės apskritis, kuri nesiriboja 
su Vokietija, buvo įtraukta, tai 
kaip galėjo būti aplenkta Vil
kaviškio apskritis, kuri su Vo
kietija ribojasi? Pasižiūrėję Į 
Lietuvos žemėlapį su apskri
čių ribomis, matome, kad tas 
Vokietijai “rezervuotas" plo
tas užima beveik visą Suvalki- i 
ją, o minima naujoji “natūrali" 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 
siena turėjo būti Nemuno upė. 
Vokiečiai Suvalkiją valdė nuo 
1795 iki 1807 m. (*ral Hitleris!

t

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-

UNi R S A
1800 So. Hahted St. Chicago, III. 60608

TURINTI DIDELES ATSARGAS
Tei. 421-3070

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 
Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

universal,

1 _ NAUJIBNOi, CHICAGO B, ILL,— Tuesday, July 12 1977



i®mo!
THS LITHUANIAH DAILY HEW>

Published Daily Exept Sunday by The Lithuanian News Pub. Co^ ] 
1739 So. Halsted Streot, Chicago, 111. 60608, Telephone 421-6100

$31.06
$18.00

$4.00

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rat**:
n Chicago $30.00 per year. $16.00 per
4^. iuuulxl $tf.5u per 3 months, in

UbA localities $26.UU per year.

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

—------------ <7^0
-------------— $2.50

Kanadoje:
^1-t.uu per six munLas. $7.u0 per ne tams_____ ;__ ------------------ $30.00
m?ee months. Canada s3u.00 per year; pusei metu ____ ------------------ $16.00
/uuci countries $3.^00 Pci* year. | /lenam mėnesiui ----------------- $3.00

Užsieniuose:
metams -----------
pusei metu —__
vienam mėnesiui

15 cents per copy

Di*nr<ščic kalrro*:
^hicagoje ir priemiesčiuose:

meiaiiLs .. .... ........................ 630.(XJ
pusei metu------------ :________ >16.00
rims menesiams —__ — >8.00

rienam mėnesiai---------------$3-00

tsaiuse JAV vietose:

pusei metų

Naujieaot eina tusdleu. Ifak'irti'rr. 
sekmadieįuus. Leidžia Naujienų B*r 
drove. 1739 So. Halsted St. Chicago 

Illi. 50608. Telet HAymarket 1-Olut
- f^'^9 Pinigui reikia dusti D&što Hone- 

»i*.w Orderiu kartu su užsakymu.

9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

žinęs, kad staliniškoji konstitucija buvusi pati “demok- 
ratiškiausioji”, šių metų pradžioje panoj e stalininę kons 
titusiją pakeisti sava, brežnevinę. Sjtalihinėje konstitu
cijoje jis rado kelis didelius plyšius, Ubii jau nedemok
ratiškus. Ten buvo keli dalykai, kurie tūrėjo būti pačios j 
konstitucijos pripažinti, bet joje kelių dalykų neturėjo' 
būti. Jis pats konstitu 'ijon įrašė partijos pirmojo sekre-i 
tariaus, principą, partijos iniciatyvą, ir įrašė kelis demok1 

Į ratiškesnius paragrafus, negu buvo ‘‘demokratiškoje”: 
Stalino konstitucijoje. Brežnevas nesąko, kad jis norėjoj 

, primesti savo konstituciją, bet jis tiktai nurodo, kad jo 
paruošta konstitucija bus žymiai demokratiškesnė. Brež 
nevas pripažįsta, kad galima gerinti ir pačią “demokra- > 
tiškiausią” komunistinę konstituciją, bet kitiems toki da; 
lykai draudžiami. Šiomis dienomis okupantas leido jau-^ 
nam Jurgiui Bočiu’iui pakomentuoti apie Amerikos ir 
Rusijos demokratijas Amerikos demokratijos, jis nepa
žįsta nes Amerikoje niekad nėra buvęs. Jam mažai pažįs 
tania ir Rusijos demokratija, nes ir pačioje Rusijoje jam 
neteko ilgiau gyventi. Amerikos jis nepažįsta, šio kraš
to laisvės vaisiais jis nesinaudojo, bet pagal jo. turimas 
žinias Amerikos demokratija yra tiktai ponams. Jo strai 
psnis pavadintas, “Demokratija — ponams!” Jis šitaip 
visą reikalą .vertina. '

“Užjūrio “veiksniai” be paliovos tvirtina: Jung 
tinės Amerikos Valstybės gina ir gelbsti pasaulio 
tautas nuo priespaudos. Amerika —- laisvės ir demo

kratijos šalis. Amerika — neribotų galimybių kraš
tas. šventa teisybė! Beliktų priminti mažytę smulk 
meną, kurią ponai “veiksniai” tyčia ar netyčia' pa
miršta: laisvė, deja, ne'visiems. Buržuazinės propa
gandos glostoma geroji teta kapitalistinė santvar
ka — deja, ne daugeliui teta. Milijonai amerikiečių 
kenčia sunkią socialinę, politinę, moralinę priespaų 
dą. Problemos, problemos, problemos. “Veiksnių” 
spauda labai būtų linkusi jas apeiti, nutylėti, perda
žyti linksksmesnėmis spalvomis. Tačiau vos tik susi
duriame su konkrečiais- kasdienybės, reiškiniai,s ka
pitalistinės tikrovės dailintojų pastangos nueina 
vėjais..” (Gimtasis kraštas, 1&77 m. kovo 22 d.,'4 psl. 
Bočiulis .pripažįsta, kad Ameriką — laisvės ir de

mokratijos šalis, kad ji yra neribotas galimybių kraš
tas. Jis sukandęs dantis, leidžia tvirtinti kad JAV gina 
ir gelbsti pasaulio tautas nuo. priespaudos, bet jis pridu
ria kad tą laisyė ne visiems;... kad milijonai amerikiečių 
kenčia socialinę, politinę ir moralinę ją-iespaudas. Bo
čiulis nenurodo, nei vieno pavyzdžio, iš kurio būtų maty
ti, kad laisvajam pasauliui būtų reikalingi dailinto jai, ir 
kad jų pastangos būtų nuėjusios vėjais... Dailintojų nerei 
kia. Prieš 30 metų didelių bendrovių katalogai, siūlantie
ji prekes tuojau išsiųsti, buvo geriausi dailinto  jai. Kiek 
vieną kultūrininko ar propagandist! kelionė Amerikon 
atvertą akis kiekvienam atvykusiam komunistinės sąnt 
varkos dailintojui, kad Amerikoje žmonės, Įskaitant ir 
darbininkus, šiandien geriau gyvena, negu komunisti
nėje santvarkoje; kad Amerikoje yra dąugiaų įvaĮriąu- 
šių gerybių, kurias kiekvienas labąį lengvai gali Įsigyti; 
Amerikoje nereikia eiti j dolerinės krautuves, nes čia jos 
visos dolerinės ir kiekvienos ir kiekvinenos lenty
nos yra pinutėlės. Kiekvienas gydytojas, partinis veikė
jas, mokslininkas, profesorius išsiveža iš Amerikos tiek 
Įvairiausių pirkinių, kurie daug gražiau nudailina Ame 
rįką, negu nesami dailintojai. Rusams okupavus Lietų-: 
vą, pinniausia jie uždarė visąs politines pąrtijąs, pągro-. 
bė jų spaudą, kurios iki šios dienos neatidavė. Ąme^o-'Vo partijos diktatūra, kelianti baimę Bočiuliams, Palec-

i £ t fe
I 111' 
H--1 ž

Paveiksle matome 1933 m. Šančiuose pastatytą aukštesniąją mokyklą

Apie rusišką ir amerikietišką demokratiją
Savo laiku pats Stalinas ir ištikimiausi jo pakalikai 

tvirtino, kad sovietinė konstitucija yra pati demokratiš
kiausioj!. Pats-Stalinas,’komentuodamas 'apie sovietinę 
konstitucija, ji visų demokratinių kanstįtuėijų — pati 

‘ demokratiškiausioji.' Stalinas nebuvo Įtraukęs Į savo 
konstituciją nepaprastai didelės komunistų partijos pir 
mojo sekretoriaus galios. Reikalai taip klostėsi, kad 
tas didžiausias “demokratas” pradėjo čekoš požemiuose 
šaudyti įtakingiausius komunistus, nes jie nustojo tikė
ti “demokratiškiausia” konstitucija. g

- Nikita” Chruščiovas, maršalo Žukovo Jr^tiįtų aukštų 
sovietų valdžios pareigūnų padedamas, pajėgę* suimti Be 
riją ir baigti patį svarbiausią sovietinio “demokratizmo” 
paragrafą. Berija buvo likviduotas be jokio teismo ir pa 
siaiškinimo, kaip viskas iki to meto ėjo sovietinėje “de
mokratijoje”, o naujai paskirtas čekos viršininkas pri
valėjo pasižadėti klausyti tiktai ministerių nutarimo, o. 
ne vieno partijos centro komiteto sekretoriaus. Visi pri
pažįsta, jog buvo žingsnis demokratine kryptimi, bet jis 
tiktai apsaugojo aukštus ir įtakingus komunistų parti
jos narius nuo pasibaisėtinos komunistų'partijos pirmo
jo sekretoriaus sauvalės. Jeigu dabartiniam čekos virši
ninkui ateina noras kuri nors politinio biuro arba parti
jos centro komiteto narį suimti, tai jis privalo pirma vi-; 
są problemą pareferuoti visam ministerių kabinetui,; o 
tiktai vėliau areštuoti ir tardyti pačius įtakingiausius 
valstybės, partijos ir kariuomenės vadus.

Komunistų partijos vadai, sovietų propagandistai 
leidimus turintieji rašyti komunistų - kontroliuojamoje 
spaudoje, ištisus 60 metų tvirtino, kad tikroji demokra
tija esanti tik Sovietų Sąjungoje, o kituose kraštuose de 
mokratija esanti kapitalistinė, buržuazinė, išnaudoja
moji, reakcinė demokratija. Panašiai galvoja'dar ir šian 
dienvisį tie socialogai ir žurnalistai, kuriems okupantas; 
leidžia prasitarti demokratijos, rinkimų, žmogaus tei
sių ar kitais klausimais. Jie dar ir šiandien aiškina, kad 
Amerikos demokratija yra tiktai ponams, o papras
tiems žmonėms toje demokratinėje santvarkoje nėra kas. 
veikti. <

Tie sovietinės demokratijos aiškintojai užmiršta, 
kad pats Brežnevas, ilgus metus garbinęs ir viešai pripa veikia visos politinės partijos, Įsmaitant ir kumunistinę, kiams ir kitiems.

Irano šachas Pahlavi nesiten
kina būti vien šachu. Sostą jis 

(■paveldėjo iš tėvo, kovotojo Ira
no šacho, bet jam pačiam šacho 
titulo /neužteko. Jis įrodė, kad 
Persijos šachas buvo ne papras 
tas šachas, bet šachų šachas. 
Niekam nebuvo jokios abejonės 
kad jis buvo senos Persijos šac
has, todėl ir pasivadino šachų ša 
chas, arba persiškai —šachinša- 
chas. .

- šiandien jis jau vien šachas 
pagal titulą, bet jis yra šachų 
šachas pagal savo gilią. Jis eina 
kartu su gyvenimu ir naudoja pa 
čia s moderniškiausias priemo
nes kraštui vaidyti ir šacho ga-

Pasakojama, kad jis geriausiu 
I lėktuvu pakildavo į pačius aukš 
čiausius Persijos kalnus, kad ga 
lėtų pasižiūrėti į erelių lizdus 
ir naujai Įšsirutusius ereliukus. 
Tų erelių jis. tiek prifotografa- 
vo, kad kiekvienam jaunam la
kūnui rodo dešimtimis. Kai ša
chas atskrenda Į Ameriką nau
jų lėktuvų patikrinti, tai jis | 
pats išbando lėktuvus. Pats pa
kylą ir pats ^.usileidžia. Tokių ša 1 
chų pasaulyje nėra.

'šachas Pahlavi pirmiausia___
vąrkė savo, kariuomenę. Pas ji.

, Praeitais metais jis nustebi- 
[ no visą pasaulį, kai užsakė_80 
Tomcat lėktuvų Gruman bendro 
vėje. Visi šia lėktuvai jam kai
nuos, pusantro bilijono dolerių. 
Bet šachas už visus pirktus gin 
khis moka. Jis moka ir už in
spektorius bei lakūnas mokyt0* 
jus, kurie geriausius kaito lakū
nus' moko kaip vartoti pačius 
greičiausius ir galingiausius lėk 
tuvus.

1 (Bus daugiau) ' .
. 'S- . -‘T"'-.Dideli nuostoliai

! suti dėl kiaulių slogos ^
t WASHINGTON. — GAO (Ge 

yra. smarkus raitelių dalinys, merai. Atskaitomybės Ofisas), 
turin kelias divizijas pėstininkų, 'skaitomą Kongreso dešifHpjr ran 
turi judrų laivyną, bet turi pa-?ka, apskaičiuoja kad masinis 

liai stiprinti. Irano šachas šian čia moderniškiausią aviaciją vi-į skiepijimas nuo kiaulių slogos 
aun vto &>_ SUosę Artimuose Rytuose, šacho 1 epidemijos, ’ kurios nebuvo, ga-

karo laivynas, kapoja Persijos j H iždui kaštuoti daųgiąįi ’kaip 
jūros bangas, kaip joks kitas-lai bilijonas dolerių.’ /*

_ J . ’f Už legalius-skundus''ir bylas
laivus jis perka Amerikoje, mo--prieš-' vyriausybę dėl sužeistųjų 
.ka ųž, juos milijonas, bet. jis n° hr mirusiu praėjusią žiemą škie 
ri, kad kiekvienas' jo laivų kapifpijimo nuo flu programą ‘ vyk- 
tonas būtu pats - geriausias ir , danty jau daugiau kaip $300 mi- 
apdairiausias./Jis leidžia .juos į lijonų išmokėta. ;
■geriausias - jnokyklas, d vėliau Skiepijimo planą sumanė 
duoda naujus laivus ir liepia ne HEW.' (Sveikatos, '^yįetimo ir į 
padaryti gėdos seniems Persi- departamentas ir jį pasirašė pre 
jos. jūreiviams,^T | ,W’ -- — 4 *
.„Jžgi labiausia^. Žaibas kreipia 
dėmesį į aviaciją. Nei menayals

dien yra pats galingiausias ša
chas visoje Arabų jūroje. Jis 
kitų kraštų neužkariavo, kitų 
šachų nėpavergė, bet kiekvienas 
Persijos Įlankos šeichas, lenkia 

t galvą prieš Irano.' šachų š.achą. „
Niekam ne paslaptis,.Irano ša 

chą ant kojų pastatę didžiausios 
degalų -.vermes, esančios.pą& 
čiame' Irane ir greta esančiuo
se vandenyse. Irano šachų ša
lį as buvo geras raitelis; bet kai. 
Įsitikino, kad lėktuvas, .y ra ga
lingesnis negu^geriausiasark
lys, jis Įsigijo, lėktuvą ir jšmo^

žvynas nepajėgia padarytu Karo

Skiepijimo planą sumanė

zidęntas Fordas.
Programa buvo -sustabdyta 

1976 m. gruodžio mėnesį, kada
ko skraidyti, šindien šachų ša- tybė Afrikoje ar Persijos įlan- apįe 35 milijonai žmonių buyo 

Įskiepyta ir iš jų daugiau kaipchas jau yra praskraidęs Irano 
padangėse ir užsieniuose 5,0.00 
valandų. Tokį valandų skaičių 
praskraido tiktai labai geri la
kūnai, bet visoje Persijos įlan
koje nėra nei vieno šeicho, "ku
ris vienas būtų tiek valandų 
praskraidęs.

ko j e neturi tiek naujausių ka-
ro lėktuvu, kiek .turi. Irano ša- į asmeny suparalyžuota. 
chas. Neseniai šachas užsakė ya pati kiaulių sloga Pirmojo 
120 didelių Amerikos trasporto j Pasaulinio karo pabaigoje 1918- 
lėktuvu, kuriais jis'galės permes 19 metąįs užmušė daugiau kaip 
ti diviziją pės'timnkų arbą..ten 1500,000, amerikiečiųir milijonus 
kų batalijonus į bet kurią Persi žmonių Europoje ir kt.
jos įlankos vietą. . , ’...„ 4;

bet gyventojų dauguma žino, kad Amerikoje yra demo
kratine santvarka/ o okupuotoje Lietuvoje yra Brežne-

MGHT HEART DISEASE

GIVE HtART FUND

ANDRIUS NORIMAS

PASLAPTINGOJI
(Tęsinys)

“Gal... kaip tik šiandien reikės su ja rimtai... Taip! 
Būtinai, kaip sakoma, prisipažinsiu meilėje! Papra
šysiu jos rankos! Negi šitaip vilkinti laiką ir negerai, 
ir nepraktiška! .Juk galėtume jau seniai susimetrikuo
ti ar bažnyčioje šliubą imti, bet jau gyventi sykiu! 
Kaip malonu būtų rytais sėdėti prie pusryčių stalo, o 
ne prie virtuvės plovyklos atsistojus... Žinau yieną resj 
toraną... Taip, ten patogu toje ložėje... Būtinai, būti
nai!” ' ’M

Su šypsena nuo pramatomo malonumo, nes neabe
jojo Elenos sutikimu tekėti užjo, jis paėmė kitą laik
raščio numerį. Akys užgriebė stamboką antraštę, kvie
čiančią baikotuoti to paties sovietinio dainininko kon
certą. Stebėjosi, kaip autorius, pasirašęs slapivardžiu, 
kone visus jo samprotavimus kartojo, vįsas jo mintis 
atspėjo! »

Staiga priėjo prie pastraipos, kurioje buvo atsk-t 
leidžiama uždanga, slėpusi koncerto rengėjus. Susi
domėjo kokie gi žmones galėjo surengti tokį koncer
tą. Prabėgdamas kiekvieną pavardę, atpažino vieną 
laisvųjų pažiūrų jaunuolį; religinės grupės atstovą sa 
nuostaba atpažinęs, kraipė galvą, bet, štai... Elenos 
Golkovienės pavardė! Kmlėl ji čia? Aiškiai minimu, 
k:tip 1. 'ja. Kokiai organizacijai ji priklailso — ne- 
paiūšvla. Ja' nėra tokio pamušalo.

“Gal vieniu e|is jos pamušalas — jos buvusiojo vyT 
ro rusiška kilmė > pavardė... Bet jis. taip! Jis iškelia
vo j sovietiją! Va dinasi, buvo komunistas.^*?

Pakilo, neramiai žingsniuodamas. Laikraštis dar 
| jo rankoje.

“Nejau, ištekėjusi už ruso, ji ir savo pažiūras pa
keitė? O gal los pažiūros ir anksčiau buvo kitokios? 
Kodėl ji dabar prisidėjo prie koncerto rengimo? Kty, 
dėl ji? Niekur nepriklausanti. Kas ją į lai stūmė ar 
vertė? Jokiąi organizacijai nepriklausančią...”

Čia jis net sustojo.
“Argi? Argi ji nepriklauso?- Juk ji man ne viską yra 

pasisakiusi! Juk išeivių organizacijoms nepriklausyda
ma galėjo slapia priklausyti... sovietinėms, raudonoms... 
Kaip, tai man anksčiau neatėjo, į galvą?'*

Toji mintis jį sujaudino. Vaikštinėjo po kambarį, 
glamžydamas dienraštį, kurio, eilutėse, tarytum ugni
mi, įrašytas ir Elenos vardas. .

“Gal dar paskambinčiau jai? Pasitikrinti 1 Juk ža
dėjau netrukus pasitarti dėl savaitgalio... Restoranan 
gal jau... O jeigu ji patvirtins mano mintis? Ar tada 
prašysiu jos rankos? Juk ne!”

Nors Ęlcną ię laukė Petro skambučio, bet n^dlau- 
kė. Nei tą šeštadienį, nei vėlįau. O po kurio laiko susi
tikę viešumoje, tik iš tpliau įsausu 1 inktclėniti pasis. 
veikino. Tai buvo tarytum jų paskatinis pasimatymas, 
p^skutįųią sp4įe._ ‘ ‘ r’į

¥ " (Pabaiga) ^4 ' ' i

JONAS VALAITIS ' f; u- į

^ęidu degtukus”
. f (Tęsinys)

Jo veidas buvo mieguistas ir apverktas. Jis pats 
buvo girtas ir vos laikėsi ant kojų.

— Kur ponas? — paklamį jį čubikoėas. *8
— Užmušė, jūsų aitkštakilnybę>

Tatai pasakęs, Nikolaška sumirksėjo akimis ir ap 
siverkė. ’ ' ’

Žinoma, kad užmušė’. (J dabar kur jis? Kūnas- ta
tai jo kur?
—Kalba ,kąd pro langą išvilko ir sode užkasė
— Gm... Tardymo rezultatai jau žinomi virtuvėje... 

Biauru. Meldžiamasis, kur tu buvai tą naktį, kai poną 
užmušė? šeštadienį taigi?

Nikolaška pavertė aukštyn galvą, ištiesė kaklą ir 
Susimąstė.

— Negaliu žinoti, jųsų aukštakilnybe, — pasakė jis.
— Buvau išgėręs ir neatsimenu.

— Alibi. — švagžtelėjo DiukoVskis, šyj»odamasis
triudamas rankas. .

— Taip. Na, o kodėl prįe pono lango kraujas?
Nikolaška užvertė aukštyn galvą ir užsimąstė.

-r- Greičiau galvok, — pasakė ispravniukąs.
— Tuojau. Šitas kraujas iš niekniekio, jūsų aukšta

kilnybe. Vištą aš pioviau. Pjoviau aš ją labai papras
tai, kaip visados, o ji ėmė ir išsprūdo 
bėgli-A. O iš šito tai ir kraujas.

1 v Jėfrcmąs pareiškė, kad Nikolaška iš tikrųjų kiek 
iVicbą vakarą piauna vištas ir įvairiose vietose, bet nie 
kds nematė,' kad galutinai nepapiauta višta bėgiotų 
sode, ko betgi negalima griežtai paneigti.

*' 4- Alibi, —- nusišypsojo Diiikovskis. —'Ir kuris pai_ 
‘kits alibi.-

—- ‘Ar su Atuljka bendravb? '
-s' -— Būta nuorlėmės.

Į O ponas iš tavęs ją paviliojo?J ' ' » ,
•'’—Niekaip be. Iš manęs Aknljką atėmė'štai jie, po- 
nas Pfcekovas, Ivanas Michailovičius, o iš Ivano Mi-

atėmė ponas. Tai laip buvo dalykas
Psekovas sumišo ir ėmę. kasyti kairę savo 

Diukovsfes įsisiurbė į jį akimis, perskaitė-sumišimą 
krūptelėjo. Pamatė valdytojo mėlynas kelnes, į k 
anksčiau uėįkreipė dėmesio. Kelnės priminė jam 
lynus plaukelius, rastus ant krūmo, čubikovas, 
keliu, įtariamai pažvelgė į!Psekovą.

— Eik. — pasakė jis Nikolaškai.. — O dabar 
te jums pateikti v jeną klausimą, popas Psekovai. Jūs, 
žinoma, buvoję čia šeštadienį prie sekmadienio?

— Taip, valandą aš yaktųieniavau su Mar
ku Ivanovičiunc

— O pas]įuį£
Psekpvas pušimi nė ir a tsistojo uuo stalo.

— Paskui... Diskui... Deja, neąpinįfgįU, — suburbė
jo jis. —- Aš dąug dėgU?čą išgėriau tuomęL.. Jjfatsime 
nu, kurfr kad3 užmigau.,. Ko jūą j maųe vis taip žiū
rite? Lyg iš tikro ąš ųžpuišiau.

—Kur'ji^s pabudo*?/ ; ;
— Darbitiinkų vįrjbvčj ant knpsnįęs pabudai^... 

rankų ir ėmė'Visi gali patvirtinti.,'Kaip aš patekąS ^osnies ne
žinau...

— Jūs nesijaųdiųkif..'. Akuliną jūs pažinojot?
— Nieko nėra čia ypatingo... >
— Iš jūsų jinai nuėjo pas KJiauzovą?
— Ta(p.A '{drėbtai, padųoK dar grybų. Norite arba

tos, Jcvgralai Kuziničiau?
Jyykuf lyte, sm>kit kląįlri. Į»cfflęsusi mimičių/peri- 

kelą. Ditikovskis tylėjo ir neatitraukė savo dygių akjų 
uik> nųblmikusio. veido. Tylų suardė tardy
tojas.

me- 
savu

ir

(Bus daugiau)
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UK. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGIŲ* CHIRURGAM 

6449 So. Pylą*Li Rd. (Crowf,rd 
Medical Building). TeL U U 5 6446 

. Hr įima ligotu m> pagal susitarimą* į 
lei DeaUUiepia. skambinti 374-8004

K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

chirurgija 
T«l#f. 695-OS 33 ■ 

Fox Vaiiey Meuicol Center 
86Ų summit street 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

UR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS i» CHIRURGAS 

Westchester Community k|i/u«o> 
Med.cinos direktorius 

) ?38 S. Manheim Xdw Wesrcneirer, III. 
v ALAiVDoS: 3—tf uoimu mazuujihs it | 

ka& antrą se>iajuiem h~*3 val.
IcL; io2-2/Z/ arbe S6>-2?28

Rex.; GJ 8-0873

DK. W. EISIN-EIS’NAS 
■AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA y 24’0 

valandos pa&al- susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml S-^nr4.

. ■ ■■ ■ — ■ ■ ■■■ -  — I ■» ■ ■!■■ ■ 1

TEL. — BE 3-5893

DlL A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
39V7 West 103rd Street 

Valandos pagal susitartai# ' ■ --J— - ■' s,

DiL K. A. V. JUČAS 
489-4441; . 561-4605 į 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonai atsakomas 12 vaL 

į fL EJtĮANK PJLECKAS 
OPTOMETR1STAS

KAJLBA LIEl'UVISKAI 
26x8 W. 71 St. Te). 737-5149

< li&rina akis. Pritaiko akinius ir 
; ; ^contact lenses"
-741.’pagal susitarimą. Uždaryte tree.

UK.L.EON AS SE1BUTIS 
fr-tSTŲ, PŪSLES IR 

. ,> PROSTATOS CHIRURGIJA 
4656 WEST 63rd STREET.

'y/ai. an trad, nuo 1—4 Po pietų, 
kfetvu'iąa. nuo 5—7 vai. vak.

’. . > Utis< telef.; 776-2880 
iteu|aš rex. telef.; 448-5545

DU. VYT. TAURAS 
U'YOYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

- TeL PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm.. an trad., treciad, 

'ir peakt. 2-4.ir 6-8 vaL vak. šeštadie- 
. niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
“ V ORTHORSDAS-PBOTEZ1STAS
- Aparatai - JtTotezai. Med. Ban-
~ dažai. Speciali pagalba kojoms.
CV (Arch Supports/ir t. t.
v ai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1 
2650 West 63rd SU Chicago^!IL 60629

Telef.: PRospect 6-5084

Juoze Augustaitytė-aiVąičiūnieniė

juezė Vaičiūnienė

moka. Tuo būdu J. Vaičiūnienė 
buvo tautinių Šokių pradininkė.

1 ygiagrečiai Juoze Vaičiųnie 
nė re škėsi ir skautų veikloje.

J. Vaičiūnienė poetė-publicis- 
tė Yra išeisti penki jos poezijos 
rinkiniai: “f’u baltu nuometu”, 
•kkevekiros”, ‘'žvaigždėtos nak 
t y k”, “Ant aukuro laiptų” ir 
‘Fūpesfs”. Jos poezija remia 

ii žmogurni, religija ir tauta.
Du poezijos rinkiniai dar nė 

ra išleisti Taip rat išleistos trys 
knygos: “Tautiniu šokių šven
tų takais”, “Dainy šventės lau
kuose” ir “lietuvis mokytojas 
neprikląusomoie Metuvoje”. Iš 
visų svauCoię skelbtų straipsnių 
susidarytų apie dešimt tomų.

Visas Juozės Vaič'ūnienūs gy 
veiųmas tuvs? paaukotas tautos 
reikalams. Jos kūryba, jos algai

Juozė Augustaitytė-VaiČiū-:v^tieii ^kiai, jps pu
nienė gimė 1895 m. Vilkavišky-1 Mistika rodė didelę meilę sa- 
je, o mirė 1974 m. Chicagoje. vo tėvynei. Tą meUę ji skelbė

Baigusi mokslus Rusijoje, Vaii^^^ems’ ^uo. ^os Pa 
čiūnienė grįžo -j nepriklausomą ( Sakymas : Aš einu su sayo tau 
Lietuvą ir vėliau mokytojavo v .
Marijampolės gimnazijoje, dės-!^a<^ galėčiau tave išsinešt!

....... . . ’ TT4 Iznlnn 4di’vyii’n vsnrloniitydama lietuvių kalbą ir kūno 
kultūrą.

Ji labai pradėjo domėtis 
'. išku tautiniu sportu. J. 
čiūnienė pirmoji pradėjo ruošti 
sporto šventes gimnazijoje. II-

lietu
Vai-

gai teko darbuotis, kol Kaune laukus.

Ųž kalnų, devynių vandenų dy
kumų,
Tau po kojom žaibus sulanksty- 
čiau,
Kad tik būtų po audrų ramu.

•Kad galėčiau nuo kruvino kelio 
Pasiimt tavo dangų, marias ir

Kūno Kultūros rūmų stadione 
parodė pirmąjį tautinį šokį pa
sirodymų varžybose. Jos moki
niai laimėjo pirmąją vietą var
žybose. šokiu? susidomėjo švie
timo ministerija ir taip pama
žu tautiniai šokiai buvo įvesti 
gimnazijose, kaip privaloma pą-

Nepalikčiau žmogaus nei druge 
lio •
Verpt vergijos tarnams ir valdo 
varas šilkus.

“Lopšinė mano žemei”
Laura Linaitė," VIII kl.

K. Donelaičio mokykla

KNYGOS ANGLU KALBA
J. JutniMi, A KISS IN THE DARK. *PikanUš8u lx

<prasimai, paimu is gyvenimo . Lengvą* ftiliuą. gyva Wba. gražiai išleista 
kj, pM £utiuą 64L3U-

Dr. Juoxaj b. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos LStori)<x 
ontrauka nuo pat senųjų amlių iki pokario, cnetų. Vidutinio formatu. 14.
>1., .x.iiiiuu,pi

Dr. Juozas B. Končių*, VYTAUTAS THE G.REĄT1 Istonniat DbĘ V> 
autu oruožąi. paUęCmnl to. taiko Lietuvos valstybės k Jos kaimynu istoriją 

. 1 *Luv. tCietaia viršeliais S4.0& *
Dauguma šių <uygu yra tinkamo* dovanus įvairiomis progomis Jau u 

xitas knygių gaunu įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus cesj • 
*.iginę'perlaidą

N A U J I E N O S,
t?W Chicxito. III 404(1?

N AVIENOSE GALIMA GAUTI;
1. J. Augustaięio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psl.

minkšti viršeliai  .............. ........ ...------- —-— --------$2.50
2. J. Augustaičio V. VARDYS IR ŠOVĄ APIE RAŠTIKIO AT-

SIMINTMUS. -36 psk. minkšti viršeliai -?1 50
.3. Vincas žęmąįfis. LIETUVIŲ ETNINiŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu,, minkšti viršeliai----- -f2.Q0
I Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS. ŲIETUVOS K.RIĘŠTAS, 

minkšti yiršetiąi., 5.2 pst------------- ------------------- $1.00.

N A t) J J. K. N O S
’ ’H* Hailed (h lour u. HUnoU

treles visoms * progoms 
BEVERLY HILLS GELINYČIA

Z44J wES't 63rd SIREE1' ~
Telefoną^ PR 84)833 ir PR 8-0834 

laip pat naujoji Barbaros ir
Gene Driship krautuvė

THE DAISY STORE 
?918 Southwest Hwy, .Oak Lawn, 

TeL 499-1318

■tXAKAUSIYMAI

MOVING i
L«i<JJcnai — Pilna apdravoa 

ZKMA KALINA
K. » E R 1 N A I

T«L WA 5-8063

MOVING 

Apdraustas pa r kraus tymas 
Ii įvsiriv atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 

" Tai. 37^1882 arba 376-5996 
■ - - ------------

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But It incorporates en
ergy-saving features in de- 

; sign, materials, and appU- 
’ ances which can cut energy 
needs by up to 5d percent. It 
has two heat-circnlating

I SOPHIE BARČUS j 

RADIJO RIMOS VALANDOS 

Vl»o« prosramoi II WOPA, 

1490 HL A. AA 

Liefuvlv kalba: kasdien nuo plr- 
j nūdienio iki penktadienio 12:30 

— 1:00 vaL popeL — šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

Tatef^ HĖmlock 44411
’7159 So. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, ILL. 60629
,t. i - : • I

i HeaiFlator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
ithrough the lower vents, 
(warm U and then re-direet 
the heated air back Into the 
room.

I The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
aave up to 6ne half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York's Long Island Sav
ings Bank. IU "Centenergy 
*16* house was taflt to demon
strate the many practfcal ways 
©f conserving energy. The to
tal additional coat of these 
ImprovemeLU was approxi
mately 14.000 . . . projected to 
be amortized within 4 to S 
years through reduced ax- 
^ensA, Tneluded «tį added to*

sulatfon within walls and-cell-’ 
ing as well as in earthen berms j 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Beatilator Fire
places re-circulate heated air 
bark into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of "Centencrgy **76.*

The fireplaces were supplied 
bp Home Crafts, Inc., Floral 
Park. New York. ReatUaior 
Fireplace, A DivisiM of Vega 
Industries, Inc„ located fn Mt. 
PieojosU, Zotoo, vumufactwres 
a compute Une of 'berūt-tsų 
freestundinff astf wall- 
mouxted fireplaces • • «

švabienė Jūratė Ir Kastytis

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

&
%

"Grįžkite I mepe ir al gqiiu Į jus, sako kareivijy Viešpats".
MaL 3:7.

Atkartotinai šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 
per amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo 
malonės jų išteisinimui, ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jj. Jis taip pat pasirodo kantrus net ir tiems, 
kuriems trūksta medės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatytu laiku, įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

Vm lino, kad mirti* yra žUun u palieži* kiakvlana. Bat Kur yra ml- 
| M klausimą «r>»ko knygufi p<j mirtiat". kurią gau«H«

•ąn^kamaL Raly kitą: ;
« ZAVIST 3715 WEST 66th S^RUET. CHICAGO, ILL. 6C629

IV RAJTO TYR1N8TQJA’

Laidotuvių Direktoriai

Nauja Vokietijos Bendruomenes vadovybe
Lietuvis, iš priyimlies nepa

sitenkina savo likimu ir nesė
di sudėjęs ranku, pasiduoda
mas jo-valiai.-Jis moka prisi
taikyti prie naujų sąlygų ir'ap 
linkos, dažniausiai jas išnau
dodamas pagerinti savo išsi
mokslinimui ir bandydamas 
žengti į priekį, nors tas kelias 
ir sunkus būtų. :Mokslas prasi
deda su žmogaus gimimu ir pa 
sibaigia su jo mirtimi. Moks
las mums padeda logiškai gal 
voįi; spręsti remiantis faktais, 
ieškoti tiesos^ smerkti melą,
organizuotis ir t. t. Taęiau! neblogai. Per neeilinį Vokieti- 
moksįąs, o ypač nepakanka
mas mokslas, kartais nuveda 
į pražūtį. Kai žmogus nęsisten

Užtat ir Vokietijos LB vadovy 
bes uždaviniai yra dvejopi: iš 
vienos pusės reikia paruošti ir 
vykdyti savo veiklos planus, 
iš kitos — gauti iš vokiečių vy 
riausybės finansinės paramos 
tiems pianams yykdyti ir iš jos 
tvarkingai atsiskaityti, o taip j 
pat palaikyti kuo glaudžiau
sius ryšius su savo tautiečiais 
ir su vokiečių visuomene bei 
vyriausybe.

Tuos uždavinius atlikti lig
šiolinėms mūsų Bendruome
nės vadovybėms pasisekdavo

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
TeL 737-8600
TeL 737-8601

faktų, nepaiso i vertybių ir ne
siskaito su prjėmonėiuis, siek 
damas užsibrėžto tikslo, kuris 
tarnauja jo asmeniškumui ar_ 
bą ambicijoms tenkinti, tada 
jo sprendimai, būna chaotiški.; 
Sprendimai tū^į būti išmąsty
ti, pagrįsti surinkta informaci 
ja, pasitarimais su žmonėmis. 
Amžius, įsitikinimai ir pri
klausomumas partijai netarė-' 
tų yąįdįątį lemiamo vaidmens.

. - ’ * - -w -

Vokietijos Lietuviu bendruo 
menes didžiausia pastangų da 
lis-nukreipta i lietuvybės išlak, 
kymą. Gal 
me krašte 
laisvajame 
gimnazija.
gi Vak. Vokietijos vyriausybei, 
kad ji fu pastangų ne tik kad 
netrukdo, bet dar paveikiai 
jas remia. Mūsų veikla būtų 
buvusi daug skurdesnė, jei tos 
paramos nebūtume Sulaukę.

jos LB Tarybos narių suvažia
vimų š, di. birželio 4 išrinkta. 
nauja valdyba. Jų sudaro: pir 
mininkas inž. Juozas Sabas, 
vicepirniininkas Arminas Lips- | 
chrs, sekretorius Vytautas Svi j 
las, iždininkas Ričardas Tend 
zegolskis ir narys jaunimo rei'ė 
kalams —‘ Manfredas šiųšelis.; i ;

Naujosios valdyboj nariai t 
nėra naujokai Vokietijos LB ! 
veikloje. Be to. jie gj’vena ne- : > ■— 
toli vienas kito, todėl nebus 
jokių sunkumų bei išlaidų daž 
niau susirinkti. Tad yra pa
grindo tikėtis, kad nauja va
dovybė su naujais žmonėmis 
ne tik sugebės tęsti buvusių 
valdybų darbų, bet įneš naujų 
pozityvių idėjų bei gyvumo j 
Vokietijos Lietuvių bendruo
menės gyvenimą.

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

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-C440

į

Į
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«fGRT HEART DISEASE
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THE piueapple erom bgth shells, halve
8354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1111

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

(R NAKTL

I

I I
I

f tI

I

BUTKUS - VASAITIS
144u So. oUU Ave^ Cicero, £1L Phone: Olympic 2-1003

. GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. Ll'lUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

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

NAUJIENOS, CHICAGO ir IL1--------Tuesday, July 12

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
>» ' (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WIST 23rd PLACE VlrgJuU 7-667X
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hiih, UL 974-4418

nepripuolamai šia- 
veikra ir vienintelė 
p a šauly j e lie tuvi u 

Turime būti dėkin-

<HVE.HEART FUND

HKAFPte

MIV TO CUTAHDSEXVZ PlHEĄPFLč

G3oW TRATA PLUM? ANO FREsŽ 

LOOKING PINEAPPLE RAS FOUN0 
A HOME W YOUR KTTCHER ,YOU 
MAY WONOER ABOUT THE 
EASIEST WAY TS CUT ANO SERVE 
THIS T>ELICACV.WELL,iTtoULPNT 
EE EASIER.

(Lay the fineAppie oh its 
SIDE.WITH A LARGE, SHARP 
'KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
fTrtE BOTTOM THK6U6H THECKO^'U.

REMOVE THE HZUIT, 
IM5EKT A CURVE? KNIFE 
CLOSE TO THE SHELL AND 
CUT ALL THE

IEVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-§ 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

Laidoto vių | 
DireKlorių 
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS AI. PHILLIPS
’ĮALMAZj IK LAURYNAS LABANAUJsKAN 

5307 So. LilUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401



Lenkijoje nepakanka maisto.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZĄNAUSKAS, Prezdentas

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

Amerikoje galime

Amerikoje galime, nusipirkti sai kitokios. I.enkijos-tiarbinin- 
g.uia neblogo lenkiško kumpio, kai pakė'ė protėstb’’Valsą, kai 
Let pačioje Lenkijoje mėsa tapo Gierekas buvo suplanavęs pakel 
labai retas liuksusinis dalykas, ti mėsus kainas. Kainų jis ne

gauti kelių kėlė la-t lenkams mėsą jis visai
mėsos gaminių, bet atėmė. Kas turi pinigų, tai gali 

mėsos Įsigyti juodoje rinkoje, jpačioje 1 enki joje nei kumpio, 
nei klų produktų neįmanoma’ Bet kas pinigų nebeturi, tai ten' 
paprastam žmogui įsigyti.

Ne tik Gumulkai buvo reika-1 
lingi, bet ir Edward Gierekui 
Amerikos doleriai tiek reikalin
gi, kiek jie reikalingi Brežnevui. 
Maskva yra užsieniams prasis
kolinusi, bet komunistinė Lenki 
ja tų skolų yra pasidariusi žy
miai daugiau, palyginus su gy
ventojų skaičiumi, negu rusai.

Gierekas pirko įvairiausias 
mašinas Vokietijoje, Prancūzijo 
je, Anglijoje ir Amerikoje. Pir
ko jas skolon. Jis tikėjosi atsta 
tyti karo metu gerokai ąpgriau

| nieko jis negaus. Apie Amerikos 
krautuvėse matomus lenkiškus 
kumpius ir kalbos negali būti. 
Kumpius Lenkijoje valgo tiktai 
komunistų partijos nariai, aukš 
tesni valdžios atstovai ir visoki 
“prosz.e panai”, bet paprastiems 
darbininkams mėsos Lenkijoje 
nėra. ... .

Kai nėra mėsos, tai nėra it 
riebalų. Tai ką žmonės valgo? 
Dabar tiniu metu bulvė yra 
pats stipriausias ir dažniausias 
lenko patiekalas. Jas duoda sriu 

įboje, jas verda ir kepa, kad tu-ta ir prieš kara veik nebuvusiai ., ’ , .. , .. , . , . , 4_-, ■ , v. 'retu truputi kitokį skoni, betI nnbn nvomAnn Aloeinn iio Honor . * r mLenkų pramonę. Mašinų jis daug 
turi, bet mašinos, jeigu patyręs 
žmogus jų nesuka, tai pačios 
nesisuka. Mašinas pažistantieji 
lenkai ir vokiečiai išskubėjo Į 
vakarus, o Lenkijoje patyrusių 
specialistų po karo veik neliko. 
Mašinos Gierekui nedavė to, ko 
jis tikėjosi.

Jau nuo pavasario Gierikas 
uždraudė pardavinėti mėsą pir 
madieniais, antradieniais ir tre 
čiandieniais. Varšuvos ir jos prie 
miesčių krautuvėse mėsa pasiro 
do tiktai ketvirtadieniais. Viš 
tos kojų, kralikų dar gali nusi
pirkti penktadieniais, bet šešta 
dienį nelauk, nes atvežta mėsa 
per dvi dienas išparduodama.

.. Mėsinėse mėsos nėra, bet ji 
pasirodo juodojoje rinkoje. Bet 
juodojoj rinkij mėsos kainos vi-’

bulvės vistiek lieka bulvės. Ypa 
tingai, jeigu šeimininkė netu
ri riebalo bulvėms, aplaistyti.

Gierekui rūpi maisto klausi
mas, bet jis turi dideliu rūpesčiu U * . .' -ir su politiniais klausimais. Ko
munistinė policija" Krokuvoje 
nudaigojo studentą Stanislovą 
Pyjas. Jis priklausė komitetui, 
kuris rūpinasi padėti darbinin
kams, ginančius ..darbininkus, 
streikavusius del aukštesnių 
maisto kainų. Pasirodo, kad už
muštojo studento šalininkų yra 
■visame krašte. Kur Gierekas ar 
koks ministras pasirodo, tai vis ' 
klausia, kada ir kaip valdžia nu 
žudė studentą Pyjas. /

Visiems Lenkijoje sunku, bet 
ligoniams ir seniems —sunkiau 
šia. Ligoniai, negaudami mais
to, badauja ir nesveiksta.

RIMTA KNYGA — GERLAUSIA DOVANA
Na u JI anose galima šauti pulkly kuries papuoš bet keklą

knygų spintą ar tentyna. T \ 'T ‘
Aleksandras PakalnIŠHs, MES GRJŽTAME. Jdomfls Jaunu dieną 

atsiminimai ir įvykį, bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psL Katna $5. l į

A. Pakalniškiu METAI PRAEITYJE. Netolimu įvyktu prisimint 
ir laiko įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje apražym^j mskir> 
tyti J 12 daliu. ^6 psL. kaina $5.. :

Dr. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, Gra
žiais viršeliais. 336 psL Kaina S6.00, Minkštais virk S5J3C

Prcr. VacL Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; R dalis, 225 psL, Įrišta — $3,00. minkt-< 
tais viršeliais ..... ... ....... ....    SX0B

Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVliKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos.apskritys su Įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl,, kaina $8. — .

P. KesiOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daHu Uetuvof 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3. ; •

170 psl. _____ ______ _ ____ - —_____ __ ’ SX5C
M. Gudelis, POVILAS MILERIS^ biografijos bruožai 2S2 

puslapiai ___________ ___ :__ ;___ _ '________ ?3.8i
Knygas užsakant reiki a pridėti 25 et pašto ISlaidomx.’

NAUJIENOS,

AAUJIEMOSS Bernet suėjo K aettp Xlnint Uį rakatfl. rerHjort pfraeojt 
Amerika lietuvių dienraščio rteffėjus bei lietavlžkoe spauda ptanfi- 
aus ir atilekxnt būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui akel- 
blsum Naujienų platinimo rajus.

AAUJIEUtOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuva tr pavergta Hetsvta Irirr? 
neidama Ir nesldėdcsa 1 sandėrius su okupantais tr rt įgillo-

AAUJTK50S palafto rišu lietGTlu deatoknttoei rrnpei, Jrę bendru 
djai Ir remi* yIjįj lietuviu bendruoeiuf dirbus bei tlkilM,

tikos ir polttalų iliuzijų laikais. Jos yra Tįsiems įdomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuves ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesiCM.
KMNUOJA: Chicago]* Ir Kanadoje matam — 330.00, pese! metų — fltM, 

trim mėn. — $4-50, vienam man. 53.00. Klfoee JAV vietose metama 
— $26.00, pusei moty — $14.00, vienam m*n. — $2J0. Užrienlve- 
M — $31.00 metama. Suslpailnlmul siunčiame savaitę nemekameL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

Q Siunčiu  dot Neujlenų prenMineratal, JubIBejfrrfo 
y*jtu> proga paremdama* lietuvišku tpaudą.

I Į Vajaus proga praiau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių jnpAreigojbnų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

Iš Lenkijos- grįžusieji ameri- giono Dariaus-Girėno posto -pa- 
kiečiai pasakoja, kad dabarti- reigūnas ir buvęs komandie- 
niu metu Lenkijoje jau daug sun riusf vadovaus apeigoms pa
šiau. Gierekas įvedė dolerines ’gerbti kpt Steponą Darių ir 
krautuves, kad galėtų iš ameri-Į 
kiečių galimai daugiau dolerių’ 
išgauti.

Nežiūrint į šiuos sunkumus, 1 
Lenkijoj visdelto geriau, negu^ 
Gudijoje ar kitose rusų paverg 
tose sovietinėse respublikose.? I

1 Itn. Stasį Girėną prie jų pamin- 
Jklo Marquette parke, ties 67-ta
ir California Ave. Minėjimas 
bus šį sekmadienį, liepos 17 d.,
2 vai. popiet, Ray Kragąuskas, 

! Frank Krasauskas ir Al. Saina- 
Įška yra posto seržantai kaijš-

Stebėtojas l toms apeigoms. Visuomenė 
[kviečiama dalyvauti.

— Chicago Lawn distrikto 
patrulis Petras Martrnkus buvo 
lengvai sužeistas skirstant be
sipešančius rudmarškinius na
cius su raudonmarškiniais de
monstrantais. Demonstracijos 
buvo užpraeitą šeštadienį Mar
quette Parke; ' - ’

— Stasys Martikus, Mark- 
Stasiulis ir Mark Valentinas iš 
Chicagos pietvakarių baigė Illi-.
nois Benediktinų kolegiją -ba
kalauro laipsniais.

— Jonas Stankūnas iš .Chica
gos pietvakarių baigė Western 
Illinois universitetą bakalauro 
laipsniu. •

— State Street Council ruošia 
įvairių pramogų savaitę tos pat 
gatvės vidurmiestyje liepos 18— 
23 dienomis. <.t

..— Pennsilvanijos Lietuvių Diė 
na bus rugpiūčio 14 d. Lake
wood Park., Pa. I tų tradicinę 
šventę organizuojamos ekskur
sijos iš Npw<cYorko bei kitų 
vietovių.

— Dailininkai: V.-Krištolai- 
tyte, V. Ignas, V. Vizgirda ir 
K. Žoromskis-išstatė savo kūry
bos darbus, - Kennebunporto, 
Maine, vasarvietėje iki vasaro
jimo sezono pabaigos. Taip pat 
ruošiamos^ “jvdirfds kultūrinės 
programos; Vasarvietės vedėjas 
yra kun. Leonardas Andriekus, 
iLetuvių Rašytojų Dr-jos pir
mininkas.

— Lietuvių Dzenų žurnalo 
metinis piknikas bus rugsėjo 
18 d. McChnibridge parke. Bur 
bank, - CaL-

• Sunkiausi dvynukai yra 
BiliĮr Ben McCreary, gimę 1948 
m. Šiaurės Karolinoje, 1972 m. 
jie tapo garsiąis imtininkais-ri- 
stikais, Billy r-Benpy McGuire 
vardais ir ^vėre 700 ir 720 sva-

— Ben Pocius, Amerikos Le- rų. į "

Brunonas Bušackis, Radvila 
Juodasis, Biografija. Devenių 
Kultūrinio Fondo leidinys No
l. Viršelis dai). V. Igno (me- 
užio raižinys). Spaudė M. Mor 
kūno spaustuvė, Chicagoje 1977
m. Leidinys iliustruotas. De
dikuotas — išvežtiems, dingu- 
siems, pasigendamiems, pra
žudytiems. 263 psl.

Veikalas suskirstytas sky
riais: I Mikalojaus Radvilos 
Juodojo jaunystė. II -Mikalo
jus Juodasis — kunigaikštis. 
III. Radvila Juodasis — kanc
leris. IV. Juodasis riteris Bal
tijos avangarde. V. Despera- 
tiškasai Europos pylimo staty
tojas. Baigiamasis žodis. Rad
vilų geneologija. Bibliografija.

Veikalo mintį nusako auto
riais žodžiai: “Didysis Lietu
vos kancleris Radvila jautė, 
kad Lietuva gal paskutinį kar
tą savo istorijoj yra pašaukta 
epochinės reikšmės europiš- 
kam uždaviniui... šio savo tau
tinio ir europinio uždavinio 
supratimo šviesoje Radvila 
Juodasis iškyla visoj savo di
dybėj. Tikras Lietuvos patrio
tas, lenkų atžvilgiu separatis
tas ir protestantiško ekume
nizmo bei federalizmo šalinin
kas pastangose bendradarbiau 
ti su šiaurės kaimynais buvo 
didelės politinės nuojautos to
li numatantis politinis geni
jus” (psl. 177).

Išleista knygą tenka skaityti 
vienu žymiausiu istoriniu vei
kalu, pdrašytu pokariniame 
laikotarpyje, kuriame autorius 
visai kitoje šviesoje svarsto 
lietuvių tautos dramatinį lūžį, 
vykusį viduramžių ir naujųjų 
amžių sąvartoje. Autorius pri
silaiko griežtai mokslinio me
todo ir Radvilo Juodojo vei
klą nagrinėja ne vien D. L. K. 
ir Lenkijos tuolaikinės istori
jos rėmuose, bet tolygiai duo
da Vak. Europos istorinį foną, 
su kuriuo artimai teko susi
durti Radvilui Juodajam.

Knyga gaunama sekančiu 
adresu, prisiuntus 5 dot: Jo
nas Palšis, 5718 So. Richmond 
St Chicago, ILL 60629.

Pr.

Namai, Žeme — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

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

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

6 BŪTU mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTU medinis — $12,000.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

. ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Darbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantijai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

BUDRAITIS REALTY
. įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicagd 

Tel. 767-0600.

TAISAU IR DAŽAU
NAMUS

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti;

476-7727 arba 523-9367
ALEKSAS

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

'' Kreiptis

MARUA NOREIKIENĖ ‘ ....
2608 West 69th St, Chicago, HL 50629 • Tel-WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
, . MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, HI. 50629. — Tri. WA 5-2737 
3333 So. Halsted Pt, Chicago, HI. 60604. — Tel. 254-3326

PAVERGTŲ TAUTŲ Komi
tetas š.iri. liepos 16 d. 12 v. die
nos metu ruošia, Chicagos mie
sto centre, State St., protesto 
paradą.

Chicagos Lietuvių Taryba 
kviečia lietuviškąją visuomenę 
ir organizacijas (su vėliavo
mis) toje eisenoje, skaitlingai 
dalyvauti. Lietuvių vieneto ei
lės vieta paskirta 4-toji. Eisenos 
tvarkytojas p.Vincas Samaška.

Visi renkamės 11 v. r. Clark 
St. ir Wacker Drive gatvių 
sankryžoje.

Organizacijos registruojasi 
Taryboj nuo 9 v. ryto iki 4 v. 
p. p. darbo dienomis, tel. 778- 
6900.

BEVERLY SHORES. INDIANA^ 
Big (5500 sq. ft.) 3-story building 
containing a 15 room rooming-house, 
a 3 room apartment, and a restau
rant—tavern 1 block from Lake Mi
chigan and National Park Beach. AU 
new wiring and 2 new furnaces. Ex
cellent potential catering to National 
Park tourists. Price includes all 
kitchen and tavern equipment and 
license. $85.000. Call Renard at Cal
lahan’Realty.. (219) 926-4298.

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
' 2646 WEST 69rh STREET

Telef.: REpublIc 7-1941

FLORIDA'S MACKLE BROS. INO 

A famous namę In Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

REIKALINGI statybos staliai-car- 
penters ir darbininkai nrie statybos 
darbu. c- < . >■

Tel. 434-9348

oi

MAINTENANCE MECHANICS
For plant in heavy 

/ metals industry. ■
Applicants must have well 

rounded mechanical background
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.
R. LAVIN & SONS, INC 

3428 S. KEDZIE AVE.
(Equal Opportunity Employer)

AR JAU PASIDARSTE

M. š I M K U S
, Notary -Public

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewcod. Tėl. 254-74501 
Taip pat daromi vartimal, giminių ? 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- j 
šymai ir kitoki blankai J

PERRY PLĄZA RMSTEL
IC07 Park Ave., Hot Springs, Ark. 

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo

si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti te L 
501-623-9814. ^*-***-'"

BESITHINGS IN UFE
' Lail Frank Zapoiis 

3208’/a w.vsm St.
GA 4-8654

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš skardintomis knygomis. 
Cis suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

Juozas Kapailnskai, liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalis 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje bejai- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

CIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTUM LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kiunū, Naudaklaone. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo Ir ka jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
Išversta i anglų kalba. x

M. ZoUenko. SATYRINĖS NOVĖLĖS Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių. 199 pusk, kaina S2. J

D. Kuraitis, KELIONt ] ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumu neapgauna Intaristo ir agitpropo propaganda bei 
ožmaskavlmriL Abi knygos parašytos lengvu, gražia stiliumi.

Prof. P. Pakarlrlls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2. ’ «a***Wl

Vincas ž^naftis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAITAU.
84 P«L Kaina ŽLSO. ' ; (

Šie ir idfi leidiniai yra gsnnmri
NAUJU NOSĮ, 1739 Sa. HALSTID St| CHICAGO, dOMR 

aHllantsM darbe valandamls arba užsakant pritv lė pridedant
, 6ek| *r pta*P**W porUMo.

mi mi—a im ■ nil iii u no i -iiLi.i~Mirnjrn~r lail1^ II""*“"""-™*

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

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

* 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 bei> 
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems’. ..

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir -toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir patikti 
jvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje. U JŲ,

SAVO TESTAMENTĄ?
Tuo reikalu Jums gali dau^ 

padėti teisininko Prano šulo pa- 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

tna ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina -53.. Su legališko- 
nis formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde 
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S 
Halsted St.. Chicago. DI. 60608 
ruošta, teisėjo Alphonse Wells

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

įlr-.
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Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. J
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980 i

pasirinkimas
pRe vieninteli 

Beturi fatilinluką
ddnagoje

26^5525 
(ptaigoc) ir 

677-8489 ‘

Amtr185 North
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NUO METŲ PRADŽIOS BUS 
KELIAMOS PAŠTO KAINOS

Tik Prezidento dėka piliečių privatiems 
laiškams paliekama senoji 13 centu kaina

.-Washington. Paštų Taryba pirmadienį pradėjo legalius žy
gius pakelti pašto kainas. Tik Prezidento dėka piliečių priva
tiems asmeniniams laiškams persiuntimo kaina paliekama 13 centų.

Visoms kitoms siuntų rūšims 
ir klasėms kairios .nuo ateinan
čių metų pradžios pakeliarnOs vi 
dutiniškai'22 nuošimčiais.-

Privatiems piliečių laiškams 
nustatomos sekančios sąlygos:

/. -c! - ' 5įJA \ ’ / - - *

; ♦ Grąžinimo ar siuntimo ad- 
* —resas'turi 'Ų^ti-jašytas ranka;
' abiejų adresų turi, bū

ti Zip kodai;
e Abidvi vietos turi būti Jun 

gtinėse Valstybėse.;
♦ Vokų didumas, forma ir sto 

rūmas turi atitikti pašto skir
stymo mašinų sąlygas.

Tie 13 centų ženklai negali 
būti' naudodami jokių biznio ar
kitdkių organizacijų, kurių laiš 
kai sudaro 80 nuošimčių -pirmos

TRUMPAI K VISUR

* ■

' Unijų galybe dar didėja
WASHINGTON. — Preziden 

tas Carter sutiko paremti AFL 
CIO-pradinį įstatyminį tikslą— 
išleisti tokį Įstatymą, kurs su 
stiprintų unijų organizacines 
pastangas peržiūrėjus darbo Įs
tatymus. Naujasis UAW (Uni
ted Auto -Workers) unijos pir
mininkas Douglas A. Frazer to 
kios paramos jau iš anksto tikė 
josi. Toks- įstatymas pašalintų 
vilkinimus ir trukdymus unijas 
organizuoti, priverstu darbda
vius sumokėti-už visą laiką, ra

Žmonės mėgsta paukščius ir įvairius gyvius, bet kartais jie mėgiamus gyvius be Reikalo išpaikina. -* 
Paveiksle matoma mažoji papūga maistą paims no° šeimininkės lietžuvio. Ji neles, jeigu 
jai maistas bus pakištas kitu liežuviu. Ji visai ne čiulbės, jei ji negaus rnairto nuo savo šeimininkės 

liežuvio. Specialistai pataria ši taip paukščiu nepaikinti. f

SUOMIŲ'- RUSŲ SUTARTIS LIEPIA 
ABU: BĖGLIUS ATIDUOTI RUSAMS

Abu lėktuvo grobikai užsnūdo, visi lėktuve 
įllNbuvusieji įkaitai išbėgioįa>fGh;

Helsinkis, Suomija. — Abu sovietų piliečiai, pagrobę so
vietų keleivihf lėktuvą Tupdevą ir 'atskridę -Į Suomiją, antra
dienio rytą atidavė ginklus ir pasidavė sųoiriių policijai. Jiedu 
pirmadienį išleido, daugumą įkaitų, buvusių lėktuve bet pasi
liko pačius Įtakingiausius. Jiedu buvo pasiryžę šių Įkaitų neiš
leisti, kol; subinių valdžia nesudarys sąlygų . jiems išskristi iš 
Suomijos. NN.V/

dus kad neteisėtai atleido darbi

BELGRADO KONFERENCIJOS
DIENOTVARKĖ PRIIMTA

Bet abiem grobikams atsiti
ko nelaimė: jiedu .abu prižiūrė
jo įkaitus, bet pirmadienio nak 
tį; jiedu užsnūdo. Kai laikomi 
įkaitai pastebėjo, kad abu gro
bikai miega, tai jie patylomis 
iš lėktuvo išspruko ir dingo.

Antradienio rytą grobikai pra 
budo labai anksti,! dar prieš pen- 

.kiąs, bet jiedu, nustebo, kai ne
rado nei vienoTkikyto ir jų ap
saugoto Įkaito. Jiedu suprato, 
kad abu užsnūdo, o įkaitai pasi
naudojo jų rruovvargiu ir išsmu • 
kais lėktuvo. Dabar aiškėja, kad Į 
šiuos du sovietų lėktuvo grobi-

Jautrioji raketą

Į Udall gavo korėjiečio
i v» jfeis ir ;kiti apgaudinėjo. Labiau

biznio siuntėjai galės savo laiš
kams kainą sumažinti iki 14 cen 
tų, savo' laiškus išsortuos priš 
siunčiant Į paštą. ?

Kitoki numatyti tarifų pakė
limai; atvirutės 10 centų-(da
bar 9), special delivery $2 (da
bar $1.25.); certified 90 centų 
(dabar 60 c.).. . ; z

Dar kitoki kainų pak^imai 
numatyti — vidutiniškai 29 nuo 
šimčiais daugiau už antros kla
sės siuntinius, 14.5 nuoš.. dau
giau 'už trecios klasės ir 25.8 
nuošimčiais daugiau už paketus.

Brežnevas nori gerų 
santykių su JAV

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
Sąjungos prezidentas Brežnevas 
liepos 4 dieną pasiuntė sveikini
mo telegramą prezidentui Jim
my Carteriui, pažymėdamas, 
kad jis, t. y., Sovietų Sąjunga 
nori gerų ir pastovių santykių 
JAV.

Jis pareiškė noro bendradar
biauti su Amerika ir nustatyti 
draugingus ir gerus santykius 
tarp dviejų valstybių.

•jokių:?ėdėraliriių''koritrak-
tų kompanijoins, kurios pažei
džia 
mus.

federalimus darbo įstaty-

Homoseksualų 
"revoliucija"

WASHINGTON. — Homosek 
sualų.teisių sąjūdžio lyderiai,, pa 
matę , kad eisenomis ir demons
tracijomis patys vieni višųome 
nei neįsigerins pradėjo su cįyili 
nių teisių ir moterų sąjūdžių va 
dovybėms diskusijas dėl bend
rų tikslų ir bendros strategijos. 
Homoseksualistų, kurie pasiva
dino Gay (lietuviškai tiksliau
siai būtų “linksmaplaučiai”), 
vienas iš direktorių Bruce Vol- 
ler paaiškino, kad “linksma plau 
čiai (gays) tikisi pasinaudoti te 
chnika, kokia taip sėkmingai 
naudojosi civilinių teisių ir mo
terų sąjūdžiai.

Minkštas maištininkas
DICKINSON, Tex. — čia at

vykęs ' prancūzų arkivyskupas 
Marcel Lefebvre pasisakė atsi
sakęs nuo savo kampanijos prieš 
Romos Katalikų Bažnyčios re
formas, jei papiežius leis jam ir 
kitiems laikyti mišias lotyniš
kai Į popiežiaus pagrasinimą 
ekskomunikuoti, jis atsakė: 
“ Tokios ekskomunikacijos nega 
lėčiau pripažinti kaip tikrą eks 
komunikacij ą. Tam reikia pa
daryti mirtiną nuodėmę. .o aš ne 
manau, kad aš dąrau mirtiną 
nuodėmę laikydamas mišias kaip 
jiė darė per šimtus metų”. 
Arki v. Lefevbvre rengėsi skris
ti į Meksiką, bet gavo atsaky
me, kad ten nėra pageidautinas 
ir negaus įvažiavimo* vizos.

L. Brežnevas
Debesuotas; tvankus . r 
Saulė teka 5:X leidžiasi 8:25

galiau priėmė šyęięariįoą.ir kitų’r neutralių šalių pasiūlytą dieno-' 
tvarkęs.-projektą atęiuąnĮą j rudenį turinčiai įvykti pilnai konfe
rencijai, .kurios.. tikslas yraį ištikrinti T975; metais-'Įvykusios Hęl 
sinkio konferencijoje padarytu susitarimu vykdymą., ; •
.Nors; susitari^: laikytis pater-- 

kto ■ .‘‘neutralaus”.p " 
pro j ektp, abidvi. didžiosios 
stybės-vis dar-nesutinka, dėl ke 
lių pagrindinių punktų, kaip tk 
konferenciją pravesti, pareiškė 
keli vyresnieji Vakarų'' dipomą. 
įaj' pirrhadfehį?'*' J ' ♦ ų,

Per visą savai-tgatlį įvykiu.vi
sa eilė neformaliųl-kontaktų 
tarp Rytų ir vakari? dipomątų, 
bet' nebuvo tarpe* jų; minčių kon 
faktų “kai kurių1''dienotvarkės 
punktų klausimu”, - pasakė. vie
nas delegatas. .... ■ Į ■

WASHINGTON, 4).- C. — -Kom 
gresa atstovas Morris K. Udall 
paskelbė, kad korėjietis Tong- 
sun Park davė rinkiminei jo kam 
panijai -300.00.

Udall, kaip žinome, norėjo bū 
ti demokratų kandidatas prezi- 

-dento pareigoms, bet jis nega-
iŠa3-;Kaipkomunistai

• uciibu pai cigvius, Jjeu ji

/brangina mokslą 'T0 reikalingo ’>ritarimo'
■Oxfordo univer 

ritėtas 'Anglijoje' f tarptautinėje 
konferencijoje pirmadienį pa
gerbė sovietų mokslininką; Ben
jaminą Levich, bet Levicho ten 
nebuvo. Sovietų /valdžia neleido 
jam-dalyvauti. .Lewich. yra aukš 
čiarisio laipsnio. sovietų moksli
ninkas/kuriam, uždrausta emi
gruoti-} Izraelį. Lewich pasisa
kė prašęs jį išleisti prieš pen- 
■keriūs metus, bet . nelaido, 
nes “žino daug valstybės paslap 
■čių.NM&t"Lewich- kurį laiką dir 
-bo branduolinės fizikos srityje, 
bet per-’ > paskutinius 27 metus 
darbavosi kitose srityse.

•MASKVA

* -k f

- Izraelio premjero
•kelione

Į Washingtona ■ ’
TELAVTVAS. — ‘Mihisteris 

pirmininkas Menahėm Begin 
ir Egipto kart)’ miniSteris 
hammed Gariiasy apsikeitė lyicri 
širdžiais linkėjimais, kas suma
žina įtampą dėl menamų Egipto 
pažeidimų susitarimo atsipalajl 
duoti. Abiejų Vyrų gestas, ątro- 

■do, yra . ženklas- toftmešriik) no 
ro švelninti Arabų Izraelio'konf 
liktą prieš. Bęgirio 'kėlioj į Wa
shingtona ateinįnči4.3ąyjMtę.‘:Se 
kė abiejų, ša]iųj>įaF^vim^^ dolerių. Daugiau
naujinti į Vidurinių JVjftų tAikoš 
konferenciją Gę^eyoję,. ateinan
tį spalio mėnesį.' ’ ',<iE 

. _ --C ■ !

Laetrile neRHžftfce kvotimų
WASWcrftJNf?- "Naują '‘šią-, 

dija įskie$jirrt'''žmoniij!v4žį pe
lėms parodė, kad'laetrilė nępada 
ro jokio efekto •'f -votis, prane
šė Amerikos Vėžio ' Institutas. 
Laetrile buvo teikiama Viena--ir 

’su enzimu vad. beta glucalidase, 
j bet Į pelėms įskiepytą 'krūtų ir 
išeinamosios ■ Žarnos vėžį jokio 
įspūdžio nepadarė? SS; ’

Komunistai perka 
^Amerikos, ginklus

-WASHINGTON, D. C. — Sta 
•tistikes” duomenys* rodo, kad 
praeitas metais JAV> pardavė ki 
■toms''valstybėms Įvairių ginklų

šia ginklų Amerikoje pirko Ira 
nas, Saudi Arabija ir Izraelis. 

rŠiosr‘trys valstybės pirko apie 
‘pusę praeitais metais Ameriko
je gamintų.ginklų.
vj Kitos nekomunistinės valsty 
bės nupirko 25% Amerikoje ga 
mintų ginklų, o komunistų val
domos valstybės nupirko 18% 
JAV gamintų ginklų, t

Amerikos ginklai eina ir į 
Pietų Amerikos valstybes,. bet 
ten eina žymiai mažesnis kiekis. 
■Prezidentai-Carter įsakė parda 
ViDėti mažiau ginklų.

Atstovų rūmų agirikultūros. 
komiteto pirmininkas Thomas 
S. Foley pareiškė, kad iš to pa
ties Korėjos agento gavo -500.00 
Kongreso : atstovams nepatogu 
neprisipažinti, nes jie žino, kad 
prokuratūra yra informuota apie 
kiek vieną korėjiečio kyši Ame 
rikos politikams.

Sovietų strategija
Europai užimti :

PEKINAS, Kinija. — Gerai 
informuoti kiniečių šaltiniai 
tvirtina, kad dabartiniu metu so 
vietų karo vadovybė turi sut
raukusi pačias didžiausas savo 
jėgas Kola pusiasalin. Iš ten so
vietų karo vadovybė galės per
mesti karius ir karo jėgas į bet 
kurią šiaurės ar vakarų Euro
pos valstybę.

Rusai ten koncentruoja savo 
karo jėgas, nes mano, kad Vaka 
rų sąjuftgihinkains prie jų bus 
sunkiausia prieiti. “Be to, iš Kola 
pūsiasabo sovietų karo jėgoms 
būtų lengviausia pulti strategi
nes Amerikos vietas.'

t Prigėrė .1 88 korėjiečiai
SEOUL, Pietų Korėja. — Di

džiausiame potvynyje, koks Pie 
tinę Koriją ištiko nuo 1972 me
tų, arti 80,000 korėjiečių turėjo 
bėgti.iš savo namų, kai tvanfnė- 
je liūtyje per 4 valandas palijo 
17 colių.- Sekmadienį lietus-lio
vėsi ir. potvynis pradėjo slūgti; 
potvyny žuvusių priskaičiuota 
188 žmonės. . - -

šiai juos apgavo sovietų lėktuvo 
kapitonas _ir, lakūnai. Pirmadie
nį buvo paskeĮbta,-kad-kapito
nas, neturėdamas degalų, pasiū 
lė grobikams, vietoj Švedijos, 
skristi j Suomiją, .ji esanti žy
miai arčiau. \

Dabar ■ aiškėja, kad sovietų 
lėktuvo kapitonas tuos grobikus 
dar labiatf -apgavo. Jis tvirtino, 
kad skrendąs i Švtdiją ir nusi- 
leisias švedų aerodrome, be£ nu
sileido Suomijoje. Kai nusileido, 
tai lėktuvo grobikai patyrė, kad 
jie patupdyti ne tame aerodro
me, kuriame jiedu turėjo būti. 
Jiedu norėjo atsiskaityti su ka 
pitonu ir lakūnais, bet paaiškė
jo, kad prie kapitono negalėjo 
prieiti.. Iš vidaus kapitonas už
sirakino, o jų kabinos durys ir 
sienos buvo neperšaunamos. Vė 
liau jiedu patyrę, kad kapitonas 
ir keturi lakūnai per mažą langu 
tį išsiaužė aukan ir nuėjo.

. Suomių ministerių kabinetas 
sekmadienio naktį susirinko 
svarstyti, kas daryti su grobikų 
atvarytu sovietų lėktuvu, skri
dusiu iš Petrozavodzko Į Lenin
gradą. Suomiai nutarė penkis 
kabineto narius pasiųsti Į aero
dromą, kad vestų pasitarimus 
su grobikais. Suomių policija ap 
supo lėktuvą ir pranešė, kad jų 
negales išleisti, nes Suomija ir 
■Sovietų Sąjunga dar 1974 me
tais yra pasirašiusios sutarti, 
liepiančią grobikus atiduoti. Šuo 
mių policija grobikams pasakė, 
kad .jie negalės išsprukti, nes 
tarptautiniai pas.ižadėjimai ne- 
eidžia to daryti. Suomiai pasta
tę nedideli lėktuvėlį greta Tupo 
levo, bandydami įtikinti abu 
grobikus pasinaudoti juo ir iš
skristi.} šiaurę. Suomiai sutiko 
leisti lėktuvo grobikams nueiti 
iki mažo keleivinio lėktuvo, bet 
jie reikalavo, kad abu atiduotų 
savo revolverius ir turimas ran
kines granatas. Grobikai nesuti
ko* atiduoti ginklų, bet kai pra- 
budo h* pastebėjo, kad visi įkai 
tai išlakstė, tai vienas grobikas, 
matydamas beviltišką padėtį, 
atidavė, savo ginklus suomių

WASHINGTON, D C. — Pre 
zidentui Carteriųi nutartis’nes
tatyti B-I lėktuvo,’ Sovietų Są
junga dar labiau susirūpino-va- 
dinama Cruise raketa. Paaiškės- 
jo, kad ji yra nepaprastai jaut 
ri, moka surasti taikinį ir gali iš 

‘ vengti bet. kokios radaro akci- ... 
įj°s- ' ■ ■ v.' ; ( .L

šią jautriąją, raketą galima;: p 
paleisti iš bet kokios platfor
mos narlaivio, lėktuvo, geležin
kelio vagono, didelio sunkveži
mio. Ją galima nustatyti, 
kad ji perlips kalvas, kairius, pa 
sisuks bet kuria kryptimi ir 
ners tiesiai i taikini.

Sovietų Sąjunga dabar labiau 
bijo šios jautriosios raketos, ne 
gu bet kurio ginklo. Rusai reika 
lauja, kad ji būtų Įtraukta Į stra 
teginių ginklų kontrolės dienot
varkę. Bet rusai nenori nieko 
žinoti apie lėktuvą, kuris gali 
šaudyti artilerijos šovinius į už 
pakalį.

Juozas Matulaitis 
mirė Vilniuje 

čikagiečiams pažįstamas Juo 
zas Matulaitis, savo laiku gyve 
nęs Kanadoje ir ten dirbęs, o 
paskutiniu metu gyvenęs Chica- 
goje, Bridgeporte, birželio 15 
dieną mirė Vilniuje. Jis nuvyko 
dešimties dienų vizitui, tikėjosi 
savuosius pamatyti, bet kelionė, 
matyt, jį išvargino, kad jis mi
rė Vilniuje.

Vetlionio sesers sūnus parašė 
laišką Chicagon pranešė apie mir 
tį ir teiravosi, kokį palikimą jo 
dėdė čia buvo palikęs. iJs turė
jęs sunkumų su plaučiais ir šir
dimi, bet jis skraidęs į Pietų 
Ameriką, važinėjęs po Kanadą, 
o dabar nutarė pasinaudoti 10 
teikiamomis lengvatomis, bet 
jam nepavyko. lėktuvas Vilniun 
nunešė, bet ten jis sunegalavo 
ir mirė.

Nustatinėje vamzdžio
trūkimo priežastis

FAIRBANKS, Aliasč. — Vi 
daus reikalų sekretorius And 
rus pareiškė, kad didžiuoju Alias 
ko vamzdžiu nebus leidžiami de
galai, kol nebus patikrintos vi
sos stotys ir vamzdžių sujungi
mai. Vyriausybė siųs savo spe
cialistus vamzdžio sujungimams 
tikrinti.

valandų psidavė suomiams ir 
antrasis Tupolevo grobikas. .Jie 
du žino, kad bus atiduoti sovie
tų valdžiai, ir kad jiedu bus tei-

policijai ir pasidavė. Už poros 'siami pagal čakos įstatymus.



Ar tai įdė! tos teko taip toli joti?MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄVlčlUS

Dėmesio, dėmesio! Ir žiūrovai čia — berybės, 1 
ir -■ -i , . • - , nuotaika vaiski, aukšta!...Mararycių p irstyto] ai, vado- ’ ouaovT-r? .

vaujami Don Piloto, visą savai- ..‘.Prisiklausęs orkestrantų,' : 
tę ruošėsi aktyviai dalyvauti einu kupinas garsų
Naujienų piknike šį sekmadienį neužmiršiu pievų “fraptų” 4Į ° 
Polonia sode. Pikniko proga mo- muzikų.gamtos tikrų!k'.al..JVri, 
zaikos dėstytojai paruošė. eilė- ( . . * Arėjas
raščiu rinkinėlio “Poetiška va-* ' 
sara” pirmąją dalį.

GAMTOS ORKESTRAS

(žiogai orkestrantai) 

Kaip jauku, kvapu, platu — 
apsakyti negaliu: 
maišosi kvapai kartu, 
lauko — ir su .darželiu...

Ir saulutė (taip nešykšti) 
Maudo, lieja, spinduliais... 
žilį ir žiedas ima blykšti 
lyg nuo jų jau pagrioviais...

Vėjas popierius pavarto —* 
palapinėje rašau: 
tyli, tyli — ir iš karto 
nori plėšti... Aš matau!... 

štai, prie šono palapinės, 
iš vytelių nupintos, 
plaštakėlės — lyg kaulinės, 
baltos... glaudosi prie jos...

Seka akys ir kregždutę, 
Žvilgančių šilkų sparnais!..
Ir staiga kas po pievutę 
kalbasi keistais garsais...

Ne, tai spartūs orkestrantai — 
renkasi žali žiogai: 
jie ‘sumanė, pievų “frantai”, 
man pagriežti, — ne jaukai!

Na, įtempęs visą klausą, 
atsilošia ir klausau: 
girdžiu garsą tratų, sausą, 
nors griežėjų nematau...

Ir užmirštu aš, kad lauke 
sėdžių — kad ne teatre... 
0 griežėjai kartais braukia 
lyg per smuiką, kartais ne...

Girdžiu aiškų jų čirškimą — 
diriguotojas miklus, 
ir visai patikti ima 
koncertas šis įstabus!

Kompozitoriai — jie patys, 
juk gamtoje tiek garsų! 
Kiek tiktai norėsi — tratys 
įdomiausių tau natų!...

Rodosi, žolėje stovi 
orkestro tikra tvarka, 
veda jį tvirta, nedrovi, 
diriguotojo ranka...

Žinoma: gerai, patogu!... 
Publika maža, marga... 
Sužavėja net ir žmogų 
jų kūryba paprasta!...

Prie baltųjų plaštaėlių 
ir vabzdelių įvairių, 
pasidžiaugti gražumėliu 
prisidėti aš turiu!...

Ir klausau kaip plaukia gyvas 
muzikos šis kūrinys: 
aplinkybėms šioms akyvas 
aš esu, o kambarys — 

be ribų: visa platybė — 
telpa Čia visa gamta!

Poetiška va-' 
Vilčatavos mokykla,

• 1929 m.

! Mergos inyli tiktai rožę, 
Dar labiajĮ Jų pumpuęętj',’ J 
Kai jaunystėj:atsivožia,-»»«.

i Nors, ridu j Jyra kirminėlis

Tavo lūpos tikri. burtai, . 
Tartum rožės.-pumpurėlis, 
O kasų geitOTii rantai’ " 

j Ir veidelio gražumėlis’. ’* * 
t Don Pilotas

Varpai skamba jo galvoj.

Purto galvą, kas čia daros,-----
Gal nuodingas šis cigaras?! t 
Akyse tik mirga, žalia, •— rt’’ 
Smeigė nosim į pievelę. .I
Mato aiškiai, nesapnuoja;
Giltinė juoda kvatoja.
Dalgį, šaukdama, 
“Tau,>rūkoriau, kirsiu

Prakaitas
Skilvio saitai ;
Visi raumenys
Srove akys

Gerai žino
Kad ilgai
Nes tik
Atsirado jis

Mamos
Ir į lovą
Rytoj, gerai
Sužinos,

Bibliotekon
Ir atsakymą ten
Visos knygos
Liūdnos
Pastangų daug Gedas ■dėjo,"’H
Mainą rūkyt 'atkalbėjo, ’'’
O abu jie ir tėy^ĮĮ • | .\- 
Atvedė Į gerą kelią."

Tėvai, metę jau rūkyti,
Neturėjo ką daryti,
Bet paklausę ‘Gedimino, “
Gėlytes dabar augina.

»€>. .'•* p‘' >>.f
. J.-.

rv* 1
Įpročiai yjęa yisęla/( j x ■■ u 
-te į gri jr j*blog^į .
Ėūkymąs.—r vien ra jopgrausių, 
žudo j ąunus ir seniausius,,,. y;.

Vasaros baladė' ■ ■■ -L •
Ęiš^įiargas, .

’•! Miško sargas, n ' . f?' > . - r- s
{j Pamiškėj e šokinėj a 
į j It beržyne Tupinėja, ’ 
Ir dainelę patfeffitrttejM 1Z

la, galarahfLį'- 
, kirsiu sprandąI

' Z / . ’ ! 3 į ' 
lė veidą, 
ątąiįeįdoti^.;*! 
trūkčioję/5" jri

af*kwkinos, 
•fes .^ibtniiuose 
namučše,
- UE; . ■

a, skubai prai

pailsėjęs^'-*? 
si* tafipįdėjosi'

gavo.' .■ . * 
ikrai? sako

Į
I

darbelis

Radžiūnas iš 
eilėrašti “Kuo

'r vėl žmogus pąn sk;ng® ke į" 
r pmtėviuą v'sa jėga. 
Ir tikisi, kad jam dar ga'i 
Išdygtivėtei uodega.

“ijkinės guobų pelerinos. 
"Jarde te'yčios šokinė' i 
Pilvotos mano baler: iu»s.

Žiūriu džiugus, susižavėjęs,
‘ (D». S. Aliūno eilėraštis, pa-; šio elegantiško baleto, 
imtas iš lor onto Prisikėlimo pa-
rapijos kalendoriaus)., 

Eilėraštis magaryčioms

Cicero nuėsleli# įpjTntosios pu

atstovę, pristatė 
jjjąk'ąBĮio ąptįfii
okup.' Lietuvos ra 
kąųsko tarybinio
rjšLj ,‘Koupeiias*j Atstovas vis 

Tįjįjojo kairę riftjką"rr pamal- 
diLgi sakė, kadguM^paušdinūną 
bus gerosmagaryčios iš ČIA tih 
tų statybosfondo^ Spausdiname 

s tildei juoko;

P^sa'riikai ja^u gelsvėj a F ’ ■' ■

lis to gautą iš 
lė"Albino Žm- 
«į lizmoeilė-

t į(irr

i

>

Žiūrėk, dab^r darosi? Atėjo į taikos derybas su šarvais,

Parimo prie tvorą melžėjos, 
Net vėjas žengdamas aplėto.

aš panorauKai baigės šokis, 
Eilėraščių padek

PupaĮaūn*
ŽA8LIV VALSČIAUS TALPŪNAI - ?

1.

Trum-tųdiU'" 
Ir'vėl: žriigsnĮ-i jNvū 
Pastrygndja? —rii-iįi 
Apsidairo aišbir^an :-- 
Ūsus kraipę,f «»uiš 
Pažvairuoja-: ; > -Uc •- 
Ar beeina13cAs< kdliiiy l 
Tu-liu-lrmkfb;-^ njtliiaž oį

Lentpjūves pa|t^tas-buvo leatiwa.-J įu^e tuiy^gaiio sąr- 
riklis įfokbmotyvfcs); keturi Tėnįt^iA^’ęiaul^IaeeriM^tle^ 
galinėmis sienomis du pavieniai apvalūs piūklaį, (kTčjs- 
saegė) Įentbms kraštus J a^^ia'u^,'taM' pačidni 
toks dvieną piūklais įrengimas, kurio riė'^is^piūkia 
ašies slankiojo, kad galima būtų aSu kraštus1 is 'k'drlo api 

' piauti, platesnei arba siauresnei lentai ’ ‘' ;'r* l'”‘
Į 1 ‘ . į<u- j >;J :.Ih1 A>

Lauke buyo dar vienas apvalus 'judoma& pjūklas<sker .4 
:_„j siniam pjūviui, lentų ar rąstų‘nuopiūVdtūs.,st$ia?ūstytfĮri'‘t 
(glaustos malkoms. Garo katilą kūręno piūvenomlš!" .'Kitoje VnešKė1*' ll 

| lio pusėje ties lentpjūve,. buvo’ pastatyti įįys. ^yvenaįn‘ 
ji barakai: raštinei, administracijai ir,iš. Rytų pafrpųn-J 
tės atgabentiems rusams , ir gudams, lentprūvės'darbiom ^, 
kams, gyventi, šalia jų buvo 'dar ‘arklydėk ‘ii? 'Sandėlis.*

' b 7 tp • bi? Lib i
Namai buvo dviejų lentinių sienų, uprikaltųi ant

mų, o viduryje pripilta piūvenų. Tokie ^at'barakai buvo 
pastatyti arti Žaslių glžk. stoties' ant Talpūniį'lddincf.žė-" : 
mės rusų belaisviams ir jų prižiūrėtojams. 'BėmisViAmš 
skirtas barakas buvo, aptvertas spygliuotomis j

Visi lentpiūvės viršinihkdi; ir- meistrai ’ buvo-Vokifr* j »a 
čių kareiviai, o jų .padėjėjai ptriė medžiiį'^k^iirib^i^'SĮd-®“/ 
pjaustymo j rąstus ir gabenimų i;ientj)iuyę"-^zyidai; 'dkr ‘.jj 
bininkai — vietos-apylinkės kaimųtšuy^i^į.^ųįjųyjvąį-/,/ 
kai, atgabenti slavai ,ir jų •'moterys. Apie.-porą.: mėnesių t <<■;

' ir man teko ten padirbėti prie lentoms* kr^t^'^pipiaus^T 
tymo ir į krūvas lentelių-krovimo.;Įšištęįgūš‘ ŽaslitOė'^’ 
Hetuviškdi/mokyklai; — ėjau1'mokytis.* Vokieti^ bųvo^ątė^“,4 
jęs manęs iešįsoti; Klause,
atsakius, jog mokyklą,lankau.^ątįyžonžr išėjęs *- k • •

/_ Įš lentpiūvės į 'Žaslių 'štot^ buyo pravestas vieno kę^ 
lio siauras’ geležinkelis, jis ejd skalia ViėŠkėlid,’ P±j^ūti^ldiį' ; 
kaimo viduriu, Dumsįi| ‘vie^ųm^
nų kąimo laukais iki stories..zoųoį.'B^ąri^^į^pį

. 'tvirrinti-faTe.:paflgU:pŪeųij^į^h^giųi-5feGąry4^s5l bwib 
mažiukas, bet stiprus, Jo mašinistas tydk3^M/sijo’!padėjėHii»0 
jas — apmokintas vietos:' darbihiriką^.įEtKŠeiv5hių/’tiW^J^ 
nų nebuvo, tik mažos platfbririo's'^špečfal^^Miško^^mfe- *7! 
aziagąi vežioti, su. rankiniais stąbd^s^Į^cahųgĮUS-.,^.^^ 
tarnavo skįrii dąi-binįnįai,,. r;

• S» gele^kĄuk^^tuTOO-p^ijį^g^^jyo 
tiesti, vieškelio pakraščių jr.difypiųisiįtųr^įp ^^gpg^ū^1

\ kiu. Dažnai gai^ežys-arba-pakrautos.-pla^mios nųų įė,fĮ

tvorai, 
guobų

(guotui

Nuščiūva kuosos, guobos

ig vis -Kaip šunys man prie šono

Būrys lietuviškų telyčių.

pro kaugesSmagus pavasaris, pro 
Priėję^ lūkesty aprimo 
Telyčios ir .poetas džiau 
Sulaukę naujo įkvėpim

^ssssasssassssįsssssassssss^

džiaugias, 
įkvėpimo.

SĮĮVĄIJJ

•!

c

>1

Emigraciniai Šeimai
£ i t? 5 k •’ • £ 1W -5 C 1 ■; - ' / < T I; f J : 

{Ęąj^raš^.: ^jalams .JĄV 
Bąrzd.rianėj,įgępdru.onięnėj yra.

’ dar ^kitokių Jtąrjbų ir vadybų;
,f -'Ppėtas''^faaaš.‘;G'uštaltŽš‘"sū- 
r’kūrŠ-ėfK^štą ^BfnigrScin^ sėL-

‘ Jišv^iaūsiaiiię ji’ po-' 
ėziję^'riiftinyjfe^SaūIėš’ §erme- 

arfii-..{it-llz.fl ;- jį
fe i Į -Q.jl Ii 4 > Į ? ' l *1 < ri i J litirL

.gfoįfcs pr^į ^ų^n^pp^ .y .c* 
tŠįnątfĮS’jųeną .’■

Ir išrinkom dėdės teta
•f

Vesti žygiuosna visus, 
O|tęta:ta>— komite^- 
Komitetas — kilbasus, 

‘Pęię kilbasų. —.dar kopūstų, 
Kad .mums laisvės vėjas pūstų, 

;Pliu& .„Canadian gaiva, 
Lai gyvuoja Uetuva!
,F i
T

Magaryčios

kr 1 • Vedybos laikomos sėkmin- 
g<>miš,'^ai'žmdna*pr6t!figai va-' 
doyau j a, o ' vyras* Tinkamai f i-' 
riansuoja.

. U ’i' į ' į
į- Anksčiau Afrikosj.džiupg- 
■įlėsę gyveno ^Tarzanas, kuris"iš-

' ■’* ’ i V •» « V t v

siuš iš pačių Blogiausių situacijų' 
Ktir jis dabar yra ?

'' f Anksčiau gyvenimas buvo 
toks nesudėtingas, kad jį atspė
davo iš raifKĮ^h:f|ėlnų ir ■arbat
žolių Lapelių. Dalian atęįtięą ne
gali atspėti nė sudėtingi kompu-

ir " vėl pūkšnodamas; ’ šniokšdamg?ri^nTptfž^tr^Strr^STtą=:^| 
naštą. Pripratus prie plataus geležinkelio, šfe atrodė it 1 
kėk’s žeįsleli&fftinląs tik svaikaįis žaiski. Jis ^ivę^^‘pik- | 

ptar- I 
p su- I 

ft

1*3 ,t>: ■» 
ė bit ,3ts

I'Truiu-tu^j^ ■ ’■
• Dar^jJęlEŠ. ;neiną.., .. 
s .Šiud,S^Ljį ’ 
‘ "Dabar miskas

Pasišiaušęs ?
Tyliai šneka. 
Šakoms moja
Ir vilioja..*^

?
?

Geriausias

Skautas ' Št? 
Omahos -parašė 
susirgo Gedas ir kaip, pasveikęs,
pagydė, tėvelius”. Eilėraštis at
spausdintas “Skautų,. Aido” ba- 
iandžio numeryje. Gal jis pagy- - 
dys .. kitus rūkorius, kurie ne-., 
kreipia dėmesio net Į dr. J. Ado
mavičiaus patarimus:

Sako tė&s‘Gediminui: ” 
“Prašos mašina plovimo. 
Ir jei gerai nušiūruosi, 
Aš tau dolerinę duosiu”.

Gedąs plovė^ prakaitavo, 
Žalią dolerinę gavo, 
Ją apvartė, apžiūrėjo, 
Juodai dierijii pasidėjo.

Mama rūko cigaretes 
Begaline estafetę;
Nuo vienos ji dega kitą, 
Visą dieną nuo pat ryto.

Tėtis smilko gi cigarą 
Kur tik eina ar ka daro.
Todėl viskas jų namuose 
Skęsta dūmuos mėlynuose.

Valant Gedui peleninę, 
•Staiga minty — dolerinė: 
Rūko tėtis ir mainytė, 
Kodėl jam nepabandyti?.

Kai j krautuvę nuėjo, 
Nemirksėjęs prakabėjo: 
“Rytoj vardo diena tėčio, 
Kelis cigarus norėčiau”.

“Va, dėžutėj dovaninėj

Padėkojęs laukan sprunka, 
"‘Melas!” — sąžinė sušunka.

Pasirūpinęs degtuku 
Į parkelį tuoj pasukt). 
Krūmuose, toli nuo tako, 
Dūmais pasidžiaugs tabako!

Kelmą atsisėst suranda 
Ir cigaro galą kanda. 
Pavolioja ir aplaižęs 
Įkuria ilgai negaišus.

Traukia dūmą visais plaučiais. 
Churchill u jis esąs jaučias,

Paukštelius T 
-Tu-iiu-liu,

■v

Don Pilotas

beždžiones

0 ne^patenkintos mūs ponios, 
y |tikjhėąąnl 'toliau,

Kad kilę žfnduės iš,beždžionės.
- Vis bęždžiiųjęjądar teiiąu.

lę visa tau “kas' ‘bėždž^ięja,/-J

žmones ir

Bendrai šljonarpatrrimpėja;

Žmogus ^u. profiliu kilnią^ b ;} 
.0 šiandien vėl pačiam pasauly 
DaugiauJbeždžionių kąipžrrron

w

..iizn.xT'zz -■ <**
'Dėl išganymų tautos..

Į 4- •’'■'V’ '
.•Gjįesme, ■ Mūfldftr*kabarihko'm:
Šihiįąs^iigjįę g^ly^f^yĮjdroųųr-r. | vaduodavo baltuosiąs ir jūbduo-'
kinkom syčio,-
KM. nuvedu- lig Vištyčio,,f

Trina ffiina mėtą, ; r . p. 
J?uošiazj <.■■ <.■

■ W,v v T3 
:§aiiKėiH‘ cbdru/ urits^aiu ’: '.- 
•X■ 7 ■' cm.’i»yTTž taųriąųąįą Mykįp šuny, 
Kurio bočiai midų gėrė,

JriMękriėiią, ’kursĮiar JŪ44- ' 
jįįf'it likeri, ‘ ■”■■■ 
Jaunas daktaras' ^ykyš.'. 
Jr, sūiiųs pro' tėyą‘.'|caįj J 
Mums, sūkiątipusi§n§ draugėn 
Ątsiriojęs drąsiai ^tare:

■e Henry Patrick ir jo genera
cija buvo žinoma šūkiu “DuokP

, kančios ^generacijos gyveno šū- 
Tkiii “Duokite laisvę”. "Dabartinę 

generacija pasitenkina vieno žo- 
.! džio šūkiui—rimuokite’’.

I
' • " • ■' • ■ '

9 Kas nori pasidąryti turtin-

tas”-: -Pąjautįškių^aim< buvo^ad 
naujaneius darbii^ikųs sužalojęs, 
traiškė* Ir iš-TalpŪn^Jurkos iČarifri kojfš ^ulaužę^

Tas įvykdavo labai paprastai Traukinėlis .važiuodavo 1
trukčiodamas,^eą^jo kelyje buv^pakį^ių-^^ateolaidu- |

1 ' o p
*rėitisWilėtėda- t 
mšdaveLnuo to j

mų.:2fco kalnelio •vąžiuodamašJLc^L

v^'p^rauti^agon^iai .^en.
smūgio lentos paslysdąvo į pnekį ir-darbininka prie stab ; 
džio prispausdavo. Reikėjo labai būti atsargiam ir bjiti I 
patyrusiam kaip naudoti stabdžius.^ -

pOS, ,
iš siaurojo g&ležinkelio'/fniškoįmętlŽ^gą*pei*kfimcra^M 
plačiojo geležinkelio platformas ir Lietuvos turtas iške
liaudavo Į Vokietiją.

yokieeiąi brBrįr.pąs^ž^iš
.^-Pl^ise, don.’t bother me agąin4. gu,' turi savo-piųigus leisti apy- siaurąjį geležinkelp į Sėmėliškioi)-~Al

> f.
pravesti Į

Ęąūriąs, "Velijus —f i? easy: varton. 
■Vąkar ^‘vo’ r-:'tri'i.’Mt>W' '
T am’, broliai; very b 
.JJefl&i.. gėTBėi arabus. 
Įfo, iri? fellows
Mari Tėvynė," kur ^ul 

▼.1 r. -J-' ?. t'A. >

i '• Spausdinama mašina yra 
‘du motina-.. /V V>‘

Blogas vynas padaro blogą 
ir ilgą-istoriją.

apylinkes. Jau buvo atlikti .matavimo darbai, linija -atžy 
mėta kuoleliais per Taipūnų,“Gilucm'>fi" kitų kaimų lau
kais. Kalbėjo, kad geležinkelis bus įrengtas tvirtai, juo 
eis ir keleiviniai' traukiniai Nuo stoties Talpūnų laukais 
jau buvo pradėta kasti pylimas ir žemės lyginimas, bet 
greit baigėsi karas ir darbai nutriiko. Vokiečiai bolševi
kų vejami, nenoriai traukėsi u^tTaljįimį_laųkų. Suspėjo, 
rorios, tik garvežiuką išsivėžti/^o^s^itą^aliko.

Kai 1919 metais momentą' likofee 
linkės kaimų gyventojai pradejp.Jodyti 
tytus trobesius, ir gėlėžu^diuk^Tu^įe^b^ 
trūkumas geležies. Iš plieninių par 1 ’

valdžios,- apy- 
asta- 
ideųs .Ei!

užrakinti dalbas (Štangas).' l^vd'atei^^^Bava- 
įiko^Tąl 

•ai, at^grtųfi la-
gių. Ir mūsų iš tvartO naktj jaficlf pavogt 
pūnuose nebuvo papročio^tkjitrs Ąr, bei 
kinti. fei įl įt

y /Į
Greit sauvaliavimas buvo sų^abdy , _ _

visus įrengimus perėmė jaų Liėt®Voą nr’ašto apsaugos 
ministerija. Lentpiūvės vedėju buvo paskirtas iš Šiaulių 
kilęs Charlamovas, dėvėjęs, karo valdįpinko uniformą. 
Gal 1922 metais lentpjūvė ir geležinkeliukas patekęs

vę ir

KuuicM vyfMnigtv

Gal 1922 metais lentpjūvė ir gek 
‘‘Miškas” bendrovei.

■ ■; .if- d.'-sr pr/Mts
(Bus daugiau)
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įjių spiečių" Centrinės Žinių tikrai taip buvo.
N ■‘5 ’"•T'j-A o n Inl !<, tX’____ PI » k...

'į. Šileikis

(Tęsinys)

NAUJIENŲ $w

(Pabaiga)

POLONIA SODE

sąskaitos

■•am

1800 So. Hoisted St Chicago, III. 60608

Tel 421-8070

$3.00
$2.00

kad nedarbas sumažės iki 6 nuo 
šimčiu.

teigiamai vertindamas, pareis 
ke nuolatinį pritarimą:

— Aha, tikrai taip. Aš taip 
pat tuos dalykus menu ir jie

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.

NAUJIENOS, CHICAGO E, ILL— Wednesday, July 13, 1977

<įęjęs.. Watergate byloje, daly. 
•jpąv'ęs. skandalingos Bay of 
fĘgs operacijos;paruošime ir

direktoriaus Allen 
L)-uUes asistentas Howard Hu-

jsecpėt Operations ; (296 psl., 
Knygos autorius aką- 

jįeraikąs ir intelektualas Ro- 
sttąlęe buyo; virs20 metų ČIA 
tarnyboje ų-yragerai susipa-

•.'Y j:

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius” 1905 

metų įvykins. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-
‘ rūpinirną. ------------------------------- ----------------------------- - ----$8.00

Dr. A. J. Gussen

šiasi užvaldyti visą Persijos pan 
ką ir kontroliuoti visus žemės, 
turtus. Stebėtojas

DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik---------------
Minkštai* viršeliais tik _____ _______________ ———

Dr. A. J. Gussan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ---------------

Galim* taip p*t užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie
nurodytos kainos pridedant 53c. persiuntimo Išlaidoms.

Į dviejų dramų v 
»bendrų būd 
fir skirtumų
; Abu jie buvo Lietuvos val_ 
I dovai. Šarūnas — legendarinis 
j asmuo, o Skirgaila — istorinis, 
I tikrai valdęs Lietuvą prieš Vy 
j tautą Didįjį. Jis taip pat buvo 
Jogailos brolis.

j priešai.
kai meris 
TKib go iš 
žirgu.

Šarūnas

Šarūnas ir Skirgaila norėjo, 
kad Lietuva būtų, galinga ir 
galėtų apsiginti nuo priešų. Ša
rūnas troško sujungti visą va 
Idomą kraštą-Dainavą —, kad 
tas visas kraštas būtų vieno 
valdovo rankose. Dėl to jis ka 
riavo su mažesniais aplinki
niais kunigaikščiais, kurie jo 
nemėgo ir nenorėjo klausyti.

Skirgaila valdė jau suvieny
tą Lietuvą ir nenorėjo, kad ji 
vėl būtų padalinta keliems vai-; 
dovams. Jis net savo vietą bū 
tų užleidęs kitam kunigaikš
čiui, jeigu tas pasirodytų ge
resnis valdovas už jį patį.

Šarūnas ir Skirgaila savo bū1 
du buvo panašūs: abu kerštin1

Nesileidžiant į diteles, ku
rios yra įdomios ir daug pamo 
kančios, operacijos Albanijoj 
•baigėsi aktyviausių rezistentų 
likvidavimu abejose geležinės 
uždangos pusėse. Laisvieji al
banai yra labai pikti ir nekal 
bus dėl šios tragedijos, tad 
smulkesnių detalių apie tai tuo 
tarpu neturiu. -

Operacija WIN Lenkijoje 
buvo daroma su anglų Scotland 
Yard atitinkamu fckyrium. J£ 
baigėsi visiška nesėkme • dėl 
jau minėto Kim Philby išda
vimo. Lenkų žvalgyba puikiai 
išnaudojo visą operaciją savo 
naudai ir ČIA visiškai kompro 
mitacijai.

H. Rositzke savo knygoje vi 
sai mažai rašo apie invaziją į

Watergate operacija. Reikšminga knyga 
'ąpie pįĄV nesėkmes. Veikla Azijoje ir Europoje. 
2 Mums reikia iš pavyzdžių pasimokyti.
f ;NėkaitąOt' apie viso dalyko. ųt, rašydamas apie tą knygą 
morąlę, bęot . kiek- susipažinę Į National Review žurnale ir ją 
|u vaistyki saugumo sistema 
V>ei žinių ' tarnyba negali su- 
pras|fj; kaip.. privatus sargas 
galėją; susemti nelyginant bi-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

PIKNIKAS

ir artimos ČIA operacijos ir jų. 
tragedijos Albanijoj, Lenkijoj] 
ir Ukrainoj, kartu ieškant sanj 
darbininkų pačiuose aukščiau
siuose Sov. Sąjungos centruo-. Niekam ne paslaptis, kad Ira kaimynais. Jis ir toliau inves- 

no kariuomenė,, aviacija, laivy tuoja. gautus dolerius į krašto 
nas ir naujausieji tankai yra į apsaugą, tuo tarpu, kai įvairūs 
galingesni už Didžiosios Britą- 
nijos ir Prancūzijos tankus. Vi 
siems Afrikos naujiems valdy
tojams aišku, kad šcahų šachas 
bet kurią dieną gali tapti tikru 
Persijos jlankos šachų 
Jis iškilo degalų dėka.

Už parduotus degalus jis per
ka pačius naujausius ginklus. 
Jis taip pat apmoko pačius ge
riausius jaunuolius tuos ginklus 
vartoti, šachas, atrodo, nesiren 
gia karui ir nesipyksta su savo

^ališkūjrid/ -pateikdamas tik 
iiaomėpii^ įšrėik^damąs. savo 
•huprtibjfė jtik’apie 'gerai žino. 
irriis ' dalykus- Smerkiau ir 
^Įį^ęrB^LpasiapS.ų išdavė 
kųs, -organizacijos
4ėją ^ulįsy,' ągęfijtą Agee ir pa 
hašins. • ■■ J? <

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

Nors ČIA buvo įsteigta 1948 
m. prezidento Trumano šalto
jo karo įtakoje ir priskirta 
Valstybės departmenlui, tačiau 
pirmąjį penkmetį svarbiausius 
uždavinius parinkdavo Penta
gonas, •todėl daugeliu atvejų I 
turėjo karišką pobūdį bei vei
ksmus. Tai buvo ryšku Korė
jos akcijose ir tęsėsi net Viet 
name ir visoje Pietryčių Azi
joje. Ten visur yra apgailėti
na, net apverktina, padėtis, 
nors pagal Rositzke gerų no-j 
ni nebuvo stokojama.

ČIA operacijos Azijoje yra 
I įdomios, bet mums svarbiau 
buvusi ir dabartinė akcija Eu 

'ropoję, o taip pat' Kuboje, ku- 
Įriose galima įžiūrėti bei gauti 
(pamokų, ypač liečiančiuose til 
tų statybos reikaluose, kuriuos 
pradėjo prez. Lyndon B. John 
son ir .vykdymą pavedė ČIA.

Rositzke rašo, kad dėl pas 
ta tymo Berlyno sienos, kuri 
tęsiasi Visos sovietinės impe
rijos pasieniais, judėjimas be
veik sustojo. Todėl susirūpin
ta “legalių kelionių” progra
momis, skatinant į Sov. Sąjun 
gą turizmą, kurį autorius va
dina “ką nors darymu”. Pagal 
autorių, kelionės laukiamų re 
zultatų neatsiekė. Iš to tik kilo 
.utopiniai idealai bei idėjos su 
rezistencinėmis bei disiden
tinėmis viltimis.

-Mums yra ypatingai įdomios

arabų šeichai dolerius bando in 
vestuoti į Amerikos prarąonę, 
perka JAV bonus ir mąžaLtesi- 
rūpiną savo-kraštais.^ jef neskai 
tysi Sąudi Arabijos - karaliaus, 

šachu.-kuris moko arabus- analfabetus- 
ir sudaro jiems geresnes gyve- 
ninio^. sąlygas, kiti arabų šei
chai pinigus kiša- į Šveicarijos 
bankus; ir Amerikos bonus.

. BetTjeigu kiltų konfliktas Eu 
ropoję-ar'artirauose Rytuose, 
tai šachų šachas, galėtų kelių va 
laiidm laikotarpyje užimti .visas 
degalų gamyklas-ir priversti dą 
kartinius šeichus ‘ mokėti jam 
duoklės 'už teikiamą paramą. 
Šeichai tą žino ir supranta. Jie 
mielu noru paklus Irano šacho, 
nes žino, kad nepajėgs pasipilė 
šinti- -jo kariškai galybei.

Visi; - kurie’ šachą geriau pa

savo žmoną Voverę, o Skirgai 
la liepė, palaidoti gyvą vokie
čių i-Jiiją, kmis vjimjo jo znr> 
uą. Tačiau Skirgaila turėjo 
daugiau žmogiškų bruožų. Jani

Į W> Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
(OIF Best. 3:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 

Sekmad. 9:30 - 10:00 v. r.-* 1230 AM 
Veda K. BRAZDŽIONYTĖ

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

&Vatėrgątę -įvykyje. Deja, taip 
įvyko įr'tiViMpnjoje bus mi. 
jpinii visi duomenys be senti- 
fnenlų, simpatijos ar neapy
kantos ir bė šiems laikams bū 
|fingo; iškalbingumo ' formuo
jant visuomenės nuomonę. .
J-Ęuvąū- jail ne kartą rašęs 
'apie CĮA,‘ jos kilmę bei santy. 
kius su kifpiiūš'žinių tamybo- 
piis .ir špie niųs tiesioginiai pa( 
jietušįąs: tiltų", šu sovietais sta-

Apie kunigaikščius Šarūną- gi, užgaulūs. Šarūnas nužuuė 
i ir Skirgailą rašė mūsų beletris 
tas - dramaturgas Vincas Krė- 
vė-Mickeviėius dramose “šarū 
nas” ir "Skirgaila”. Tarp šių 

eikėjų yra daug 
bruožų, bet daug patiko drąsūs žmonės net ir 

>kirgai<a džiaugusi 
Keu-:is pirmą kurt į 
pilies su Skirg.-tilo

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

Įstrigta 1923 metais.
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

Ekonomines perspektyvos
Prezidento Carterio adminis

tracija numato kad nacionalinė 
(.visos Amerikos) produkcija 
šiais 1977 metais bus 5.1 nuo
šimčiais didesnė negu buvo per
nai. Daugiau negu buvo spėja
ma.

Iždo sekretorius Michaels Bu 
menthal aiškiai numato, kad kai 
kuriems asmenims bus sumažin 
ti mokesčiai, ypač tokiems, ku
rie per metus uždirba nuo ?15,-

Kubą Bay of Pigs — Kiaulių 
įlankoje. Prie jos paruošimo 
daug prisidėjo minimos kny
gos recenzentas H. Hunt, vado 
vaudamas incazijos jėgų ap
mokymui Domininkonų res
publikos džiuglių stovyklų" 
se. Invazija baigėsi visišku nė 
pasisekimu, likviduojant bei iš 
vedant iš veiklos svarbiausius;

I kovotojus Kubos Montenegro! 
aukštumose ir vakaruose. *

•Harry Rositzke knygą ir pa
našias turėtų nuodugniai pas
kaityti ir padalyti išvadas til
tu su sovietais statytojai ir jų 
suvedžioti bendradarbiautojai, 
o taip pat neatlaidūs kovotojai! 
už Lietuvos laisvę tolimes-l 
niam pavyzdingam laikymuisi] 
bei stiprybei. į

Skirgaila abu ve 
rlė žmonas per prievartą. Žino 
nos jų nemylėjo ir abu jie bu
vo labai vieniši. Šarūno gyve
nimą dar sunkino jo nepatrau 
kli išvaizda — jis buvo- kupro 
tas, negražus. Šarūnas taip pat 
buvo pagonis, o Skirgaila ne
galėjo pasirinkti tarp kėikščic 
nybės ir senųjų dievų.

Rūta Musonytė, VII k! 
Kr. Donelaičio mokykla

Palestiniečiai pagrobė 
lėktuvą

Kuvait, sostinė. — Devyni pa 
lestiniečiai, iš Libano į Kuwai- 
tą . skrendantį lėktuvą pagrobė 
ir reikalauja, kad būtų paleisti 
300 palestiniečių,, laikomi įvai
riuose arabų kalėjimuose. Lėktų 
vas priklausė Wuwait valstybei. 
Jame buvo 54 keleiviai ir įgulos 
nariai.

Kai lėktuvas buvo apie šimtą 
mylių nuo Kuwaito, tai grobi
kai pranešė lakūnams ir kėlei-] 
viams, kad jie vadovauja lėktų] 
vui.

Lėktuvui nusileidus, grobikai 
įsakė 6 arabų valstybių ambasa 
doriams ateiti j lėktuvą ir išsi
derėti paleisti visus kalėjimuo
se laikomus pąlestiniečius. Ke
lių valstybių ambasadoriai atvy 
ko ir išklausė grobikų reikalavi-

• . - t J. - . ‘

mus.
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Kas su kuo rengiasi tartis?
Draugo korespondentas Vytautas Kutkus, davęs ke 

lis. Įdomius reportažus apie paskutini Gečio Bendruome
nės tarybos susirikimą, jų dar nepabaigė. Jis gražiai pa
vaizdavo pagrindinę inž. Br. Nainio kalbą suvažiavu- 

•siems bendruomenininkams, o praeitą savaitę jis pana
šių perlų paskelbė ir apie JAV Lietuvių Bendruomenės 
pirmininko Algimanto Gečio pranešimą. Jeigu ne Sut
kaus paruosti reportažai, tai lietuviai nežinotų, kas da
bar planuojama primesti Amerikos lietuviams.

Iš Kutkaus aprašymo aiškėja, kad labiausiai lietu
vių visuomenę (Jis, matyt, turi galvoje Gečio vadovau
jamos Bendruomenės tarybon suvažiavusius lietuvius) 
nudžiugino Gečio pranešimas apie ruošiamus pasitari
mus su Amerikos Lietuvių Taryba. Iki šio meto Nainio 
pradėta kova prieš Amerikos Lietuvių Tarybą su tokiu 
pačiu atkaklumu buvo tęsiama ir paties Algimanto Ge
čio. Iš Gečio pranešimo matyti, kad Nainys,: pradėjęs 
kirsti ALTO pagrindus, tesurinko tiktai $3,000.00, tuo 
tarpu praeitais metais Gečiui jau pavyko surinkti 
$27,000.00. Pinigų Bendruomenė turi, bet kaip pats Nai
nys susirinkusiems tos pačios Bendruomenės pareigū
nams pareiškė, jie tuos pinigus bereikalingai eikvojo 
tuštiems pasitarimams ir kelionėms.: ,,

Suvažiavusieji Bendruomenės tarybos nariai būtų 
turėję džiaugtis, kad iš laisvinimo darbams Amerikos 
Lietuvių Tarybai duodamų aukų suma kiekvieną metą 
vis didėja. Gečys, informuodamas apie praeitų metų pi
nigų rinkimą, pridėjo jo vadovaujamos Bendruomenės 
centrui aukos ir toliau tebeplaukia. Bet jie džiaugėsi vi
sai priešingu veiksniu. Matyt, kad ir pikčiausiems bend 
ruomnininkams nusibodo Nainio pradėtą ir Gečio dar 
atkakliau vedama kova tarp Amerikos Lietuvių Tarybos 
ir frontininkų Amerikon atvežtos Bendruomenės. Juos 
džiaugsmingai nuteikė Gečio pranešimas apie pasitari
mus su ALTŲ.

profesinės organizacijos pritarė vieningam Amerikos 
lietuvių darbui. Tuo tarpu frontininkai ir jų Įtakoje esan 
čios draugijos pasišovė kovoti ne prieš okupanto pink
les, bet prieš Amerikos Lietuvių Tarybon susiorganiza- 

• vusių lietuvių vieningą darbą. Įsijungti į ALTą,- kaip tai 
padarė visos didžiosios Amerikos lietuvių draugijos ir 
susivienijimai, jie nenori. Jie sutiktų su ALTU dirbti, 
jeigu ALTAS iš anksto sutiktų jų nurodymų klausyti 
Kai ALTAS nepanoro nieko kraštui ir tautai naudingo 
neatlikusiems politikams paklusti, tai jie pradėjo ALTĄ 
griauti. Nepajėgę sugriauti, jie pradėjo grobti, kur pa
jėgia, ALTO darbui remti skiriamas aukas. Bendruome 
nininkai per paskutinius 8 metus ALTĄ griovė. Bet jie 
žino, kad lietuvių tautos priešas yra ne ALTAs, bet oku
pantas. Jiems buvo džiugu iš Gėčių lūpų užgirsti, kad su 
ALTU ruošami pasitarimai. Kiekvienam buvo aišku, jog 
tai reiškė tarpusaviu ginčų galą. Niekas nemano, kad bū
tų vedami pasitarimai ir tuo pačiu metu Bendruomenės 
politikams būtų leidžiama toliau vesti ALTO 'griauna
mą darbą, šitą momentą Kutkus šitaip savo korespon
dencijoje aprašinėja: -m g

“Gal daugiausiai lietuvių visuomenę džiuginanti 
žinia buvo pirm. Al. Gečio paskutinė pranešimo da
lis apie santykius su ALT A. Jo valdyba vėl parašė 
laišką ALTOS valdybos pirmininkui, siūlydama pa
sitarimus su tarp Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
taip JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos. 
1977m. birželio 10 d. raštu ALTOS, sekretorius kun. 
Adolfas Stasys atsakė, ka'd ALTA tokiems pasitari
mams pritaria. Reikia susitarti dėl datos ir vietos. 
Ii' šis pasitarimas gal pajudės iš mirties taško. Tikė
kimės, kad Įvairios sąlygos bei reikalavimai iš abie
jų pusių, dar prieš susirenkant, šio pasitarimo nesu- 
trugdys”. (Draugas, 1977m. liepos & d, 4 psL).
Reikia manyti, kad pirmininkui Gečiui siūlyti Ame

rikos Lietuvių Tarybos pirmininkui tartis buvo kartus 
dalykas. Gečys, dar nebūdamas pirmininkas, bet šokdin
damas kitus JAV lietuvių Bendruomenės valdybos parei 
gūnus, jau ne vieną kartą pranašavo Amerikos Lietuvių 
Tarybai galą. Jis turėjo pakankamai atkaklumo Įtikinti 
VLLKO pirmininką, kad leistų jam CIncagos konferen
cijoje išniekinti ir išjuokti VLIKą ir ALTą sudariusias 
politines grupes, o prieš porą metų veiksnių konferenci
joje jis pasielgė kaip visai netašytas inteligentas, Įžeis
damas Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininką, o; dabar 
jis kreipiasi, viešai jo ■neatsiprašęs, Į tą patį pirmininką, 
siūlydamas pradėti- pasitarimus. Jeigu- jam pevergtos 
lietuvių tautos reikalai būtų.buvę pirmoj yiętoj,. tai dar 
galima būtų toki žingsni suprasti, bet kadangi- ’ asmeni
nės ambicijos visą laiką pas ji buvo, pirmoje vietoje, tai ■ 
tpkį pranešimą viešai padaryti, turėjo būti iš tikrųjų kar 
tos žingsnis. ‘ . -f ris-

Gečys suvažiavusiems bendruomenininkams prane
šė, kad kun. Stasys tokiems pasitarimams ? pritaria^ bet 
platesnioji Amerikos visuomenė nežino, kokiems pasita
rimams jis pritaria. Būtų kvailas dalykas šaukti’ konfe- ; 
renciją, kad ir keturių žmonių, is anksto nesusitarus,, ko.. 
ki klausimai toje konferencijoje bus svarstomi. Ar Ge- 
;čys jau sutinka sustabdyti akciją prieš Amerikos- Lietu
vių Tarybą? Ar jis sutinka viešai paskelbti, kad iki šio 
meto vesta kova prieš ALTĄ buvo smerktina ir nedora, -
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sausros nukentėju-Nemanome, kad Gečys, pradėjęs susirašinėjimą su kolų, nuo 
kun. Stasiu, būtų pasiruošęs tokius pareiškimus pada- 
ryti. Toks pareiškimas gal klausimą pajudintų iš “mir
ties taško”, kaip jis sako, bet šie klausimai nėra patys 
svarbiausieji, kuriuos tektų aptarti prieš bet kokį pasi
tarimą. Pirmon eilėn turi būti, išaiškintas, aptartas ir su
tartas bendradarbiavimo su okupanto agentais klausi
mais. Antras klausimas, kurį Gečys, prieš eidamas Į bet 
kokius pasitarimus, turi išspręsti yra šie: kelių Ameri-r

nistracijos informacijomis,, jau 
sutvarkyta §700 milijonų saus
ros nelaimės ištiktiems f armė
nams vien per šiuos fiskalinius 
metus, prasidėjusius 1976 m. 
spalio 1 dieną, ir numatoma, 
kad iki-metų pabaigos ta suma, 
bus žymiai didesnė..

Rekordinė bėdos paskolų, su
ma dėl visokių nelaimių,, kaip 
sausros, potvyniai, ir kitokios 
gamtos katastrofos iki šiol bu
vo $750 milijonų. Pernešt nųma 

tolius teks daugiau išmokėti. 
JK> į'1'' “ Paskolos rao viseHį gamtos ka

’du jis kalbėti negales, nes mažiausiai šiandien jau yra tąstrofą nukertėjusiems per 
1976-1977 metus sjekg $881 mi
lijoną. i-aj r. ■ .- v 1 ; ■, ■, - - .

kos lietuvių bendruomenių klausimas. Jis privalo rasti 
bendrų, kalbą su Reorganizuota JAV Lietuvių Bendruo
mene ir kitomis Bendruomenėmis, o tiktai vėliau eiti į 
kun. Stasio laiške paminėtus pasitarimus. Jeigu Gečys
arba jo bendradarbiai nepajėgia savo tarpe susitarti, tai kad vien uže sausros nuos- 
keno vardu į pasitarimą atėjęs jis kalbės? JAV LB var-

dvi Bendruomenės.

Brežnevas galįs kalbėti; -vui ir užmiršo.

Sovietu prezidentas Leonidas 
Brežnevas yrh ’sveikas iri karto
jami gandai apie susirgimą yra 
“gryna ■ nesąmonė”, pareiškė 
kaikųriė, diplomatai, kurie Brež 
nevui grįžus iš Paryžiaus, visą 
valandą su juo kalbėjosi. -

Paskutinė spekuliacija apie 
Brežnevo sveikatą kilo po jo vi
zito Paryžiuje, kur pasklido nuo | 
monė kad Brežnevas nebegalės 
dalyr’auti konferencijoje, nes ne 
gali logiškai kalbėti.

- šiomis- dienomis, to namo ant 
ro aukšto gyventoja ir kaimy
nai pradėjo užuosti labai nema
lonų kvapą ir nustebo, kad mu
selių-priyiso kaip bičių spičiais., . . .-
Kaimynas Įtaręs pažvegė pro lan iba smarki audra ir lietūs, kati

Pietą Karėjeje

visoje Pietą Korėjoje siautė to-

mergytes, kurios buvo gera sa- j nuostolių. ■ Vietomis -pradėjo 
vartė kaip niWsfo^ir Vei^ukai ^lrti' pašlaitės, užvertė kelius

J muselių nebepažįstamai nuėstu ir tiltuš/Paciame Seoul e iškrito 
' Tėv^. bedarbis pardavęs vė- ? “liai .'anaens 16 valant lai- 
dihtuvę, kad. galėtVnuSipirH»^rpr»J1^ellė?1’fn'i ‘ 
alaus, kūdikius paskutini karta 303 ajo-. t ■ 
pamaitino birželio. 29 d, -- tru- H Vanduo išpešė grindimus, nu

Amerikos lietuvių dauguma žino, kad pats didžiau- todėl ir atšaukiama? Ar jis sutinka Lietuvos, laisvinimo 
sias lietuvių tautos priešas yra okupantas, primetęs vi
sai lietuvių tautai sovietinio komunizmo sistemą. Pačios 
didžiausios Amerikos lietuvių poHtinės grupės, didieji

darbui per aštuonis metus surinktas, aukas-gražinti AL- 
TUi ar ątiduoti VLIKUI? Ar-jis sutinka si^labdyti ko
vą prieš Amerikos lietuvius trijų organizacijas, o savo 

fraternalūs susivienijimai, įvairūs klubai, draugijos ir energijų nukreipti prieš lietuvių tautos pavergėjus?

JONAS VALAITIS
___

jJVvUų (ICgluadb į mėlyje ir suvesdinėje savo galvose praėjusios dienos
- (Tęsinys) [ darbų visumą. Abudu buvo pavargę įr tylūs, čubiko-

. ‘ Įvas iš viso nemėgo kalbėti kelyje... Gi barškalas Diti-
— Reiki s. — pasakė jis— nueiti Į didįjį namą ir ten kovskis tv’lėjo, pataikaudamas seniui. Kelionės- pabai- 

pakalbėti su velionio seseria Marija Ivanovna. Ar ne- goje, vienok, padėjėjas netesėjo tyla ir prašneko:

— Kad Nikolaška pritapęs šion bylon — pasakė jis.
— non dubitandum esi. Ir iš jo veido matyti, kas jis

. -CJ5 ^-Va^kR^fi^ešė grindimus, nu į
pūtį ryžių su vandeniu, bet už -plovė ' tiltus. Apskaičiuojama, 

kad gyvybės netėko apie 350 jmo 
nių, nepajėgusių, pasipriešinti 
smarkiai bėganįįąiaą upėms ir

pamaitino birželio. 29 d, —

Tėvai ir vaikai. . .
Po mis. Colombos bylos, kai ji 

su savo meilužio pagalbą nužudė 
savo tėvą,-motiną ir broliuką se 
ka žiauram»W^sužvėrėjfmu yie 
hi kitiems^ panašūs Įvykiai. - - , t

verkimą mušęs kelis, kartus. Po 
licija rado miegamojo kambario 
duris užstatytas ,djd.eliu sunkiu 
šaldytuvu, o pats tęvaą.su kitais {'upeliams. Įy / 
v7r^s ^amo an^ Karo vadovybė helikopteriais
susėdę begeną Battles už par-į . yF ”, 
įMOMinttH, pirkta alų. Jis P?* vandens
[faSTarpu uždarytas Kensington “era*>. Jnrmenams.;

‘Daugelis galvijų paskendo, van 
duo nunešė derlingą žemę.

Į Slenkančios • šlapios pašlaitės^ 
WASHINGTOlSrAS. AgriV užvertė naiėus su yisįžst gyvwi- 

kurtūros Departamento Farme- •'tojais. ^Korėjos oro biuras laiku 
riuūkių administracija’jau iš-'įspėjo gyventojus apie artėjan- 

dingo. Draugė vaikus grąžino tė dalina rekordinius skaičius pas tį nepaprastai smarkų* lietų.

Sangamon st. pirmame aukšte
gyveno Dwight Battles, 25, su nuovados “šaltojoje. Jo žmoną 
žmona ir dviem dukraitėmis —[policija surado ir. tardo.
Stephanie 3 ir Audrey 2 metų 
amžiaus.' Prieš pora savaičių jfeč 
du susipykę ir žmona mergaites 
palikusi pas kokią draugę, pati

į Vakare čubikovas ir jo padėjėjas, blankstančio kovas laikė. Kas gi smaugė? Psekovas baikštus^ kon-’ nafizr^ot Maža to, kad ji užmušė p&tžolęv palaidūną. 
! mėnulio nušviesti, grįžo į savo namus, jie sėdėjo veži- ffcus, aplamai bailys. Nikolaškos gi nemoka dusinti jinai pasaulį išlaisvino nuo antikristo — ir šiame , ji

pateiks ji mums kurių nors nurodymų.
Čubikovas ir jo padėjėjas padėkojo už pusryčius 

ir nuėjo j pono namus. Kliauzovo seserį, Marija Iva- 

sin^ldžiančm'nriT  ̂ pat abejo, kad byloje iniciatorius. Jis bu
vo tiktai kvailas, samdytas įnagis. Sutinkat? Ne pas
kutinį veidmenį šioje'bylo-je vaidina taip pat kuklusis 
Psekovas. Mėlynos kelnės, nusiminimas, gulėjimas ant 
krosnies iš baimės po užmušimo, alibi ir Akuljka.

— Mali, Jemėtia, tavo nedėlia. Pagal mus reiškia, 
tas ir žudikas, kuris Akuljką pažino? Ech jūs. karšti
me. Čiulpiką jums čiulpti, o ne bylas nagri-nėh'. Jūs 
taip pat prie Akuljkos taikslėtės, — rėiš,kra ir jūs šio
je byloje dalyvis? A

— Pas mus taip pat Akuljka gyveno,, virėja buvo.

novniį, keturiasdešimt penkių metu damą, rado jie be- pe.r kojonh, Nėra
simeldžiančią prie aukšto šeimos kioto. Pamačiusi sve
čių rankose portfelis ir kokardas prie kepurių, jinaiį 
nublanko.

Visų pirma teikiu atsiprašymą dėl sudrumstimo, ' 
tariant, jūsų maldos nuotaikos, — pradėjo* pabruožda 
nias kojomis, galantiškas Čubikovas. — Mes pas jus su • 
prašymu. Jūs, žinoma, jau girdėjote... Esama įtarimo, M 
kad jūsų brolelis, kai kuriuo būdu, užmuštas, Dievo 
valia, ar žinote... Niekas mirties neišvengia, nei carai, 
nei artojau Ar negalėtumėte mums padėti kuriuo nors 
nurodymu, išaiškinimu...

— Ach, neklauskite mane. — pasakė Marja Ivanov-’bet... aš nieko nesakau. Prieš tą sekmadienį naktį aš 
na. dar labiau'išblyškusi ir uždengdama veidą rauko-Į lošiau su jumis kortomis^ mačiau jus, kįfąip aš ir prie 
mis. —Nieko aš jums negaliu pasakyti. Nieko. Mal- ' 
dauju jus. Aš nieko... Ką aš galiu? Actu ne, ne... nei žo
džio apie brolį. Kai mirsiu, nesakysiu.

Marja Ivanovna ajisiverkė ir nuėjo į kitą kamba
ry Tardytojai pasižvalgė, patrūkčiojo pečiais ir pasit
raukė...

— Velnio buba. — nusikeikė Diukovskis, išeidamas 
iš didžiojo namo. — Matyt, kažką žino ir slepia. Ir ant 
kambarinės veido kažkas parašyta. Palūkėkit gi, vel
niai. Viską išaagri lėsim.

^bgalVe, jie veikia kirviu, buože,.. Smaugė kažkuris tiki, jos nuopelnas, josios religinis didvyrės žygis. O, 
trečias, bet kas |is? . 4 Mūs nepažįstat šitų senmergių, sentikių. Perskaitykite

Diukovskis užsmaukė ant akių skribliu ir susimąs-?gi Dostojevskį. O ką rašo Leskovas, Pečiorskis. Jinai 
fė. Tylėjo jis iki tol, iki prie tardytojo namų privažigį- ir jinak nors papiaukit. Jinai smaugė. O, piktybinė bo- 
vo bričkelė. ba. Nejaugi ne tiktai tam jinai stovėjo prie lango, kai

— Ervirka. — pasakė jis, įeidamas į namus ir nusi- mudu įėjome, kad mudviejij- akis nukreiptų!? Imsiu, 
Jermolaičiau. sakau, stovėsiu ir melsiuos, o jie pagalvos, kad aš ra.

joky metodas. Batefidėti’, Xifcoia>aa Jermolaičiau. Ma 
no gentaini. Atktuofcjte man- šitą kylą. Leiskite man 
asmeniškai ją vesti iki gak>^ Mielasis, maaę. Aš prade 
j'au, aš ir iki gafa ją nuvešiu. .

Čubikovas pakrerpė galvą ir apsimauk
— Mes ir patys, rįokam, sunkias bylas, nagrinėti — 

pasakė jis. — O. jfisų reikalas nelįsti kur neneria. 
Rašykite diktantą, kai jųopse diktuoj^Mą, Hm |Ssų 

.reikalas. , - ’ » '' . . * '
Diukovskis sųliepsnofOfc trenki Ąr&p*iU ir išėąo. 

l — Gudruolis, bianryfcė, -t- suburbėjo CubiiMivMk žiū 
..v, „r |rodamas jaęk Įkandai,-— Didy-sis gų^ru^B^, Karštas

. _ Gerai, tegu aš išėjau iš proto, bet kuo^ktai ne vietoje. Reikės jam mugėje poetai^irą pre- 
paaiškmsite josios nusiminimą dėl mūsų pasirody-' zen*u’ nupir^h- -y - - - —_ _

• VI - • • ' -1 .» 1 II i Klisrrs olvoclnc
m<y? Ku<^paaiškinsite josios nenorą teikti parody
mus? Prileiskime^ kad tatai menkniekiai — gerai. Te 
būnie. Tai atsiminkite jųdviejų santykius: Jinai savo 
brolio nekentė. Ji sentikė, jis palaidūnas, bedievis... 
štai kur įsisėdusi neapykanta. Kalbama, kad jam pa
vyko ją Įtikinti, kad jisai šėtono angelas. Prie josios 
jfj aUikinčja spiritizmo veiksmus. x

i—Na, tai kas gi?
Jūs nesuprantate? Jinai, sentikė, užmušė jį iš fa

vilkdamas paltą. — Evrika, Nikolojau _
Tiktai nežinau, kaip man anščiau. į galvą neatėjo. Ar'mi,’ kad aš jų nelauk&t Tatai visų nusikaltėlių — nau 
žinote, kas-trečias ?

A— Liaukitės, prašau, štai vakarienė 
kitės valgyti.

Tardytojas ir Dinkovskis atsisėdo 
Diukovskis .prisipylė stiklelį degtinės, 
Liesą ir, blykčiodamas akimis pasakė:

— Tai žinokite^ gi, kad trečias veikęs išvien su niek 
šjj Psekovu ir smaugęs, — buvo moteris. Taip Aš kal
bu apie užmuštojo sesėrj, Marją Ivanovną.
čuhikovas užspringo degtine ir įrėmė akisį Diukovs-j

' ■-< -y y'. ■
— Jūs ne taip? Jūsų galva ne taip? At neskauda?
-r- Aš sveikas. I

paruošta. Sės-

vakarieniauti. 
atsistojo, išsi

jūsų prikibčiau. Reikalas, bičiuli, ne boboje. Reikalas 
niekšinguėiaiu, šlykštueiani, Mauručiam jausme... Kuk 
liam. jaunam žmogui nepatiko, ar žinotežiutę, kad ne 
jis viršų paėmė. Savimeilė, matote gi. Keršyti užsima
nė. Be to... Storos jo lūpos pabrėžtinai, rotto j’Ush'ngu- 
nrą.' Ar atsimenate^ kai jis lūpomis čepsėjo, lyginant 
Akuljka su Naua? Kad jis, niekšas, liepsnoja aistra — 
neabejotina. Ir taip Įžeista savimeilė ir nepatenkinta 
aistra, šitn pakanka tam, kad žudymą įvykdyti. Dvejc 
tas jūsų rankose; bet kas gi trečias? Nikolaška ir Pse- <

i Sekančios dienos rytą tardytojui buvo atvestas 
iš Kliauzovkos jaunuolis šu didele galya ir kiškio lū- 

,pa, kuris, pasisakęs, esąs skerdžius Danilka, pateikė 
labai Įdomų parodymą. ’ '

* . (Bus daugiau) B
i a.i f*. > -t ■ ? • v • 4 3 • - ■ -■> ' *
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dK. k. G. BATUKAS Dr a. j. gusenas 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA į 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowlord I
Medical Bulkting). T«l. LU 5-6446 

Pn'infii ligonius pagal susitariau.
Jei nevisi liepia, skaoibinti 374-8004,

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ ir šlapumo takų 

CHIRURGIJĄ 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTH 58< ELGIN, ILLINOIS

Sveiki dantys - skrandžio apsaugą
. * - «' ' * - ■

Dantys yra gamtos padari. ir nurytas. Tokios rūšies mais 
nys ir jie duoti tik maistui to skrandis negalėjo kaip rei-' 
kramtyti. Gerai sukramtytas kiant sudoroti.
kietesnis maistas paruošia ge
rą jo malimo pradžią. Tačiau 
geras kramtymas labai sveika 
patiems dantims, jų dante
noms ir Visiems virškinimo 
organams. O kartu ir visam 
kūijui.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Westchester Community klinikcš 
Medicinos direktorius

1738 S. Manheim Rdw Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 uarvo a ienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
Tel.: 562-2727 arba 567 2728

Rez.: Gl 8-0873

DR. W. EISIN-FISJNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ fHIRURGUA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-7870

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml

BE 3-5893TEL

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitariau

DIL K. A. V. JUČAS
' 489-4441; 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonai atsakomas 12'vai.

1 R.FRANK.PLECKAS
. pPTOMETRISTAS

' J iALBA. LIETUVIŠKAI ... . ■ 
2618 W. 71 St. Tek 737-5149 

llKrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

ML pagal susitarimą. Uždaryta tree.

PiLLEON AS HEIBUTIS 
f“KSry, pūslės ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA
;• >265^WEST,63rd STREET
'?aLi- ?aiiurad. ' nuo 1—4 po pietų,
• ^jėetyifųRi? nuo 5-^-7 vaL vak.' 
y 'sj 776-2880

rex teieLi 448-5545 ■*'
' Ai Us-.-i-L; ~ ---- -

£>R. VYT. TAURAS 
^GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ber>d}'a praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas 2652 WEST 59th STREET 

Tel. ?R 3-1223
OfiSO^VAL.1 pirm., ąntrąd^ trečiad, 
ir peikt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Seštadie- 
nikis-2-4 vaL popiet ir kitu-laiku 

~ pagal susitarimą.

Manding, visuomet maistas 
turi būti gerai sukasnotas ir su 
seilėmis suvilgytas, pirmiau jį 
perduodant į skrandį suvirški 
nimui ir įsisavinimui. Tuomet 
skrandyje nepasireikš negeru.

I inų ir jame nesiformuos nei rū
Dantys taip pat atlieka la-'girnas, nei gazai.

bai svarbu vaidmenį žmogaus 
burnos grožiui ir sveikatai. 
Užtai hūjną vįsį^p j 
gerai prižiūrėti, kad jie būtų 
sveiki, o ne kortozinuoti Gerai 
maistui sukasnoli reikia turė
ti gerus ir sveikūs dantis. Su 
kortozinuotais, išpuvusiais dan . , . ,. . . * , . ,. »net pradeda kraujuoti.Imiis maisto nesukramtyti. Į ■ — A

Mažai maistas sukasnotas ar Žmogui turint silpnesnį skran 
tik apžlabčiotas, greitai skrandį bū tipą naudoti mitybai dąu 

giau augmeninės kilties pro- 
leidų negu gyvulinės. Augnie- 
ninės kilties proteidai esti daug 
lengviau virškinami ir įsįsąvi- 
naini. O taipgi ir mažiau krau 

• T jų užteršia nuodais.pareigas at-I ^. .... .. ., .i Norint būti sveiku reikia 
( prisilaikyti žėmiau primenamų 1VVF * - .nurodymų.

1. Dantis būtina gerai prižiū 
rėti, kad jie būtų sveiki, tuo- 

1 met jie galės gerai maistą su- 
jo. takus, o žarnose sukelia bet kasn°ti- 
vaikę ip žmogų susirgdina. 
Dažnai pasireiškia galvos skau 
smai, atsirūgimas ir vėmimas. 
Už tokius reiškinius mes įpra 
ię kaltinti maistą, kuris nebu 

arba netinkamai pa

Žmogui turint silpne&nj skran 
dį, arba daugiau nusidėvėjusį
aj- ląbai jautru ir sunkiai virš-| 
kinąutį maistą, tuomet greitai 
susierzina skrandžio sienelių 
plovės, pamušalas, kuris parau 
donuoja, sutinsta ir sykiais

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Palaiminti, kurie nematė ir {tikėjo". — Jono 20:29.
Dabar dar tamsu, kol dar neužtekėjo Teisingumo Saulė, kuri apšvies ir 

savo spinduliais išgydys pasauli ir pašalins /isas abejones, baimę ir nesu
sipratimus. Todėl dabar Viešpats reikalauja tikėjimo ir žada atlyginimą ir 
palaiminimus tik tiems, kurie gerais darbais parodo savo tikėjimą. Mes gy- 

. vename tikėjimu, o ne regėjimu ir stengiamės laimėti aukštąjį atlyginimą, 
kurį matome tik tikėjimo akimis. Mes esame paklusnūs Tam, kuris kalba iš 
dangaus, kurio balsą dabar tik nedaugelis girdi. Bet tie, kurie dabar yra 
paklusnūs ir eina jo pėdomis, gauna didesnių ir gausesnių palaimų, o neto
limoje ateityje bus išaukštinti ir gaus garbe, šlovę ir nemirtingumą, ir 
dalyvaus su pagarbintuoju Kristumi jo karalystėje.

ViU Žino, kad mirti* yra Žlaun Ir paliečia kiekviena. Hat kur yra ml- 
| tą klausimą • na ko knygutė "Viltis po mirtie*", kurtą gwuvltt 

į M/noIramii. Rašykite:
f. ŽAVI ST 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629 

j ŠV. RAITO TYRINĖTOJA'

Naras Bill Hayes šaltuose siaurės vandenyse pralaužė ledą ir iškišo galvą 
į paviršiu- Prie įo nugaros yra prijungti plaučiai, leidžiantieji jam kvė

puoti gana giliame vandenyje.

dį sužaloja ir jį padaro neveik 
iiu — sergančiu.

Nors skrandis ir yra labai 
pakantrus, rambus' ir daug pa 
kenčia įvairių rūšių įžeidimų, 
kol nustoja savo i 
likti. Į

Skrandžiui neatliekant savo- 
pareigą, formuojasi gazai, 
graudžia, čda, jaudinąs jo šie 
nelių gleivinės plėvės, nuodai 
skverbiasi į kraują ir užteršia

|2. Nereikia tik ąkąsnoto maisto 
ir didelių kąsnių ryti, nes mais 
tas būna labai sunkiai virški- 
nanias.

3. Gerai sukasnotas maistas 
būna lengvai suvirškinamas ir 
skrandyje nerūgsta ir nefor-

, muoja gązų.
4. Nevalgyti karštą sriubą ir 

valgius. Negerti

kad Sovietų Sąjunga nieko ne
ini ty bos puls ir net savo mill tarinio biu- 

rašo laikraš 
neraudonuodamas.

vęs geras 
ruoštas.

tikroji priežastis to 
buvo ta, kad mais- pikantiškus

Tačiau, 
negerumo 
tas buvo įtik biskj apkasnotas karštos kavos, arbatos ir gera

Ilgametispatyrimas sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
* 9727 S. Weswp Avę^ .Chicago, III- 60643

\ Telef. 312 238-9737

, ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
■ Aj&raiai - rrotezai. Med.‘ Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms.

!..(Arch Supports) ir t. t.

. 2350 Wesi 63 rd St, Chicago, ill. 60629 
Telef.; PRospect 6-5084

Gėles visoms progoms 
BEVERLY HILLS GJELlNYČIA 

WESI oara bjKEEi
Teietopaj; PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishi^ krautuvė 

' THE DAISY STORE
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn 

? ” Teh 499-13)8

>ft=KKKAUSTYMAl
- '* » * / - » -

Ląidjmai — Pitas apdraus 
*: ‘žema Kaina "

T>L W A 5-8063

MOV I h G
Apdrausta* perkreuttymea 

ii f vairių «Mvmy,
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1882 arba 376 5996

■. -r-r i-<

! SOPHIE BARČUS j 
RADIJO (RIMOS VALANDOS | 

I ’* Vitos programos |j WOPA,

1490 HL A. AL

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12^0 

1:00 vai. pope t. — šeštadieni 
Ir sekmadieni nuo 8:30 iki 0:30 
vai ryto.

T«l«f^ HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
I CHICAGO, ILL. 60629

lu su ledais.
5. Vengti rukylij

veiksnių. Daugiau valgyti vai džeto nepadidino” 
šių, daržovių ir pieno gaminių, tis

6. Karšti, šalti valgiai ir gė- 
emalį, 
uleerines |

net vėžiu

Mažeika Evans

rimai suardo danty 
skrandyje pagamina 
opas, kurios dažnai 
pavirsta!

Sovietai apie savo grėsmę
MASKVA. — Sovietai ir sek

madienį tebeafakavo Jungtinių 
Valstybių apsigynimo politiką, 
ypatingai išskirdami preziden
to Carterio pasiirtą ginklų kont 
rolės deryboms įgaliotini Paul 
C. Warnike, už “skleidimą klai
dingų žinių apie Sovietų grės- 
plę • .

Sovietų kariuomenės laikraš
tis “Krasnają Zviezda” parašė 
kad Warnke ‘ignoruoja rimčiau 
sias -ir ^aktualiausias problemas, 
susietas su ginklavimosi lenkty
nėmis” vietoje to “kartoja se
ną- nudėvėtą mitą apie Sovietų 
grėsmę.” “Yra 5 gerai žinoma,

• TSemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio-
uiu• '(cruises),'' viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infof- 
niacijas-visais kelionių reikalaisL ' - ' ? * ; -

• 1(1 dienų ekskursija į šv. žemę ir Graikiją lapkričio 11—21 d. Kainą
S 1,174. Vadovaus Algirdas Brazis.

• Registruojami ekskursantai PLB organizuojamai kelionei i Angliją, 
Lietuvių studijų savaitės proga bepos pabaigoje. Kelionė iš Chįcagos ir at
gal kamuoja $365. informacijos taip pat teikiamos agentūros skyriuj, esan- 
dioj &v. ‘ Antano Taupomo* Bendrovėje Cicero. III, TeL 552-5707,"

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE,

daugiau pelnysi
Kansas valstybinio universi

teto studentai patyrė kad far
maceutai turi širdį: skurdžiai 
atrodantis pirkėjas tuos pačius 
vaistus perka pigiau kaip šau
niai pasipuošęs.

Susitarė kelios poros studen
tų gerai ir skurdžiai apsirengė 
ir tokiais pat reseptais nešini 
išėjo į vaistines ir išešiais iš de
šimties atvejų vargingiau atro
džiusi ej i gavo vaistus žymiai pi 
giau, o vienu atveju net 100% i 
pigiau.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKIS
GAIDAS DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
!«>.: YĄrtt 7-1741 -1742

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

ANNA.MARKŪNAS - BALAĮŠYTE ■
^Gyv. 6754 So. Claremont Ave.

Mirė 1977 m.liępos 11 d., 2:30 vai. popiet, sulaukusi 66 metų amž.
Gimusi Chicago, Illinois.

Paliko_ nuliūdę: vyras Stanley, duktė Geraldine Kauss, žentas 
John, 3 sunūs Ronald, Stanley Jr., marti Alice, ir Kenneth, marti 
Vilija, 6 anūkai, brolis Joseph Baleišis brolienė Helen ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Kūfias pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western Ave.
Penktadienį, liepos 15 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply

čios) į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu 
pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Anna Markūnienės giminės, draugai ir pažįsta m j nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

vyras, duktė, sūnūs, brolis, giminės.

Laidotuvių direktoriai: Evans ir sūnus. Tel. 737-860Q.

HVAS K SUNOS
Al ARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W, 71st Street 
Telei.: GBovehill 6-2345-1

t

jCow^ Bodies Now Heat

J Water On Dairy Farms

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

,■

I

3354 So< HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1J11

- NAUJIENOS, CHICAGO tf ILL— Wednesday, July 13, 1977

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhad 3-21C8-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUT0J10BIUAMS PASTATYTI

N A RI A I:
- Ckicagos 

Lietuvi? 
Laidotuvių 
Direstorių 

AS8ociaciioj

Happy Hour Mushrooms, a prize-winning recipe at the Stat* 
Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand cora 
chips, wine and other tasty ingredients combine In a stuffing 
for fresh mushroom caps to' make a unique hot hors d’oeuvre.

Happy Hour Mushrooms marched away with the "Best of 
Show” award at the State Fair of Texas, and they are sure te 
get equal billing at your party table!

This priat-wlnning recipe combines Fritos brand corn chips 
and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and Just the 
right amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Flashed under the broller until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion. 1 *

Happy Hour Mushrooms may be made In advance and refrlg- 
rrated until party time. Brash the mushroom caps with lemon 
juice or white wine before stuffing and they will retain theU 
light color during cooking.

HAFFT HOUR MUSHROOMS 
Fresh mushrooms 

'Melted butter 
Butter, softened 
Garlic, minced or mashed 
Grated Monterey Jack cheese 
Red wlna 
8oy sauce
Frito-Lay brand toasted onion dip mix 
Finely crashed Fritos brand corn chlpe

TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS
.5307 So. L1TUAN1CA AVENUE. Phene: YAxds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 501h Avcl, Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

M medlum-rixed
I tablespoons
1 stick
1 clove

H cup
2 tablespoons
1 ta-bkspoons
1 packare

K cup
XlTRECTIONSt

Remove stems from mushrooms. Wash caps and brush with 
melted butter.

Combine softened butter, garUo, and grated cheese; mix u*eU. 
Add wlna, sqy sauce, dip mix and crushed eom chips to make 
k pasta. ** * **

FUI mushroom eape with mixture. PUot on baking sheet and

A long-nėgleeted energy source is now being tapped on dairy 
farms around the country. i

It is. clean energy; and best of all, it is free!
The energy comes directly from the cows themselves In the. 

form erf body heat.
Milk, when it comes from 

the cow, is abobt 98.6° F. It 
must be cooled quickly to 
about *38' F. to prevent spoil
age. What happens to the 
heat that is extracted from 
the milk? ■

In the past it has been 
blown into the air from the 
bulk milk cooler’s air-cooled 
condenser. Now, however, it 
can be used tb heat water.

Equipment to .do just that 
is being manufactured by 
Dairy Equipment Company, 
evision of DEC Interna- 

mal, Inc, Madison. Wiscon
sin. It is called the Dari-Kool 
Therma-Stot energy recovery 
system.

In this system, the bulk 
milk cooler’s condenser * is 
cooled with water, rather 
than air. The water is thus 
warmed, and is stored jg

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

tanks in the milk house. The 
water can be used for clean
ing the milking machine sys-» . 
tem, the milking parlor and' 
the milk house itself. I

For every gallon of milk į 
cooled, a gallon of 110° wa-j 
ter is produced. The Thermal 
Stor can also produce water 
of 140" to 190® for washing 
the milking machines andr 
cooler.

The payoff comes when the 
dairyman receives his elec-/ 
trie bill. The new energy re
covery system can pay for it
self within two years, just! 
from the reduction in use of> 
electricity.

The Thcrma-Stor can also 
be used in butcher shops, 
supermarkets, air-conditioned 
restaurants And other places 
that use both refrigeration

GEORGE F. RUDAUNAS
3319 So. L1TUANICA AVĖ. TeL: Y Arda 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RFpubl’c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Ill. 974-4418



AR TĖVAI GALI PARINKTI SAVO
VAIKAMS DRAUGUS?’

Tėvai turi visas teises - pa—i Teta nnsprend^B^ "lahr TMtrak - 
linkti savo vaikams draugus.j 
Pi rm i dusia šventame Rašte4 

- i vra išakyta, kad vaikai turi 
klausyti savo tėvu (EfezieJ 
čianis, 6 skyrius, pirma eilu-j

auti tik su turtingais 
s ir pasenta jam 

gų. Petrui jis nepatinka, 
miesčioniškai 

nen a t ū t a 11 a i elgiasi. Tikra- 
tė). Kadangi tėvai yra daugiau sis Petro draugas yra taip pat 
patyrę ir pergyvenę savo jau-j neturtingas. Nors teta nelabai 
nystę, tai jie geriausiai žino,' patenkinta, bet Petras su juo 
kas tinkama, kas ne. Juk tėvai 
nori tik gero savo vaikams. 
Vaikai nėra tiek subrendę, kad 
patys galėtų suvokti, kurie drau 
gai jiems tinka, kurie ne. Žmo 
gus turi didesnį palinkimą j 
blogąją pusę ir 
daugiau negu gera, 
vai gali numatyti, kiek sąly
gos leidžia, kurie draugai tin
kamesni.

Žiūrint iš kitos pusės, tėvai 
gali rūpintis ir stengtis, bet 
vaikai ne visuomet jų klauso. 
Dažnai jie įsivaizduoja, kad 
daugiau žino už tėvus. Todėl 
atsiranda nemalonumų tarp 
vaikų ir tėvų. Ši problema iš 
ryškėja Kazio Binkio dramoje 
“Atžalynas”.

Vienas berniukas, paprasto 
siuvėjo sūnus, atsiunčiamas gy 
venti pas turtingą dėdę ir te

turi gi

(Il.lllg:) 
kadangi labai 
ii'

- «

gražiai sutinka. f
šiuo atveju ugnines, kiirie

daugiau išsilavinę, norėjo, kad 
ir Petras susidraugautų su 
mieste augusiu. Tačiau turtin
gas ir neturtingas, miestetietis

daryti bloga, ir kaimietis neturėjo bendros
. Todėl tė- kalbos, negalėjo rasti, kas juos jr paaiškinti, kad medrau1 žinomos banketų salės ir kokįęi4 

l;..l Jv. rištų. lt * ■ . -X

j siekti vedamąjį. Jų žodžiai ir 
mintys yra aiškūs, gyvenimiški, 

'su logišku pagrindų. Linkiu ir 
‘toliau sėkmės jums įr.patriotu 
, uidm lJikrašėiui.’ ‘likutį skiriu 
jp paramai”. Dėkui.' Taip pat dė 

jkui' Ohio valstijos skmtytojaii,

Namai, Žemė e— Pardavimui
4 REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

atsiuntusiai $14 auką.
;— Dr. V, Dubinskas iš Bever 

ly Hills apylinkės kartu su pre 
numerates mokesčiu atsiuntė $6 
auką Naujienų paramai. Po $4 
atsiuntė Antanas Zakys iŠ Kle- 
velando, Tadas Normantas iš 
Glenwood, Ill. ir Vytautas Tom 
kus iš Juno Beach, Fla. D. Mato 
nis iš Brighton Parko įteikė 
taip pat $4. Ponia Marija Mar
kūnas iš Newbury Heights, 
Ohio, ir ponia Marija Medalis 
iš Lake Arid, Pa., atsiuntė po 
du dol. už kalendorių Dėkui vi
soms ir’ visiems, f - - x ’

— Dr. Antanas Klimas, akty 
vus lietuvių visuomenėj, profe
soriauja Rochesterio universite 
te, New Yorko valstijoj. To uni 
versiteto studentas Chien Ching 
-Mo iš Formozos parašė diserta
ciją apie šnekamosios lietuvių 
kalbos linksnius, ją labai gerai 
apgynė ir gavo filologijos dak- 
,taro laipsnį. Jaunasis mokslinin 
kas rudenį griž į Form ozą ir' 
bus Shengchi universiteto kal
botyros katedros profesorium. 
Ruošiant disertaciją dr. A. Kli- 
mas buvo mokslinis patarėjas ir 
vadovas.

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

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

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

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

gaus. Ievai ’galį vaikui pasa-j — Jolanda ir Petras Kaušai, 

liiį baro ber pirmaeilės, užeigos 
Metropolis * savi įlinkai, prisidė
dami prie lietuviškos spaudos 
palaikymo, telefonu pažadėjo at
vežti j Naujienų pikniką ir padė
ti į Laimės šulinį nemažiau pen-> 
kias vertingas dovanas, kad lai
mingi pikniko ^dalyviai būtų dar 
laimingesni, kad kuo daugiau 
tautiečių Naujienų renginiuose 
dalyvautų. Ponia Jolanda taip: 
pat žadėjo padėti priimant sve
čius i?<juos aptarnaujant. Ji nia- 
Įe ir asmeniškai pergyveno abi 
bolševikų okupacijas. Lietuvių 
mėgiamas Metropolis yra prie 
ir Western Ave.

— Cicero “Klaipėda” jūrų šau
lių kuopos šauliai-ės, Pavergtųjų- 
Tautų dieną liepos 16-tą ją, ren^ 
kasi 9:30 v. ryto prie šv- Antaųo 
mokyklos, vasarinėse unifor
mose. Į miestą eisenon ir atgal 
vyksime išnuomotu autobusu.^ 
Daljwa^Imas'Jaisviems nuo dar 
bo ^šauliams tprivalom as! AtskĮ-

: / Kuopos Pirmininkas;
- — Pensininkas N. N. ,iš pįeti-/ 

nės 'valstijos ,tarp kita taip ra^- 
šo: “Naujięnų., turiniu- esu laį-

gautų su kuo ners blogu. Te- 
Ramunė Cibaitė, VII kL vai turi saugoti '.sava, .vaikui 

Kr. Don mokykla Tačiau nesvarbu, kaip tėvai į 
draugystes žiuri, vaikas pats 
išsirenka sau • draugus.

Robertas Vitas, VII kl. 
Kr. Don. mokykla

Aš sakyčiau, kad vaikai turi, k * = Z 4
palys pasirinkti savo draugus. 
Vaikai žino, su kuo jie nori 
draugauti. Vaikams nepatin
ka, kai tėvai įsakinėja su kuo* 
draugauti, su kuo ne..žinoma, 
tėvai nori, kad vaikams būtif 

.geriau. Tėvai nenori, kad vai
kai sueitų su blogais' žnfonė-i 
mis. • .- ~ . j

Aš manau, jeigu vaikas, no^
ta į miestą. Jiedu mėgina Pet- rėš su kuo labai draugauti, jis. 
rą sumiesčioninti:^ moko-kak neklausys tėvu. Jis slaptai su 
bėti, vaikščioti, valgyti ir t. t tuo draugu susitiks. ir drau

Man neatrodo, kad tėvai ga 
Ii vaikams draugus parinkti, 
nes jie nepažįsta ^savo. vaikų 
draugų. Vaikas tūri pats išsi
rinkti sau draugą^ arba drau
gę. Kaip tėvai gau žinoti, ar 
tiedu vaikai gerai sugyvenai 
kai yra vieni?

Mano tėvai nemėgina, .draugų
parinkti ir dėl to esu labai dė
kinga. Tėvai, kurie neleidžia 
Atauganti su. vienu, bet- - siūlo 
kitą, nepasitiki savo .yąikais.

Danutė Karuzaitė, VII kl.
Kr. Don. mokykla -

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

BUDRAITIS REALTY

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rą nimfai Ir sąžiningai 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava. 

Tel. $27-3559
I

KELIONĖS j 
LIETUVĄ

rt

T R U M P A I ^4
LIEPOS 25 iki RUGPIŪCIO 4—Išparduota
RL'GPIOČIO 25 IKI RUGSĖJO 3 — $1069.00

Liepos ir rugpiučio men. kelionėse galima atsiskirti nuo grupės 
pasilikti Europoje ikį dviejų savaičių be jokio atskiro 
prirnokėjimo. < ' ‘

I kainą Įeina visa transportą ei ja iš Chicagos, viešbučiai (po 
kambaryje), pervežimai ir maistas.

Marius Kiela

ir

du

6557 So. Taiman Ave.
Chicago, III. 60629 

.if/ .r : t, M
312-434-9655 :

— arba—

GORDON TRAVEL SERVICE 
Prudential Plaza 

Chicago^ III. 60601 
312-644-3003

— Jurgis Burba; Naujienų ir 
darbų rėmėjas is Baridgeporfo 
apylinkės, įteikė per- * admmis- 

tratorę Kristiną Austin -vyrišką 
modernų rankinį .laikrodėlį. par 
skirdamas ji IŠimingaųjį’.Naūjįa^ 
nąYikhiko dalyviui. Piknikas 
bus šį sekmadienį Polonis sode.

vertinu ’stovėjimą ant teisybės? 
pagrindų^ir tą neatlaidžią kovai 
gries .Lietuvos ’okupantą. Visa^: 
da.-laikraštf - skaitau** -ntrcT ’ pra-' 
džios iki galo,, pradžioje. kiek 
skubėdamas, kad greičiau pa-

• r '>'■■■ /ąu ‘ ;

!F

MARIJANOREIKIENĖ "f
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rOiles Įvairių preldą.
” MAISTAS » EUROPOS SANDtLIŲ

f

| Air fares subject to change and government approval 
"" 7 -
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NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
MAŪJIENOHS ifemet nėjo ėD metų. Knint tą pokaktį. gerbiant pirmoje 

Amerikos netartų dienraščio steigėjas bei lietuviškos spaudas plrmfl- 
aus Ir atliekant būtinas pareigas amžinazB lietuvybės SHktmoi rial- 
h!amą* Xanjieriu platintmo TljuB.

NAUJIENOS tvirtai atort Ir kovoj* aš Lietuvei ir pavergtą Uatsvią lalevą, 
seidamo* Ir Deddėdaaoe 1 sandėrius su okupantais ar jų IfaUo 
tirtais, ‘

KAUJIENOS palaiko rtsas lietuvių demokratinei grupes, jų bendras Instita- 
dju ir remia visų lietuvių bendruosius darbai bei tikrins.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją Sėtuvių daugumą Kala pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltai, gerose draugijose girti Niujie-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE . -. 
2301 W. 69tfi St., Chicago, III. 60629. — Tai. W A 5-2737 

2333 So. Halrtad Chicago. 111. 60608. — Tai. 254-3320

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
stelbdama platinimo rajų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
jpaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryt! 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir Jos žmonių gerovei, siekiant visuotino Ue-

Ylų
Čia

KMNUOJA: Chlcagolv Ir Kan«do|t mvtarra — $30.00, putai maty — llt-88, 
trim* m4n. — $8.50, vlanam mšn. $3.00. Kltoaa JAV rla+ote matam 
— $26.00, pv*a( matę — SI 4 JO, via na m mėn. — $2-50. UfaJanJua- 
vv — $31.00 matam*. $u*lpažinlmv! afvnžlama savaitę wamalr— at,

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted SL 

Chicago, DL 60608 f

Q Siunčiu doL Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių jciparrigojimų.

PAVARDt DR VARDAS

ADRESAS '_________ -

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam Tūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii nardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Jvetai KapriEInslat, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei-

džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietait drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas KapaČinskasf 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

,ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Priaugoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 pat SI.50. Yra taip pat 
išversta J anglų kalbą.

M. ZoUanlco. SATYRINtS NOVtLtS Genialaus rusu rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pusL, kaina S2. X,

D. Kuraitis, KELIOM | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaikarimaL Abi knygos parašytos lengvu, grasu Miliumi.

Prtrf. P. Pa kark Ils, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina SX ,,

Vincas žarnai*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAJTtJC 
84 pri. Kaina S1J0.

tie ir kiti leidiniai yra gatmad
NAUJIINOSR, 17H So. HALSTID ST^ CHICAGO, JLU 4MBS

tfMIaafcaM darW vdandemU arW tHawkanf Ir prWWawt 
M4 ar pariridą.

j

i

— Jurgis Blekaitis, Washing 
ton, DC, lietuviškų transliacijų 
redaktorius Amerikos Balso ra
dijo programose, poetas teatra
las ir režisierius, liepos 8 d. pra 
dėjo 61-mus amžiaus metus. J. 

•g Blekaitis buvo vienas iš gabiau 
šių Balio Sruogos teatro semi-' 
narų studentų Kauno ir Vilniaus 
universitetuose.

—: Lietuvių Paštininkų .S-gos 
vasarinis pobūvis bus liepos 17 
d., sekmadienį,-2 vai. popiet Rep 
šių namuose, 6608 So. Rich
mond. St., Chicago  j e. Bendros vai. 
šeš, ftrumpi pranešimai, n uotai, 
kingas . pasižmonėjimas. Pašti
ninkai su . šeimomis ir pažįsta
mais kviečiami dalyvauti.

—- Tautinių šokių mokytojų 
vadovų kursuose teoretines 

ir praktines, pamokas dėstys šio 
je srityje.patyrę mokytojai: Gr. 
Amonienė, L. . Braždienė, G. 
^reichmanienė, M. Chainaus- 

kas, G. Gobienė, R. Karasijienė, 
K. Marijošienė, J. Matulaitienė, 
N. Pupienė, L. Sagys. Kursai 
įvyks ; rugpiūčio, 21-28 dienomis 
Dainavos stovykloje.

— Ann. ir Vytautas. Galskis 
atostogauja. Europoje. Iš Ko
penhagos, pakeliui į Skandina
vijos kraštu?, jie parašė sveiki
nimų kortelę. Jų kelionė prasidė 
; o nemaloniu nuotykiu New Yor 
ke važiuojant autobusu, kuris 
buvo su keleiviais pagrobtas. V. 
Galskis yra Naujienų Bendro
vės direktorius.

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTU NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti: 

476-7727 arba 523-9367 
ALEKSAS

OUT OF TOWNREAL ESTATE
Nuosavybės — kitur

BEX7ERLY SHORES, INDIANA. 
Big (5500 sq. ft.) 3-story building 
containing a 15 room rooming-house, 
a 3 room apartment, and a restau
rant—tavernX block from Lake Mi
chigan and National Park Beach. All 
new wiring and 2 new furnaces. Ex
cellent potential catering to National 
Park tourists. Price includes all 
kitchen and tavern equipment and 
license. S65.000. Call Renard at Cal
lahan Realty. (219) 926-4298. -

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name In Southern Building 
Regional Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635

Area Code 312 771-3200 
ANN/x DOCHES

Lithuanian Representative

HELP WANTED — MALfc 
Darbininku Reikia

REIKALINGI statybos staliai-car- 
penters ir darbininkai prie statybos 
darbų. •

TeL 434-9348

1 ‘ 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. LAVIN & SONS, INC
3426 S. KEDZIE AVE. 

(Equal Opportunity Employer)

D ė M E S I O
62—S0 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis
A, LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

A. T V E R A S i 
LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET
Telef.: REpublIc 7-1941

M. Ž I M K U S
Notary Public į

INCOME TAX SERVICE
4259 S, Maplawood. TeL 254-7450 ? 
Taip pat daromi vertimai, giminių į 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra-| 

^šymai ir kitokį blankai ■ • į

Ji

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

Albertas Ir Kastutė Rožėnai, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai 
Spalvota TV, šildomas maudymo

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

įjBBTJHINGS IN UFE£
Lai! Frank Zapolis 
JlOSVi W.rttti St.

GA 4-8654

STATI FAXM

INSUAANCr

PAVERGTŲ TAUTŲ Komi
tetas š.m. liepos 16 d. 12 v. die
nos metu ruošia, Chicagos mie
sto centre, State St., protesto 
paradą.

Uhicagos Lietuvių Taryba 
kviečia lietuviškąją visuomenę 
ir organizacijas (su vėliavo
mis) toje eisenoje skaitlingai 
dalyvauti. Lietuvių vieneto ei
lės vieta paskirta 4-toji. Eisenos 
tvarkytojas p.Vincas Samaška.

Visi renkamės 11 v. r. Clark 
St. ir Wacker Drive gatvių 
sankryžoje.

Organizacijos registruojasi 
Taryboj nuo 9 v. ryto iki 4 v. 
p. p. darbo dienomis, teL 778- 
6900.

MAINTENANCE for plating shop, 
arc welding, electrical & plumbing. 
Growing Company. Fringe benefits.

SECURITY PLATING 
2645 W. Fulton 

it, 722,2700

HELP WANTED — FEMALE 
Parhjninkių Reikia 

SEAMSTRESS
Must have tailoring and pattern 

making skills Creative ability also 
helpfuL Should speak some English. 

CALL' 642-1156

WANTED TO RENT
Ieško butą

WANTED TO RENT 5 ROOMS 
(2 bedrooms) 1st floor within 2 or 3 
blocks of 66th & Kedzie. Between 
9 and 1 call (JR 6-2924. after 1 call 

737-1126.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

didžiausius kailių 
pasirinkimas

. jf.f rleninieU

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

* Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie-

— ' —
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas non Įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su* sovietais yrą 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . . .
, Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
Įvairių tipų bendradarbiauto  jus 
visiškoje laisvėje. 7 \

MAUJKMJM, cwtcxac t, ill, — Wednesday, July 13, 1977

185 North Wfcbath Areno*

Chlcagojc “

NORMANĄ
J^BURŠTEINĄ

TeL 263^826 
(jstaigoe) ir 
677-8489

PHASE 
BE

• Only you 
can prevent 
forest flrwl



MASKVA PAREIKALAVO GRAŽINTIAMERIKOS LIETUVIU TARYBOS
-■
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festivalis

1

I

Dėmėtoji šiltinė 
plinta

CHICAGOS Sveikatos Depar-

y i

VOL.‘LXn Price 15c

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

, The LithuarnaJi Daily News r 
Published by The XuUxua&iaa News Publishing Co., loc.

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

Over One Million Lithuanian 
In The United States

n9ton, p. c. ieago, III. — Ketvirta d <eois. -— Thursday, July 14, 1977

Amerikos Lietuvių Tarybai 
dideliu prielankumu pasižymį 
Pranė ir Juliųs Pakalkai. liepos 
10 d. savo meniškai išpuoštą 
viasarvietę pavedė Altos. pusė 
džiūt Jam pirmininkavo dr. K. 
Bobelis.; Savo . pranešime pasi
džiaugė sklandžiai ■. besivystan
čiu Vilko ir Altos bendru darbų 
dėl Lietuvos, pranešė, kad vyks 
ta „susirašinėjimas tarp Amer. 
Liet; Tarybos ir Lietuvių Bend 
ruomenės dėl pasitarimo.> Abi. 
pusės pasitarimui: pritaria. .

Dr. K. Bobelis pažymėjo, kad 
Sen. R. Dole (resp., Katras)' 
yra' pasiryžęs Belgrado konfe
rencijoje kelti žmogus teisių 

■■ -reikalus, nuveždamas Chicagos 
Liet. mot. klubi 20,000 pj’aiašų 
išlaisvinti .N. Sadūnaitę.. t A

J Dr. Bobelis pasidžiaugė, kad . 
iet. mot. klubo 20,000 parašų 
tų parašų zkopiją - Baltuosiuose 
Rūmuose " įteikt. Patricija M. 
Derian, kuri neseniai gavo pa- 

ė'ąukstinimą tapdama Coordina- 
tor for Human Rights and Hu- 
manitarian Affairs. Ji pažadė
jo pati kelti N. Sadūnaitės rei
kalą, ' ’
Dr. Bobelis pažymėjo, kad Al

ta ryšium su Belgrado konferen 
ei ja Washington© įstaigose kelia 
ne vien žmogaus teisių, bet ir 
tautų teisių bei, jų laisvės reika 
lūs; Siekiama, kad tai būtų iš
kelta Belgrade. . -

J. Talandis painformavo apie 
sėkmingus Altos būstinės reriion 
to darbus.

Ižd. J. Skorubskas pateikė fi 
nansi-nę apyskaitą, rodančią gė-. 
ra Altos iždo stovį, t

Teodoras Blinstrubas painfor 
mavo apie Altos darbus tais mė 
nesiais, kai jis pavadavo dr. Bo
belį. Priimtas kun_ J. Prunskio 
pasiūlymas, kad Altos komitetų 
pirmininkai apie savo komiteto 
veiklą painformuotų per lietuvių 
radijo ir televizijos programas.

’ • - A-
Svarstyta visa eilė kitų bėga

mųjų reikalų.
Posėdis buvo darbingas. Jame 

be minėtųjų dalyvavo dar: dr. 
K. Šidlauskas, dr. VI. Šimaitis, 
kuru A. Stasys, E. Smilgys, A. 
Pakalniškis, P. Bučas. T. Kuzie 
nė,. J. Pakalka, I. Blinstrubienė.

Visi posėdžio dalyviai su šei
momis buvo šeimininkų Pr. ir J. 
Pakalkų gausiai pavaišinti. Po
sėdis vyko Beverly Shores, Ind.

Alto InL

Didžiausias vandensįSSti 
lky Kalnų dėmėtąja šiltine ir tai' 
skaitoma daug šiais laikais.

Dėmėtąją šiltine žmogus nuo 
žmogaus neapsikrečia. Ją plat- 
na erkės (tiks), tokie kraujage- 
riai parazitai, kurie ta liga apsi- 
krėtę iš laukinių žvėrelių,, ją 
pernaša žmogui, kai gauna gali
mybę įsisiurbti per odą ir. pasiek 
ti kraują, y -•. - • .- .

Sveikatos-Departamentas rim 
tai įspėja piknikautojus .labai, 
saugotis nuo erkių, kurios vėjo-. 
ję tik ir. laukia aukos ir už- 
uodusįoš žmogų skubą artyn. Pa. 
tariama grįžus iš gamtos būti
nai peržiūrėti drabužius ir pati
krinti save, ar nėra kur įsisiur
busi erkė, ir radus, labai atsar-j 
giai ją atplėšti nuo kūno, nes! 
sutraiškius gali, tikriausiai ap
krėsti dėmėtąją šiltine. į

Į y ■' V'- - -T
Radus ant savęs įsisiurbusią1 

erkę, eik prie. daktato, pataria 
Mary Hūch’ |s Illinois- Sveikatos

Pekino valdžia -

Dvidešimtasis metinis Chica 
gos Paežerės Festivalis šiemet 
bus pats didžiausias, pranešė 
pats miesto meras Bilandic. Nuo 
rugpiūčio 12 igi 21 d. visa mies 
to padangė bus paversta “švie
sos Šventove”, prožektoriams 
nuo 9 iki-11! va. vakarais švais
tantis į visas; puses.
. Festavališ prasidės rugp. 12 d., 
penktadieni, paradais parodo
mis, koncertais, fajerverkais, van 
dens sporto ir lenktynėmis; “oro 
spektakliais ir kt.; sekantį penk 
tadienį, rugpiūčio 19 - bus Vene
cijos Naktis su didžiuoju jachtų

Vienuoliai turi atiduoti vaikus
SALONIKA, Graikija. — Grai 

ku teismas Įsakė Athos kalne 
esančio vienuolyno viršininkui 
tuojau paleisti penkis jaunuolius 
ir atduoti’juos tėvams, > - ■ M j
- Pasirodo, kad vienuolyno va 
dovybė, pasiryžusi tęsti dabar 
vedamą darbą, rekrutavo 14-18 
metų amžiaus, jaunuolius ir .pra 
dėjo-mokyti juos reikalingos do 
ktrinos ir vienuoliškų papročių.

Graikų įstatymai- draudžia 
vienuoliams ar kitiems dvašiš- 
kiams paimti , vienuolynam nepil
namečius jaunuolius be tėvų su
tikimo. Teismas įsakė vienuo
liams tuojau paleisti penkis ne- 
pilnamečius ir nuvežti berniu
kus tėvų gJobonpUJij; į

Pasiryžę Rodezijoje 
išnaikint baltuosius 

. . .1 ' ' ' .
SHAAGANI, Rodezija; Juodų 

jų ncionalistų partizanai pirma 
dienio vakare priselinę prie rėk 
reacijos klubo, iš automatinių 
šautuvų pradėjo šaudyti į grupę 
suaugusių ir vaikų, kepančių ir 
valgančių kepsnius. Tikslesnių 
žinių nėra. Juodųjų naciolalistų 
partizanų sieką nuversti ministe 
rio Jan Smith viešpataujančių 
baltųjų valdžią.

Ra kūnai mėgsta vandenį kelmus ir krūmus, bet jie pripranta prie gražiu 
motery šilumos. Paveiksle matome du jaunus ra kūnus, nenorinčius trauktis 

į nuo šios merginos. ' „

U J

PEKINAS, Kiniją;' 21 Kiin- 
jos vyriausybe, prisipažino,- kad 
iki šio metė krašte buvo persėk 
kioj ami inteligentai,-, kurie ne
sutiko su. vyriausybės paruoštais 
planais kraštą, ūkiui, gerinti. Da 
bartinė vyriausybė: tvirtina, kad 
inteligentų;! . persekojimas baig
tas. Vyriąųsybė yra ;paruošusi | ‘jimmy
kelis projektus - krašto pramo- Carteriu. Dabartiniu metu kanc 
nei ir ūkio reikalams geriųtr.. j ieris .Schmidt-.važinėja .po vaka

Tiems projektams reikalingi rines Kanados provincijas ir ta- 
aukštuosius mokslus baigę kinie riasi prekybos reikalais;’ 
čiai. Vyriausybė kviečia .visus _ . , ..._ ,
inteligentus bendradarbiauti,!

niekas jų daugiau nepersekios. MASKVA, Rusija, — Sovie-

(VARGU AR PADĖS. - ABEJOJA BRANDT
• ■ ■ y r < v

.'nuoj t-Neparyrę jaunuoIiaiUnęfjnęprasę; suomių 
duoti jiems tremtinių teises

F f.- BONA,- Vokietija. — Griežtas pagrindinių žmogaus teisių kė- 
■limasHokioje7 stiprioje formoje, kokioje šis klausimas dabar 'ke
liamas, 'vargu-ar bepadės,.-— pareiškė Vokiėtijos socialistų -demo
kratų partijos pirmininkas Willy Brandt. Buvęs kancleris yra įsi
tikinęs, kad kitas metodas galėjo duoti apčiuopiameshių rezultatų,: 
jis-būtų: nepadidinęs įtampos tarp Rytų Jr Vakarų.

•PASIRODO, -kad panašiai tų valdžios žinių agentūra Tašė 
galvoja ir dabartinis Vokietijos 
kancleris Helmuth Schmidt. Jis 
rengiasi skristi į Washingtona, 
kur tuo pačiu klausimu nori iš-

Sovietu Tass skelbia, kad žurnalistas 
Robert Toth šnipinėjęs Sovietų Sąjungoj

HELSINKIS, Suomija. — Suomijos užsienio reikalų minis- 
teris Paavo Virynen labai patenkintas, kad taip lengvai pasibai- ; 
gė visas sdvietų lėktuvo pagrobimo reikalas. Suomių vyriausybė 
yra pasirašuši sutarti su Sovietų Sąjunga lėktuvų grobikams grą 
žinti. Suomiai bijojo, kad nekiltų kokių komplikacijų, kai patyrė, 
kad keleivinis sovietų, lėktuvas, skridęs iš Karėįfjos Pet'rozavoks- 
ko Į Leningradą, pasuko Į Helsinki ir nusileido vietos aerodrome.

Užsienio ministėris labai džiau 
giasi, kad atskridusieji lėktuvo 
grobikai pasidavė suomių polici 
jai ir net neprašė: suomių vyriau, A

Rumunija investuoja 
pinigus Amerikoje
BUKAĮtĘŠI^ 'Rumunija^ 

Komunistinė Rumunijos vyriau 
sybė investavo-; stambia sumą 
pinigu i Amerikos pramone, sa
ko oficialus pranešimas. Rumu- 
nijos-syriąusybę^Virginia vasti 
joje nupirko didoką serų kiekį 
Buchanan anglių kasyklose. Is
land Coal bendrovėje. Rumunai x _  ____ __ __ ____ JR
nupirko, trečdalį šios bendrovės. ^aj jgjęėle rankas ir pasidavė šuo 
Šerų. Iki šio meto Rumunija im-'mju -policijai

t portuodavo anglis-iš Sovietų Są 
jungas, bet dabar JL apskaičia
vo, kad jai buš1 pigiau importub-

tejsHir 'Jeigu jie toki' prąšymą 
hūtų'pateikę. tai suomiams’ būtų 
reikėję svarstyti, šatf'^įpc^ė- 
džius ir aiškintis, bet dabar gi- 
sas reikalas daug paprastesnis. 
1974 metais pasirašyta sutartis 
liepia lėktuvų grobikus tuojau 
gražinti. Sovietų valdžia įteikė 
formalų reikalavimą-- antradie- ■ - 
nio rytą, kai abu lėktuvo grobi-

kasyklos^ Kiekvieną:.metą irumu 
nai mokės po 33 milijonus dole
rių už iškastas ir išvežtas anglis.

Apskaičiuojama, kad-rumunai 
galėjo sumokėti apie bilijoną dp 

. lenų A^už-kasyklų trečiąją dalį. 
Vyriausybei buvo reikaMngąs.pa 
stovus- anglių kiekis-ne tik pra 
moneif'bet ir gyventojams. Ru
munai'mušta tė, kad Buchanan 
kasyklų;angliai yra--geri, .karšti] 
ir ilgai šilumą palaikantieji.

Kels atlyginimo 
. minimumą? 

C

WASHINGTON. — Atstovų 
Rūmų pirmininkas Thomas P. 
O’Neil pasakė, kad Carterio ad
ministracijos patarėjai baigia 
susitarti dėl minimum uždarbio 
padidinimo iš $2.30 iki $2.65 va
landai darbo.
' Darbo sekretorius Ray Mars
hall ir prezidento vyr. vidaus rei 
kalais patarėjas Stuart Eizen- 
stat esą paruošę sutartį, kuri 
bus persiųsta Kongresui.

LUSAKA, Zambija. — Rode 
zijos juodųjų nacionalistų vadas 
Joshua Nikomo antradienį pa
sakė, kad britų ir amerikiečių 
pastangos parašyti Rodezi jai nau 
ją konstituciją yra<(tik “akade
miška gimnastika”, jei visa vai 
džia nebus atiduota Patriotinio 
Fronto partizanams. Nkomo rei 
kalauja viršūnių konferencijos 
tarp Patriotinio Fronto ir Bri
tanijos, susitarti dėl valdžios 
perdavimo partizanų armijai, 
dabar kariaujančiai tikslu nu
verst baltųjų mažumos valdžią 
“Karas gal būt baigtas sutarti
mi tarp “kovoje susikibusių jė
gų”, jis pasakė. Tai reiškia, kad 
Patriotinis Frontas atstovauja 
Zimbabvės (Rodezijos) gyvento 
jus, Britanijos valdžia atsovau 
ja Rodezijos kolonlalinę Valdžia, 
paaiškino Nkomo.

*

So

į.

paskelbė, kad- Los Angeles -žur
nalistas Robert Toth šnipinėjęs 
sovietinės mokslo žinias.

Sovietų saugumo policija vi
sai savaitei ilgiau užlaikė žųrna 
listą Toth, kad galėtų darkmr-' 
tą- jį apklausinėti apie medžia
gą, naudotą straipsniams, Jipię. 
sovietų psichologiją, žurnalistas 
Toth, su šeima. išvykęs iš So
vietų Sąjungos, pareiškė, kad 
susidarys, pavojus.visiems Ame 
rikos žurnalistams Rusijojiė. So 
vietų "saugumfeciar-gali tardy
ti' kiekvieną- žurnalistą, naudo
jantį medžiagą iš sovietų spau
dos."

Ispanai nuvertino’
..t.

Iki šio. meto;-abu lėktuvo, gro- y’ 
bikaT prašė tiktai vieno dalyko:: 
leisti jiems pasiekti Švediją. Bet 
švedų valdžia jau pirmadienį 
pranešė, kad ji neįsileisiąnti lėk 
tuvo ir nenorinti įsileisti' minėto 
•lėktuvo grobikų, šiam klausi- 
■mui -paaiškėjus, grobikų atida
vimas’rusams bus išspręstas va
landų- laikotarpyje. Reikalingas 
formalus sovietų pareikalavi
mas, o vėliau tas reikalavimas 
turi pereiti per suomių vyriau
sybės formalius nutarimus.

Dabar paaiškėjo, kad sovietų 
tų lėktuvą pagrobę du jauni ka- 

! Yėliėčiar,- norėjusieji patekti į 
' užsienį,- bet negalėjusieji lega
liai tai padaryti. Lėktuvą pagro 

, bė 19. metų amžiaus Aleksander 
Zimiak ir 21 metu amžiaus Ge-

Kaip pakartotinai skelbiama, 
Chicagos miesto .mero Michael 
Bilandiko, 54,. ir Miss Heather 
Morgan, 30, vestuvės įvyks ary- 
toj, penktadienį, .liepos 15 die-' 
ną 4 vai. popiet Holy Name ka
tedroje. Ku r j auna vedliai pra
leis. savo “medaus mėnesį” ir 
kur paskui' apsigyvens/ reporte
riams nepavyko sužinoti;' 

■■ '■

Miss Morgan, nuo irytdienos 
Mrs. Bilkndič, kuri buvj-mero 
Ričh&rdo- Daley*buVO'prieš me-

Chic»gos m*r»« Michael A: Bilandic ryt*} sotifvoks w panele Heather Morgan. 
Sutuoktuvių puotoje.. dalyvauja'’-didelė Chidagos politikų ir .visuomenė* 
atstovų dauguma. ‘ Visa Chkragr linki- jaunavedžiam* tėkmės ir laimės.

tus paskirta- Chicagos Dailiųjų 
Menų Tarybos direktore su $25,- 
000 metine alga, pareiškė, kad 
ištekėjus jai nedera pasilikti 
miesto apmokamoje tarnyboje. 
Esą, pakanka, kai vienas šeimos 
narys yra miesto apmokamas... 
Dėlto, sutvarkiusi mesto papuo
šimo programą, -kuri šimtui Chi 
cagos menininkų suteiks darbą, 
ji žadėjo iš tarnybos pasitrauk
ti. “Manau. kad tuo tarpu • bus 
gera būti Mrs. Šiandie”, pasakė 
Miss Mor^aą."-O . •/ -•> a

Bhutto gali grįžti vyriausybėn
ISLAAIABADAS. Pakistanas. 

— Perversmui vadovavęs gen. 
Zia Ulhag pareiškė, kad buvęs 
premjeras Zalfikar Ali Bhutto 
gali būti gražintas vyriausybės, 
priešakini (f? k> — , .,

Asmeniška? gen. Ulhag nieko 
negali prikišti buvusiam prem 
jeriii. žinąs, kad Bhuttd yra po 
puliarus visame krašte.'; JŪS gali 
laimėti rinkimus ir-vėl atsistoti 
vyriausybės priešakin. Karo Va 
dovybė norėjo išvengti pilietinio 
karo, koks kilo Libane, galėtų 
pravesti tvarkingus rinkimus.',Ji

Premjeras Bhutto labai gerai 
žinojo, kad kariai nuvers vyriau 
sybę, jeigu premjeras nesusitars 
su opozicija, šis klausimas.... su 
juo buvo aptartas privačiuose 
pasikalbėjimuose ir posėdžių me 
tu. Kariuomene.visą laiką -nega-, 
Įėjo šaudyti į minią. ■ U

MADRIDAS, Ispanija. — Is- na(jy Seliuška. Jiedu grasino lėk 
•panijos:vyriausybė-vakar nūver ’
tmo savo pežėtą. Iki šio meto už 
dolėrį -mokėdavo 70 pezetų. o 
nuo šios dienos už dolerį bankai 
.jau moka 87-ūO pezetos.
. ^Vyriausybe mano, kad peze- 

,toš nuvertinimas pagyvins’ turiz 
mą. Turistai galės įsigyti dau- 
giaui prekių ir visokių patarna
vimų, už mažesnį dolerių skai
čių,-.. •

Atrodo, kad prekės pradės gy 
viau - judėti. Dabartiniu metu 
turistai vengia Prancūzijos ir Vo 

jkietijos, kur markė yra gana 
brangi.

•Oi. .i -----------------r

Amerikoj ir kalėjime 
geriau

', WASHINGTON. — ' Senato, 
tlžsįenių Reikalų komitetas ant’ 
radienį rekomendavo ratifikuoti 
sutartį, kad Meksikos ir Kana- 
.dos kalėjime sėdintieji kaliniai 
Amerikos piliečiai galėtų baigti 
savo bausmes Amerikos kalėji
muose, kadangi labai nusiskūn- 
^žiąrna dėl nežmoniškų sąlygų 
Meksikos kalėjimuose. Kai ku- 
jrię senatoriai prisibijo kolfipli* 
kaciįų, kai kaliniai pradės lęelti' 
bylas u: .ieškinius dėl patyrimų 
Meksikos, teisminėje praktikoje.

tuvo kapitonui rankine granata, 
bet. vėliau, paaiškėjo, kad ta gra 
nata..neturėjo sprogstamos me
džiagos,, Jeigu jiems būtų reikė
ję vartoti tą granatą, tai jiedu, 
žinojo, kad ji būtų nesprogusi.

Psichologiniu atžvilgiu jiedu 
pralaimėjo, kai jiedu lėktuve 
užsnūdo ir nepastebėjo, kai pas 
kutiniai trys įkaitai patylomis 
išsmuko iš lėktuvo. Zirniakas 
skaitė visą reikalą prakištą ir 
nutarė pasiduoti suomiams. Jis 
visai nenorėjo tartis su Seliuš- 
ka. Jis iškėlė rankas, prasidarė 
duris, iškėlė rankas ir pasidavė 
suomiu policijai. Už pusantros 
vata" ;ą pati padarė ir Sėlius 

jka.
Suomiai patyrė, kad jiedu bus 

baudžianąi pagal, veikiančius so
vietų jstalymus. Jie gaus nuo 
peukių-iki penkiolikas metų sun 
•ftfd jų dartlĄ- kalėjimo. Jeigu jie 
būtų nužudę kurį įgulos narį ar 
keleivį, tai . tada jiems grėstų 
mirtięs bąusmė.

Šiltas, gali lyti

Šaulė ’teka15:27, leidžiasi 8:25



IGNĄS PĘTBAUSKAS tuviams, kurie "susivokė laike 
ir aplinkybėse”. Jiems neberei
kia sudarinėti išvežamųjų sąra-

r-

apie

u

•Sen. FraHk Savickas >rengiasi atvykti į Naujieną pikniką ir papasakoti 
paskutin^s.naujieaąsjvisuorneniniame Chicagos ir Illinois valstijos gyvenime.

ŽASLIŲ VALSČIAUS TALPŪNĄL L.
(Tęsiny*)

Atmintyje ti^ užsSi}^),
pantąs ir tai
jiems oktijipnfo "gjęntų įttjj pa
vestą platinti t tiį kurių į&ė^ 
ir atrinkti kandidatus.. Ir kaip 
gražiai skamba Rainio žodžiai 
.. .” jaunuoh'ai, pamilę sąyo .tė
vų žemę; pty$ arba tėvų patarti,, 
važiuoją ^ aplankyti okupuotos 
Lietuvos^ jos (ją ?) asmeniškai 
pažinti, dar daugiau pamilti ir 
pasižiūrėti (rųąnau išmokti I. 

nnmaty Į P) > kaip geriau pądęti :iai išsi- 
___________t _T_išus, nu laisvinti^kaĮ-^rybdg 

rodant kekvieno profesiją, ku- nariai, jauni ir Vyresni j labai 
riai organizacijai priklausė, ar jam plojo. Bet Naiiįystąišmjpp 
ba kada ir kur ką nors pasakė sakė, kad jaunimas turi yažibo- 
prieš okupantą, kur js dirba ir ti vienas, be ^v£ Kada, tėvai 
tiksų adresą. Ir daug tūkstan-1 vykdami aplankyti giminių, kar 
čių lietuvių, gyvuliniuose vago- x 4“J*
nuošė sausakimšai sugrustų, iš 
vežta. Staiga kilęs karas, tą bai 
su lietuviu tautos sunaikinimo 
procesą, nutraukė. Toms azija
tų gaujoms antru kartu užplūs 
tant Lietuvą, daug žmonių pasi 
traukė užsienin. Tą planą oku-

žmonės, kurie "surivakė'taiko 
dvasioje ir mokėjo” dirbti sų 
okupantu? Kad greičiau paiauž 
ti lietuvių tautos pasipriešini
mą rusifikacijai ir komunizmai, 
Maskvoje buvo numatyta ir pa 
ruoštas planas išvežti iš Lietu
vos virš 700.000 lietuvių į Sibirą 
sunaikinimui. Ir daugumas tų 
“susipratusių ir einančių su lai
ko dvasia”, kaip sako Nainys, 
buvo priversti sudaronėt: 
tų išvežimu lietuvių sąrašus, nu

Išeivijos lietuviams skirtas 
“Gįimtas Kraštas”, 1977. 4. 1 
duoda gen. Petronio straipsny 
Jąme jis rašo...* * “Revoliucinių 
įvykių 1940, metų, kai kurie lie
tuviai greitai apsisprendė ir sto
jo kurt naujos socialistinės Lie 
tuvos. Buvo tokių, kuriems bur
žuazinė pašau!iežiūra, klasiki
nės pozicijos arba tiesiog politi— 
ris trumparegiškumas neleido 
suprasti ir teisingai Įvertinti 
perspektyvu, kurias atskleidė lie 
tuviu tautai Didžiosios Spalių 
revoliucijos idėjų įgyvendini
mas”. ..

1977 m. balandžio 29 d. Drau 
gas spausdina inž. Br. Nainio, 
PLB pirmininko pasakytą kal
bą JAV LB tarybos suvažiavi
me. Keista, kad Br. Nainio kai 
bą baisiai panaši į gen. Petro
nio kalbą. Nainys, išeivijos lie 
tuvius nenorinčius bendrdar- 
biauti su okupantų vadina to
kiais:... ‘^politikuojanti, rašan
ti rezoliucijas ir pramogaujan
ti, pusėtinai pasiturinti, stip
raus lietuviško patriotiško nusi
teikimo, didelių ir gerų norų, 
laike ir aplinkybėse nesusivokian 
ti, nedaug norinčių ir neperdaug 
žinančių dirbti, šiek tiek irzli 
pageltusi tautos šaka”... Kaip 
panašios abiejų vadų kalbos... 
Pagal partijos nurodymą, Petro 
niui, tik komunistų partija yra 
gerą dirbanti ne politikuojan
ti. Visos kitos partijos ir kitaip 
galvojantieji asmenys, tai tik 
politikieriai, pramogautojai, nie 
ko nedirbantys ir nemokantieji 
dirbti. Ir taip jau įprasta, kad užmiršo tas gerasis okupantas 

•nariams neduodama pasisakyti 
savo nuomonės, o vien balsiai tu 
ri priimti vadovų pasiūlymus. 
Tokios įntrukcijos duotos agita
toriams. Panašiais žodžiais ir 
Nainys drožia savo kalbą LB 
suvažiavime. Tiek Petroniui, tiek 
Nainiai,, kas atsisako dirbti su 
okupantu, tas yra politikierius.

Ką darė 1940-1941 metais tie

prieš okupantą, kur js dirba ir

tu pasiima ir vaikus, tai tada jau 
nimąs praleldžik tas kėJiąs die
nas savųj u tarpe,. šokdam i, dai
nuodami' ;ir klausydami lanegdo 
tų apie okupantą. Tekiąjaunuo- 
iai okupantui nereikalingi, Jięms 
reikia tokių, kurie; vyksta yienij 
ne i savo artimųjų tarpą^hetlj 

pantas toliau vygdė 1948/1949 stovyklas kur j e yra griežtoje 
metais. Bet pasitraukusiųjų, en priežiūroje, rgerai paruoštų.ągį- 
kavedisto ranka, jau nebegalė- tatorių. Todėl Nainys aiškiai pa 
jo. pasiekti. .briežė, kad jaunimas' vyktų viąi

įnas be tėvų. Ir kokia ironija, kad 
nereikėjo nei trisdešimt i^ėtų, 
nuo to žiauraus tautos haikni- 
mo, kaip agentai surado sau tai 
kininkų, bendradarbių arba ,ki
tųvadinamų “tiltų statytojų’’• 
- Nainys, siūlo vykt į kurąus, 
tam kad. jie.,,./prisižiūrėtųį.kaip, 
geriau padėti. jaį'issilaisvįntĮ”^;, 
Algi Nąjpys tcką;.ųąiyų^,_,kad 
tikėtų .kad. .Maskvą -skirs;..pini
gus ir mokins, nurodys nąująų^ 
sius teroro ipętodųs, kįąjpjžląis-,, 
vįnti Lietuvą? Kokia žiauri agi 
tatorių. veidmainystė? "' Jeigu 
okupantas taip ■■ pamilo. .< išeivijos; 
lįęturiiE, ,tai »kodėl-.'Gūdijos§ lie
tuviams .: heleidžiaLatidaryti} lię-< 
tuviškų mokyklų?'-Vieton ? r akla 
mūvimo Į kursus, tie bendra- 
eferbiai turėtų •’:bMkafaut’i’'€rbdi:’

0 ką daro čia, išeivijoj, tie 
lietuviai, kurie eina kartu au oku 
panto numatyta laiko dvasia ir’ 
“susivokianti laike ir aplinkybė 
se,”, anot Nainio? siekdami pa
saulinės revoliucijos, rusai turi 
Įsteigę daug propagandos’ tašku. 
Afrikos juodiesiems jie turi Mas 
kvoje Lubumbos universitetą, 
Ązjjps ’ žnjoniems, taskiruš. .pro
pagandos taškus. Amerikiečius 
daugiau siunčia Į Kubąrt .Ne-

ir lietuvių. .-Vaikams paruošė 
pionierių stovyklas, p jaunimui
— Vilniuj ė propagandos kursus. 
Juos gražiai pavadino, Vilniaus, 
Kapsuko " universitete  ̂4itttaBis^ 
tikos ’kursais..Taip okupantaš 
numato išeivijos jaunimą išauk.
lėti komunistinėje dvasioje. Taip jęs Hetūviains'fiUuviŠkų •'mokyk- 
atsirado, pagal A Naftų, -.’pa u jos lą’
darbo srytys, visiems rtiems lie i' Daugumas'ftt;k6rsantū 'gry'žę

... •. <•:<, ' 1" •; i’-vAdvuT i
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. Talpūnų kaimo pervažos geležinkelio sargo Karnilos, ki- 
lūšio iš Guroniiį kaimb, dukterį jaU^dMilmiaH’'
drabužiai^’iŠVažiavo į Šiaufiuš^Jfiį ’Ate'odoį buvęSiHl^, 
Lietuvos valdžia nelabai pasitikįs,'labiau prie širdies.bu-.

• vo kita valdžia, kaip ir lenkus garbinusiai KazečkaĖ*» 
Turiu pastebėti, jog Talpūnų kainib laukai tiko ne’1 

vien geležinkeliams ir viėŠkelianjs, He£ ię gyvįamš.- 
Duobe, Šilų atšlaitėje, buvo keli lapių urvaų.maįšydayp-,

‘ ‘ ’ ................................

vien geležinkeliams ir vieškeliams, He£ ir gyvoms.

si žebenkštys, pasirodydavo. bu^sukalV-iš Strošūeų-.-šilo 
i ateidavo grobiui vilkai. Kai vasarų DamsjaT’prad&ūda-
vo, i
daržais
nemažų lydekų^ kurias; kašiais’ igaud’pdavępn^ 4f3^ydąrtį4..i

upelyje buvusiose būktose( iįuob^ęj' ^ tiėš'ltiaiutiititJ' f 
žais, alksnių krūviais apau^sioje..^ųgb^,^^bu<iąyd j

A'

vomė vandeninių žiurkių. Daugibtfvdi kiškių.'d&enioš 
tu naktimis kartais arti kaimo' arttr^me lauke ant Sėdy
nių vilkai ricončertus suruošdavo”, -Tada’ šiin^’č^pdaM)^ . 
moterys ir vaikai bijobavo i kiemą išeįtj, ..ttjfadidelės 
dos” verčiami drebėdami peržengdavo pirkios slenkstį. ;;i

Buvau užsiminęs Žaslių mokyklų, ;beti ‘iiepaminėjau ;

.- . ■■ ■ pv! .> ii--.-.i:

Apie-1916 naujus metus Žasliuose isisteige-dvi pra--.;, 
dinės mokyklos: buvusiuose pašto1 :narilū0sėJ4į6tuvįųd-H,'iri.< 
buvusioje^dvĮkląsęje lenkų? ’Lietuvių niokyklojė’’ 'thoky- A

vietoj plojimo. Taip p. Nainy. 
kVyresnioji išeivijos karta sens
ta, bet ji niekuomet nebuvo rau 
doria^ Bet .labai gaila, kad Tavo 
auginama karta nebus geltona, 
bet: bus, labai paraudonavusi.

>5 J:-''-'
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Great 
American

Dream 
Machine

t-yĮi. Sunku , pasakyti; kiek <j.uos 
paveikė .tie -kursai. Gal neatėjo 
laibas ; jiems:, -pasireikšti ? Bet 
vienas, ūš- Jų spaudoje pareiškė,- 
ka<jį.-jis tapo -tarp’ sužavėtas ta 
•nauja.pažanga,- kad jis norėtų.
tftojau-teob pat; dirbti kartu, su jį/Toliau jis siūlo “perkainuoti 
Uetuvos • diaųdimL Bet ne tam vertybes”;. Tuo jis nieko naujo 
Maskva skirią maigus. Jie rei- nepasakė- L. B-nė„ jau kelinti 
kalingi čia, išeivijoj. Ir'taip jis metai, kaip, perkainavo verty- 
buvo ten per kdias.'savaites at- bes. Vietoj dirbti kultūrinį dar- 
■lietuvintas,^ anot Nainio, kad Į bą ir ruošti tautiniai susipratu- 
.grįžęs tuoj' pareiškė ‘^nekenčiu sius^ lietuviukus išeivijoj, pra- 
sayo. feyTį’^jkijn pasitraukė į dėjo, verstis į . politinę , sritį, anot 
Tfžsi^į. Uznntaoflekraštuose vai jo,'politikuoti, pradėjo važinėti 
kųs jie ’ąųkie^a nuo mažens per į ĄVashingtoną, kad trugdyti4 
džinas;z’jpįohiėriyĮ'stovyklas ’ ir į Lietuvos’ laisvinimo eigai, žino 

kurs ‘'me, kaip bendradarbiai perkaį-.
sa,Viį.Lfey^' p^ijii.’ O h'avo vertybes, kada į vaikų ęle 

^iftw^ui,J augusiam ląis-' foentorių prikišo'’iš okupanto
-±LQ v..Ijgjautas* pfopągandihes nuotfau- 

kas. Juose žeminamnepriklau- 
,3uya^ayinie,’ Nainys' metaJ^Bai šomybės laikotarpis ir giriamas 
sd”- &>dl-^šei^ybs lietuviaiiiš',4 okupacinis. Kas žino, ar vadovė 

U "SHWh! ^£E.4k«’-‘ .L*x. - - T • • Ln’ -Lkąd^jie( pramogaujantieji. Tie-yiio, autore"- p. 'Jonyniene,- tikrai 
sak'Tęąd pramdgaujfflatiėjį'-tfek^-"-^— 
zmoh^?;feiri*r n[inr^į?Jkusftįą;' Įpaė;

ius jie'a;

J * kas. Juose žeminam nepriklau-

tapęs kunigu. Iš Talpūnų 'tį|ę
gumą mokinių sudarė-suaugusias panos. Berniukų buvo 
tik keli: Jonas Kareėkas, -Viktoras’’XSudelid, ^Balyš Pūpa- 
laigis, iš CivįškįųiLevįskąs;ir dar’ geliąs :aiį* du?' PirinięjiJ’JfIr 
trys buvo atskirai;mokinaiįiį,( ,Z
žengę, ruošiami gimnazijai. Lęįkų ;^^ykįai.ĮŠsifeii^-Į^^;i's
apie pusmetį nes jai-truka mpUimųdir l^iošiaikytij

TZ. I v; A; , d I-A. ,’.rir- T'4
Kiek heeia spaudą,; j^i-pvo^eciąi,?pAą,V^t;Aięj^X^^ ut 

laikraštį -‘DadartiSi”; .y.ėįau..p^sirodė icąiriią}iiikast.-a.^ąr vi 
vasaris” pas Žaslių- mokytojus; į Kaitiias-pi^adėjU' domėtis sat 
spauda, pradėjo naihie' mokytr V&jkųs.^iiė^vi^aF,į§kia^t’2j'^ 
tyti ir rašyti^ 'pašĮ^^n^ įjog j
bė, tačiau dąųg ;kąs; tįūą.įėjėjo,.
'gubernijų: Vilniaus,. Kaupo, Su-val-kų<dri/ .Gardigro, -galėskį 
pati išsilaikyti, nės neturi nei druskoj. nei ?fi^o^ nei'ha 
ležieš. M^t, lenkai’ smarkiai
•Lenkijos, nes.Lenkija visus 
kas tuo. tikėjo,. JĮųvpĄi;
kia bug-'valdžiaj tik kąd-.būtų;gbrai -Ahd

taikyti’ i^^us'’ šu ;'§®£nnėmiš;' 
'tiĮfžiri^fe lar- ji^įs^nais'.;- Juk 
čią,' 'įsiįrajdj,' inū’^ų tiek'maža, 
.kad ! kiėki^ėnas; lietuvis yra 'lyg 
giinihė/ ^bendro 'likirnb nfiblokš- 
jfeš'tol mib tėvynės: Tai-argi nuo 
“štabu, kadžėraj’ lietuviai 'bend- 

‘■''fauja tarp savęs, Liek pramo- 
-gaudami, tiek Šalpos dąriiė,':fiek 
Lietuvos lafsvįhinjH/' Reikaluose, 

t*"' nepažftdfa 3^ .pja&jąę ir jos
L ;au^tn^^/TenA^pneš .gal

Wetį, beųd^iųti? tik jiąrijpis ~ vą- 
dovmras prižiūrint.?Ž£nomąj par

Į
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America la the place that Is made 
out of dreams. Airi, ILS. Savings 
Bonds have been heljang to make 
happy dreams come true for years. -
. Now, Bonds mature, in less than 

six years. That means your drawm.s 
can come true faster than ever before.

You. can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Band-a-Month plan where you bank

Before you know it, your Amertcan 
dream will be a reality. ’ i

Take stock in America;. , .. .. .. . . - * * <£<

K pay 5’» % Intemt w+^n bald to 
zaatawity < 5 yean, 10 rnontha (4*J th* iz»t * 

Bond* are repkaeri if Jrwt, <ol>n. e’jS 
’ 4«a£royad. When needed tftey can be cashed * 

<1 your hank. Intarmt U ndt mhicct to vteto T 
i 12?1 Wgal tex 1
f W dlBteM^udEl r*i«np*ioa.

■Jįįę-turi šą.vo’ praminąs. §ų''.šam- 
. ^anu jt ikrą? Atrodo,1 kad. Nainys 
jaučiasi aukščiau'tasIjaiįdiėė' ir 
^m. nępątiiįk’į kacl žmonės kar 
tti leidžią.' linksmai laiką, be par
tijos vadovų ptiežiufOš;' 1 ’ '**' ! 
^Jis pareiškė, kad lietuviai “rie 
.nori ir nemoka diriti”. čia'-man T?',:: —:fn ,r-n' - J fjrisimeną. okupacijos metu, ma 
^nramįnko, iš profesijos Bat- 
SuvioA pasakymas r^^bTiėkb“ne-_ 
ftiškia tavo universiteto diplo- 
infe" Des tu neturi marksistinio 
^llayinimo”. Lieturiiaį yra 'dar' 
retus zmopės. Per 2$ mėtų, ats 
^Įitė t pasaulinio karo, taip pa
triotą Lietuvą, kad rušamš'ją 
okupavus, jiems ji atrodė, kaip

■•nežinojo' ' apie -'taS’-nuetraukaS; 
Ji, 1 baigdama, dėkoja visiems ir 
išvardina visus, kas>■ bent kuo 
prisidėjo prie-to vadovėlio išlei
dimo. Tik nedėkoja tam, kas Jai 
tas nuotraukas teikfgAr tai yra 
sąmoningas nutylėjimas, kad ne 
išduoti tų šaltinių iš kur tos 
propagandinės nuotraukos gau- 
toš-. Bendruomenė, perkainavusi 
vertybes, pirmiausiai pradėjo 
nuo mokyklinio amžiaus vaiku. 
Vaikams parodoma, kaip. Ketu- 
viąi arė Caro kūlęais iy greta rq 
sipmą, kaip dabar, okupanto vai 
dompj Lietuvoje aria traktoriais 
.(pusi. 206.). Bendruomenės pro 
paguojamiems kursantams, tas. 
vaizdas dar. paryj&Įąamas.įJjuos 
muveža j Buities muziejų, kur 
gerai pavaizduotas Lietuvos gy
venimas iki I pasaulinio karo, 
pasakoma, kad . taip lietuviai gy 
vėno nepriklausomybės laikais. 
Ktą dieną, kursntai nuvežami j 
pavyzdingą kolchozą. Taip jau
nuoliui sužalojamas Lietuvos 
vaizdas.

Iki šiol tėra išryškėję, iš Nai 
iiio; perkainuotų vertybių, tik 
du:pagrindiniai dalykai: Altos 
griovimas ir jaunuolių komunis
tinėje dvasioje perauklėjimas. 
Ateitis parodys, j kokias naujas 
sritis “laiko dvasią” supratę,

^vi^ ląik^ reiškė Lęnjkąn]^ ąnti 
lenkai patina savų spaudą ir u 
kų 'aru)’prisisegamus ženkleli' 

A 1 l-'X • i
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gimnazistų, net poetas Faustas Kirša yieĮĖą sykį/Buvo 
čia apsistojęs. Klebonas kur. Antanas Pakštys nors'bu
vo.. lietuvis, - tačiau-laik^si.. pasyviąL, 
Labukas, vėliau k'um/>ĮŽEmcevicajs^iv 
i • - ■ j _ • /-n . V A aci • _ _ gįietuvy- 

Hdidesnė 
lietuvis 

ką kilnia Ir'kąĮp nęsį^autšif ja^' smt^ciau'^mai rie- 
edrįšo lietuviškai prasitarti, o dabar stengiasi lietuvių 
kalbą tiesiog demonstruoti. Anksčiau kjebouijoje galė
jai išgięsį.ir lenkiStąį ^Ibap^-^^bar j^ tos kaįpo* vė^ 
giarna.'- ^ į

: Tikrąją ano meto gyventoji nuolaiką galėtų žodžiu 
atvaizduoti tik geras rąsytojas, jautrio^šjrfe ' ? lakios 
minties žmogus.;Taljrav^.to^' lažtoJ^rpį^jE kuriame

io, atei-na
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čiai daug žadančio, su švįešia perspektyva.
Pavasarėjant 1918. meUibąHiė^Žkslių bažnyčia ant 

špitolės sienos pamatėme iškabintą ‘‘Lietuvos Aido” su 
Vytimi pirmą puslapį-su atspauzdintu Lietuvos neprik
lausomybės paskelbimo nutarimu. Lietuvišką mokyklą 
lankantieji vaikai bėgiojo ięšifE^alm to laikraščio nusi
pirkti, bet niekur nerado. " :Į

nltža Amerika.- Kito gali pasi- okupanto pasekėjai nukreips mū 
girti okupanto “mokantieji dir- 
ViiJV'^notiiNainid. 4au- trisdė- 

metu prabėgo/, khip “darbš
fe s” ’ okupantas tvirko, 'iikivis
ąąr reikia- prie krautuvių eitese.Lferi»

čerių Surgineviaumi, ant pyfirę^, WmąM^,į.po pamal
dų žmonėms išėjus iš bažriyčįpsyį a' '^K ' ažkas

' • nbf ' -urnų ’ I 
pĘietųvius, neklausančius oku- 
fUtOLngcnfcų, Nartys Ivadina-.',

‘Šiek tiek.irzli.; 'paįelfrnsi-:tau- 
fekaAn-Tai ’. pirmas' viešas.

Mi® švelnus,". okupinto agentų 
$fcivi josi: lietuviam suduotas r var, 
($s. Okupanto' leidžiamame'J“Gi 
mtajam e Krašte7’,: .utus. . vadina 
cktplaišomis, 'fasistalšb ■ kruvi
nais nacių bendradarbiais ir pa
našiai. Atrodo,-’kadRainys dar 
ųtbuvo- tikras, ►su sayo auditori-- 
ję PaHryit^ff -aštriau Ipasisakyti’, . | 

..Utu.-zioiftl si

įsnT u ._ ''tįic

sų 'jaunimą.

<
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naujienos, Chicago t, ill. __ Thursday, July f4, 1977

mis. Kažkoks kalbėto jisrągino stčiį 
džią, o iš Stabinciškių Sfcbpms 
Baigiantis mitingui,! nąiešteKpdėĮlkąi, 
Ii lietuviai ir būrelis: Vafki|/sil/t^'rv6’liava ' tjfiž 
gavietę. Pasakojo, lead tert k^zko&s “basi, 
munistinį gyvenimą, 'kiti, žmpnta dar 
dėjo bendrą gyvenimą, bendĄikirhą. į

(Bus daugiau)
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AmerikpsLiętuvių Tautinės S- 
gos seime nauju S-gos pirmini n 
fcu išrinktas inž. Antanas Mažei 1 š č. k • t įi ei s v e i k ė j < js, 

kevičienčs pasakojimo: 
ėjo laikraštis ”Kova’\gos centras perkeltas į Kalifor

niją. Naujasis pirmininkas įnž. 
Ą. Mažeika sudarė naują S-gos 
Centro Valdybą, jon pakviesda
mas losangeliečius tos s-gos vei 
jčėjiisj Bri Dūdą, ' Ed. Balcerį,

Mąno pasikalbėjimas su Amerikos Lietuvių 
Tautinės S-gos pirmininku inž. A. Mažeika

u S. JĮL gegužės mėn. 28 ir 291 dybų ir visų narių nuoširdžia tai 
g. d- PhĮladelphijoje įvykusiame ka, pavyks visus gyvybinius S- 

gos reikalus atlikti ir seimo nu 
tarimus įvykdyti.

_  Kuriam laikui?
_A. L. T. S-gos valdyba ren 

įama seimo dviem metam.
_ Kokie dabar būtų Tams

tos, naujo pirmininko, artimiau 
si uždaviniai ir užmojai Sąjun 
gos veiklos apimtyje,

_ A. L. T. S-gos veikla nuo 
pat jos įsisteigimo čia Ameriko- i 
je iki šios dienos yra labai ša- j 
kotą. Josios ideologija ir veik- ~ 
los pagrindai jau buvo nusagstys 

I

ihą. oV, V-B-
’4 — Les Angees, Calif., Sėtuvių
^olonij^ jię^tų galima skaityti

Amerikoje yra tj Jar" prieš I-jį pasaulinį karą i 
$ur -(skaičiumi) Įr bepriklausomoje Lietuvoje'’
fiętuyiy fo^hijų (čjkaga, New mūsų ideologų prezidento Anta- 
¥o7K; CHy^ąn<Į); kurios labai no Smetonos, Tumo-Vaižganto

dėsni' Tanfįnės S^gos skyriai-'niais ir šiandien vadovaujamės, 
Kokiais motyvais vadovaujan- tai įmanoma dabartinėse 
fe buvoĮprieita-nutarimo Ame! sąlygose. Kiekvienos Valdybos 
rficos iUetūyių' Tautinės S-gos pagrindinis uždavinys yra būti- 
SĮyriaųšią organą,. Centro Valdy naį išlaikyti S-gos veiklos tęsti 
$ą, perkelti-j tolimą Kaliforni- nUmą, pačią veiklą pagyvinti ir

-k-, .. Įvykdyti seimo padarytus nuta-
JV-' -^ ^ė^.kąd p>s Angeles rimus bei pavestus uždavinius, 
iėratižiausia-; lietuvių Numatome labai glaudų asme- 
kokmijarir geografiniai nėra J. ^nišką bendradarbiavimą su S- 
^. V.^'ęentH^'bešt šiame erdviųJgos skyriais per S-gos Valdybos 
skraidyjųb amžiuje atstumai ne 
turėtų problema. Be to, 
jąu per pąstaruosius keletą me 
tų buvan kalbintas sudaryti A. 
įž Tj 8-gOs Valdybą Los Ange- 
įęį bet vis'-pavykdavo atidėti, 

ir Tarybos narius. Dėsime visas 
pastangas AtsijauninN Kviesi
me ir raginsime jaunesniąją 

■kartą įsijungti į mūsų visų ben 
drą darbą. Lietuviškai išeivijai 
ir jos prieaugliui kasmet vis la
biau išsisklaidant po plačiąją 
Ameriką — dėsime pstangas 
naujai lietuvių . apsigyventose 
vietovėse įsteigti naujus A. L. 
T. S-gos skyrius.

: — Tamsta, jei neklystu, esi 
buvęs Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės Tarybos nariu ir dėl 
to neabejotina gerai esi susipa-

ąt'stumų motyvu. Kiekvieno nuo 

uždavinius. Tad ir šį kartą prisiė 
atsakingas pareigas 

ji tikiuos, kad su mūšų valdybos 
^riųaitimū:beHdradarbiavimu,

S-gos tarybos ___
Tvarių ilgamečiu patyrimu bei su-1 žinęs su B-nės organzacine stru 
^eb|j^iu, rbei S-gos skyrių vai-[ktūra ir jos siekimais. Kiek ži-

NAUJIENŲ

POLONIA SODE
Pradžia 12 vai

PIKNIKAS

46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUE

. GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bu8 skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Viši lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniką.

nau iš Tamstos vietinės veiklos, reiga visomis jėgomis remti ir 
Tamsta esi lygiai gerai susipa- skatinti visus lietuvius jungtis 
žinęs ir su Amerikos Lietuvių Ta į politiniame darbe JAV-se apie 
rybos organizacija ir jos sieki- šį plačios apimties veiksnį.
mais. Lietuviškoji visuomenė, VLIK-e A. L. T. S-ga yra at- 
esu tikras, j Tamstą deda daug stovaujama per Lietuvių Tauti 
vilčių, kad čia, vietoje, parodęs 
daug šalto ir objektyvaus nuo
saikumo abiem pusėm — imsie
si žygių mėginti siekti bent dali 
no sutarimo tarp Bendruomenės 
ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
— jų pernelyg ilgai trunkančiuo
se ginčuose dėl pirmenybės gin
ti, čia Amerikoje, Lietuvos lais 
vės bylą. Ar šiuos metu Tasmta 
esi numatęs kokių konkrečių žy 
gių ta kryptimi, juo labiau-, kai 
nesenai atatinkamos Čikagos 
grupės ta prasme daryti žygiai 
nedavė jokių rezultatų

— A. L. T. -S-ga yra viena iš 
pagrindinių organizacijų suda
rančių Amerikos Lietuvių Tary 
bą, kurioje ji reiškiasi per savo 
skirtus atstovus. Mūsų visų pa

nemanai, kad būtų racionalu įs
teigti ;S-gO8 skyrius kituose kraš 
tuose ir kontinentuose (Kanado
je, Australijoje ir kt.), kur žino 
ma gyvena didesnis skaičius ne 
priklausomoje Lietuvoje gyve
nusių pabėgėlių?

— A. L. T. S-gos veikla fibo- 
' krŽštuo 

se tautininkus atstovėuja Lietu
vių Tautinis Sąjūdis. Ateityje, 
gal ir būtų pravartu Šias gali- 
mybes -aptarti su Lietuvių Tau 
tinio Sąjūdžio valovybe.

— ;Ąr Tamsta nesi numatęs 
daryti kokių 'pakeitimų Tauti
nės S^gbs santykiuose su Ame- 
rįkos -Lietlivnu Taryba, VLLKu, 
Diplomatine Taryba?/’ ...

— Amerikos Lietuvių Tauti
nės S-gos santykiai su Nepri
klausomos Lietuvos Diplomati
ja; VLIK-u ir Amerikos Lietu
vių Taryba yra kuogeriausi ir 
nuoširdžiausi. 'Mūsų visuotina 

i parama ir talka šioms instrtuci-

nį Sąjūdį. Kaip. Amerikos Lie
tuvių Tarybai JAV-se politinia 
me darbe, taip VLIK-ui už JAV
ribų, mes įvairiais būdais steni J83* tik JAV-se. Kituose; 
gsimės jį remti ir stiprinti. z ’ t^itrnmlnis af«Mvam«

Tautininkai individualiai bu-, 
vo vieni iš pirmųjų, kurie akty
viai įsijungę į Amerikos Lietu
vių Bendruomenės organzavimą, 
buvo ir tebėra jos vadovaujamo 
se institucijose (aš ir pats bu
vau išrūktas tarybos nariu diėm 
kadencijom iš Vakarų Apygar
dos). Bet niekam nepaslaptis, 
kad šioje bendrinėje organizaci 
joje yra šiokių tokių nesklandu
mų. Užtat šis seimas Amerikos 
Lietuvių B-nės reikalu priėjo 
nuomonės, kad reikėtų siekti 
atstatyti jos vieningą darbą' ir 
prašyti S-gos narius .ta krypti
mi derinti savo , veiklą. Gaila, 
kad ankstyvesnės pastangos ir j joms Lietuvos laisvinimo dar- 
Tamstos minimos Čikagos gru- į buose. 
pės daryti žygiai nedavė teigia- •.
mų rezultatų. Bet reikia tikėtis,.!, 
kad laikas ir sveikas, lietuviškų I:. Mano nuoširdi padėka Ame- 
reikalų supratimas vėl prives Erikos, Lietuvių Tautinės S-gos 
prie anksčiau buvusio gražaus I pirmininkui inž. Antanui Mažei 
patritinio bendradarbiavimo. už šį pokalbį. V. B.

■— Tamsta norėtum ar ne —1 
sutikęs (ir išrinktas) būti Ame IW 
rikos Lietuvių Tautinės S-gos ■ 
pirmininku — esi įsirikiavęs lie g 
tuviškos išeivijos tautiniai-pat w 
rijotinės visuomenės vadų ei- ® 
lėn. Dėlto — čia keli specifiniai g 
klausimai, kurie, man rodos, ■ 
šiuo metu labai domintų lietuvis C 
ką išeiviją a) okupuotos Ine- g 
tuvos menininkų koncertų, Ame a 
rikoje, lankymas veikia teigia-|w 
mai ar neigiamai lietuviškos iš- v 
eivijos politines (lietuviškas) Į 9 
nuotaikas), b) pritartina ar ne W 
— lietuviško išeivijos jaunimo ■ 
siuntimui į okupuoto Vilniaus | g 
taip vadinamus “lietuvių kai- w 
bos” kursus ir c) vykimas oku- Į ■ 
puoton Lietuvon, pavieniais ar g 
(ypačiai ekskursijomis) — skai ■ 
tytina bendravimu su lietuviu K 
ir kraštu. (Lietuva) ar su kraš- g 
to okupantu ■

— Tamstos a ir c klausimais, > 
šiame seime vėl buvo pasisaky- Į K 
ta ir tuo reikalu prieita vieniu- g 
gos nuomonės laikytis ir vado- B 
vautis A. L. T. S-gos. seimo, įvy B 
kusio 1963 m. St. Louiš mieste, I t 
nutarimo. Gi dėl lietuviško išei- Į g 
vijos jaunimo siuntimo į paverg | ■ 
tos ir okupuotos Lietuvos t. y. I K 
“lietuvių kalbos” kursus ir pio- Į g 
nierių mokyklas, šis seimas priė I W 
mė šį papildomą nutarimą: “Sei • 
mas randa, kad lietuvių studen-1 g 
tų vykimas į vadinamus lituanis I ■ 
tinius Vilniuje ir vaikų vežioji- B 
mas į okupuotos Lietuvos pio g 
nierių stovyklas yra žalingas to Į > 
jaunimo nusistatymo ugdymui « 
laisvos Lietuvos atstatymo šie-( f 
kimų reikalu, griežtai pasisako > 
prieš tokių kelionių organizavi- B 
mą ir. organizatorius”.

— Grįžtant prie Tautinės S- > 
gos organizacijos — ar Tžmdta

i

; Taupykite dabar. 
pas mus

RSA
1800 So. Hoisted St.
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Atsiminimų skirsneliai ’’
Tulys, Pajaujis, Katkevičienė

Rašytojas Antanas Tulys, tu
rėjęs Čikagoje vaistinę, pirmas 
aprodė man nuėstą, kai buvau 
ką tik atvykęs į Ameriką; vi
suomet buvo draugiškas ir ne
kartą parsivedė į namus. Jo 
apysakaitės buvo spausdinamos 
Lietuvoj, taigi jaučiau ryšį - 
kai viskas buvo taip'man nauja! 
Jis pirmas supažindino mane su 
CocaCola: už vaistinės “stalo” 
prileido man stiklinę ir sakė: 
“Čia toks amerikoniškas gė
rimas!”... .

Kalbėjo ap:e Lietuvos ckupa- 
cijas ir save jųjų laikais. Man, 
išbuvus Amerikoj nepaliestam 
tų Europos baisenybių, viskas, 
ką jis kalbėjo, atrodė nerealu..-

Jiun ts i i telieptas, dvelkiąs 
mūsų kaimu, j s užrukdavo į 
^Lietuvos Žioių’’ redakcija (kur

«Josios

nesugalvos! Išleido “Kovu”... Ar 
dar nesugalvos leisti “Arbotų”! 
(“Kavą’’ rokiškiečiai taria “ko- 
va’\ o arbatą “arbota”).

Kad taip tikrai įvyko, paliu
dija, ir mano girdėta rokiškie- 
čių šnekta.

„Tėvas išnuomavo mūsų (toli 
gražu neišmokėtą) ūkį šeimy
nai, kuri taip kalbėjo, pavyz
džiui, apie gromuliuojančią kur-

Dr. J. Pajaujis, atsimenu atsi
lankė pas Čikagos veikėją Kat
rę Katkevičienę j Begotąją (sto
telės, netoli nuo Kauno, vardas, 
ir mažas bažnytkaimis tuo vardu, 
kur Katkevičienės tėveliai turė
jo sklypelį su trobele, kurių, 
kaip palikimą po senųjų mir
ties, Katkevičienė buvo atvykus 
sutvarkyti). Atsimenu Pajaujo 
lazdą — nuo stotelės reikėjo ei
ti purvinu, slidžiu keliu.-

Antru kart Pajaujį iš netyčių 
sutikau Niujorke — ką tik bu
vo atvykęs iš tremties Europoj. 
Staigiai pamatęs mane šaligatvy 
užkalbino ir užėjome į čia pat 
esantį restoraną alaus stiklui.

Tas (juk) tikriausias lietuviš
kas posakis mūsų sumiestėj tį
sioms (Šiaulių) ausims skani- ... 
bėjo juokingai ir “nepadoriai”: 
“Ataraja, (nežinojom ką bis žo- 

garsiai leidžia dujas).-
Arėjas Vitkauskas

LIETUVOS AIDAI j 
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM j 
Sėst. 3:00 - 10:00 y., v.. - 106.3 FM | 
Sekmcd. 9:30 - 10:00 v. r. — 12^0 aM | 
Veda K. BRAZDŽIONYl! i

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 g 
telef. - 778-5374

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS  ̂
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, lieSanaus”1905 

metą Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą.  ------ -------- ;  —' ■ ■ '

I. Gussan — DANTYS, jų priežiūra, sveižata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ---------- -— $3.00

$2.00
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ĮMONĖS.

Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik- , ’1 .— $2.00
Galim* taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čakĮ arba money orderį pria 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, DLL. 60608
i

v

■ MCJCC.

Pas mus taupomi jūsų pinigai at- Į 
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa- ; 
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų $ 
užsimojimus. Antra, jie padeda su- t 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę į 
ir parūpina fondus namams įsigyti. 2

Taupykite dabar. -
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne- | 

šio dieną, neša nuošimčius nuo mė- " 
nėšio pirmos dienos. .

Išduodami Certifikatai, kurie ne-
i

’t
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

sąskaitos

Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
{steigta 1923 metais. z Tei. 421-3070

Įstaigoj pietuose Hemas automobiliams pastatyti.
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trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

$7 JO 
$2-50

Dienraščio kalno*:
^hicagoje ir priemiesčiuose:

metams-----------------------
pusei metu------------------
trinu menesiams
nenam mėnesiui-----------

Kitose JAV vietose:
aieta m is_______________
pusei metu------------------

Kanadoje:
metams ----------
pusei metu -----
vienam menesiui

Užsieniuose:
metams ______
pusei metu-----
vienam menesiui

$30.00
$16.00

$31.00
$16.00

$30.00
$16.00
$8.00
$3.00

Naujienos eina tasdleu iMkiriam 
sekmadiemos. Leidžia Naajlenu Ben 
drove. 1739 So. Habited Su ChlcMv 
HL 60608. Telet HAymarket 1-6100

Pinigus reikia siusti pešto Manei 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštine atdara kasdien, išskyrai ietmadieniua.
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vbL

Pirmasis dienotvarkes punktas
Šiandien pirmame Naujienų puslapyje yra paskelb

tas Amerikos lietuvių Tarybos informacinis pranešimas 
apie paskutini ALTO valdybos posėdį, vykusį Indianoj, 
Michigan ežero pakraštyje. Pranešime sakoma, kad bu 
vo gautas Algimanto Gečio pasiūlymas Amerikos Lietu
vių Tarybos valdybai susitikti ir pasitarti su Gečio vado 
vaujamos Bendruomenės Krašto valdybos nariais. Ge
čys rado reikalo susirinkusiems tarybos nariams paskelb 
ti, kad jis gavęs šiltą kun. Stašio laišką, iš kurio matyti, 
kad ALTOs vadovybė tokiam pasitarimui pritaria. Iš in 
formacinio ALTo pranešimo matyti, kad ALTO valdyba 
tokiam pasitarimui pritaria.

Mes žinome kad tarp principinio nutarimo tartis ir 
praktiško pasitarimo yra gerokas tarpas, bet įsivaizduo
kime, kad toks pasitarimas įvyks. Kada ir kur jis įvyks 
— niekas nieko dar nežino, bet mes drįstame pasiūlyti to 
pasitarimo dienotvarkės pirmąjį punktą. Yra daug ir 
svarbių kitų klausimų, bet šitas "tūrėtų būti aptartas pa
čioje pradžioje. Jis visiems aiškus, lengvai suprantamas, 
todėl jokios konfuzijos neturėtų būti.

Jeigu kam svarbiausias klausimas dar būtų neaiš
kus, tai Vytautas Kutkus, derybas pralaimėjęs dėl JAV 
LB pirmininko pareigų ir tapęs draugo korespondentu, 
savo pranešimais, daugeliui akis atidarė apie ;Gečio va- 
davaujamos Bendruomenės vadu nuotaikas, ^vedamus 
darbus ir ateities planus. Vakar jau minėjome vieną ki
tą dalyką apie baigtus ir nebaigtus klausimus, bet šios 
dienos korespondencijoje Kutkus iškėlė naujų dalykų. 
Jis visą korespondenciją paskelbė apie simpatingos ir 
darbščios Gečio Bendruomenės tarybos narės Aušros 
Zerr pranešimą susirinkusiems tarybos nariams. Gečio 
pranešimas buvo svarbus, bet jis nėjo į smulkmenas ir 
neišvardijo visų vedamų darbų. Kaip paprastai, Gečys 
daugiau kalbėjo apie save, o kiekvienam pirmininko ben 
dradarbiui jis leido pačiam apie save kalbėti Darbščioji 
Zerra, apdalinusi visus 535 kongreso atstovus prieš 6 
metus leista ir kiekvieną metą vis truputį pakoreguoja
mą brošiūrėlę “Violations of Human rights in Soviet Oc 
cupied Lithuania”, plačiai kalbėjo apie kitus vestus ar 
dar vedamus Bendruomenės darbus tarptautinėje ir ne- 
tarptautinėje plotmėje.-

Vakarykštė Kutkaus korespondencija pavadinta ir 
“LB veikla tarptautinėje plotnej” Platesnis tos veiklos 
paaiškinimas papildytas tokiu pavadinimu: “Iš LB ta
rybos sesijos pranešimų apie organizaciją, spaudą ir po
litinę veiklą”. Niekas nežinojo, kad p°nia Zerr būtų apė
musi tokius plačius darbo barus ir galėtų vadovauti to
kiam dideliam darbui. Ji, žinpma, dirba ne tnena. Kartu 
su ja bendradarbiauja lakūnas Antanas Mažeika, Algi
mantas Gureckas, Gečio ambasadorius Wąshingtone, kun. 
K. Pugevičiiis, Daiva Kazienė, prezidentui primetęs Ras- 
putino priesagą Rimas česonis ir visa, eilė kitų glaudžių 
bendradarbių- Savo korespondenciją Kilkus šitaip pra
deda:

“Visuomeninių reikalų tarybai vadovauja simpa
tinga ir darbšti Aušra Zerr (MaGulaitytė). Tai mū
sų politinės veiklos viršininkė, mažai šneka, bet 
daug dirba”. (Draugas, 1977m. liepos 13 d. 3 psl.). 
Galimas daiktas,, kad ta darbščioji ponia mažai šne

ka, bet Kutkus apie josios veiklą daugiau parašė, negu 
apie paties Gečio atliktus darbus.. Kutkus kažkokiais su
metimais, neįdėjo nei. poros žodžių apie baumkuchenų 
piaustymą senatoriams, bet jis sudėjo josios atliekamą 
darbą kiekvienais metais Vasario 16-tos proga, apie poli 
tinių kalinių gelbėjimą, santykius su Raudonuoju Kry
žium, pasiruošimus Belgrado konferencijai, ir svarbiau 
šia — žydų klausimą. Iš korespondencijos nematyti, ar 
ponia Zerra buvo atsakinga už angliškos brošiūros iš
leidimą, bet ji turėjo būti savo rankas ir Bendruomenės 
pinigus pridėjusi prie pačių lietuvių kaltinimo, tarytum 
ji būtų buvusi prokuroras prieš lietuvius dar nesudary
toje ir niekur neiškeltoje byloje. Brošiūra, kiek teko gir
dėti, teko sunaikinti, bet iš Kutkaus. korespondencijos 
šis klausimas neaiškus. Kaip ten bebūtų,. Kutkus padarė 
didelį dalyką, jis aiškiai nurodė kad darbščioji ponio 
Zerr buvo atsakonga už tos brošiūros paruošimą spau
dai. 1 -4 M

Kutkus, perduodamas josios pranešimą tarybai, 
šitaip .josios darbą aprašinėja:

‘Toliau Zerr kalbėjo apie pasiruošimus Belg
rado konferencijai. Čia dėmesys bus kreipiamas ne 
tik į paklusimą žmogaus teisių nuostatams, bet ir 
siekiams kelti per šio krašto valstybininkus Lietu
vos valstybingumo bei neteisėtos aneksijos klausi
mas. Šiais klausimais jau kalbėtasi su Baltųjų rū
mų patarėju, su J. Carterio rinkiminiu štabu, su 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo pirm, kon- 
gr. B. Fascęll, su sen. Robert Dole,, su kongr. Milįį- 
cent Fenwick, dalyvauta 1977 m. spalio 4 d. Penta
gone vykusioje konferencijoje, įteiktas memoranda 
mas Europo saugumo įy bendradarbiavimo komisi
jai, 1977 . m. geg. 17, 18 ir 19 dienomis dalyvauta 
Valstybės Departamento suruoštoje konferencijoje 
ir JAV kongrese apklausinėjime ir kt.” (Ten pat.).

Mes visi žinme ir iki šiol niekas nepaneigė ofi
cialių informacijų, kad Dr. Kazys Bobelis ne tik Ameri
kos Lietuvių Tarybos, bet svarbesnių latvių ir- estų or
ganizacijų vardu padarė gera pranešimą/kongreso, ats
tovo Fascęll .vadovaujamam komitetui, o dabar pasirodo, 
kad ponia Zerr ėjo pas tuos pačius žmones, ir. kartojo tą 
patį, ką Dr. Bobelis jau pasakė. Mes žin.opųąi kad dubli- 
kuoti gerai vedamo darbo nereikia. Kiekvienam lietuviui 
aišku, kad siuntimas atstovų tuo pačiu klausimu yra 
kenksmingas Lietuvos laisvinimo bylai. '

Burlaivis '’Cutty star"

F
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Automobiliai ilgai 
dar nesieks tikslo 
WASHINGTON. — Dr. Alice 

Rivlin, Kongreso Biudžeto Ofiso 
viršininkė, pareiškė savo nuo
monę, kda automobilių pramonė 
negalės patenknti savo pasiža
dėjimas išpildyti federalinius 
ekonomijos standartus iki 1985 
metų, nebent bausmės už neiš- 
pildymą būtų padidintos-’ketve- 
riopai. ,

Savo paliudijime Senato moks, 
lo ir technologijos subkomite- 
tui Rivlin pasakė, kad biudžeto 
ofisas spėja, jog 1985 metais su 
galionu degalų, vidutiniškai bus 
galima nuvažiuoti nedaugiau 
kaip 23.3, mylias.

riniai vaisiai lemonai (citronai), 
apelsinai ar grapefrutai gali pa
kenkti dantims. Citrinė rūgštis 
galinti sutirpyti dantų enamelę, 
tąbaltąjį dantų kevalą, pačia 
kiečiausia substanciją žmogaus 
orgapizme

Daktarai Fuller ir Johnson 
pateikia keletą pavyzdžių; kur 
sveičų jaunų dantų ęnamelė ap 
tirpo — iškerėjo bečiųlpiant de
monus ar lime.

Didelis narkotikų 
grobis

C HICAGO. — F ederalinis 
grand jury pakaltino. 10 asmenų 
'ryšium su suokalbių išmugeliuo 
ti iš Meksikos į Chicagą didelius, 
kiekius heroino ir iš čia per kur-.

Loterija sumažėjo

formavo parlamento krašto ap-. . 
saugos ir užsienių reikalų komi- b 
tetus apie pasiūlymus, kokius įį 
jis nusives į Washingtoną. pasi- < 
tarimui su Prezidentu Carteriu - 
liepos 19-20 dienomis. ■

Vėl derybos Ženevoj 1
ŽENEVA, Šveicarija, — S. ; 

Rusijos,-Britanijos įr Jungtinių 
Valstybių ginki ii kontrolės įgr- I

draudimo darytį.- branduolinius. & 
(atomimųs) bandymus.  - pįądę-.

truks pora sąvaįčįą ir- prasidės. > 
Sovietų ttijlųrnatinėję. misijoje.
Siekiama susitarti dėl piįaog; s^. |

______ metų susitarimą uždrausti- sprog 
jerius į Massachusetts'. Federa- ‘ dinimus atmosferoje, poyande-. 
liniai agentai konfiskavo 26.4 jngį ir Visatos erdvėse, paliekant 
svarus (12 kilogramų) heroino 
milijono dolerių vertės gatvės.

SPRINGFIELD Ill. Preliinina KU«gramų; nęromo.
riniai apskaičiavimai rodo, kad . . , ....
Ulinojaus loterijos pajamos per Kontrabąndmmk^ pavąr- 
praėjusius 12 mėnesių sumažėjo es l-spanis os. ■ -. .. 
daugiau kaip $50 milijonų lygi-u Miami, Fla... muitinės.agentai 
nant su ankstesniais metais.»su ■šerifo policija “šienavo”- 20
Bendros pajamos iš loterijos- 
per praėjusius fiskalinius metus 
buvo .$110 milijonu, kai metais 
nuo 197-5 iki 1976 buvo gauta 
$164 milijonai.

Iš praeitu metų $110 milijo
nų apie $48 milijonai eis j vals
tijos bendrą pajamų fondą $49 
milijonai buvo išdalinti premi
joms ir likusi dals buvo, išleista 
algoms, komisijoms ir išlaidoms.

tonų Meksikos “kanapių” (ma
rihuanos) ir tris laivus' su 19 
vyrų įgulos. : . .f . .

■ Ką pasakys Beginąs

Perdaug vitaminu i
nesveika dantims

į X
Du; daktarai iš Lową universi

th

dinimus. . (

. ■ • Patvirtintomis žiniomis 
sunkiausias kūdikis gimė. 1961 < 
•m- pietinėje Turkijoje. Jis.svėv 
rė 24 svarus ir 4 uncijas- Buvo; | 
žinių apie daugiau sveriančius, g

tfkrinti. Yrą žinoma ię patikiu | 
ma, kad 1939 m: EffingKam, | 
ligoninėje gimė deformuotas; 1 
kūdikis ir buvo gyvas tik dvi va-i |: 
landas. Jįs^vėęą 29ketvirta-; ft 
dalj svaro,

chaį Gur rrečiadienį pasakė, kadĮ e Kr ... (19I.Į g
gyvenęs Reseda, Gak^svėrė 900^ i. 
svarų. 300*svaru jis priaugo peri • 
paskutinius 6 mėnesius. Panelėį 5

prezidentui Carter
TELA VIVAS. — Izraelio ka 

riuomenės štabo šefas- Morde-

Izraelis yra pasiruošęs grąžinti 
arabams okupuotą jų žemę už 
taiką, nepaisant kad arabai di
dina savo militarines jėgas, kit-
ko tarpe išilgai Saudi Arabijos ^Vv.°.

2* / Ti mirti rmt rmcvnTimmn rfxT’nn-i*vi
!

ta v* i ii-, • - j kui • - i Heto, Jamea L Fuller ir AVąUace jus aerodromus. šSijr'Darbo dubhkavimas ir dubhkavimo sųstąbdymąs tu. w Johnson Amerikos Dan ’ /
ri būti pirmpju pasitarimų dienotvarkės punktu tistų Draugijos žurnale, kad cit- pirmininkas Menachem Begin
*. • " — -------------V’-'.' -* — —•t. ” — — - Ilf j IL --.r ■ ~ 1 .

šiaurės pasienio stato tris nau-

dys, kaip yra teisinga mano filosofija. Leiskite man 
liktai pavažinėti. ' ' ’

— Apie ką tat jūs?
— Apie švedų degtuką... Užmiršote? O. aš neužmir

šau. Aš sužinosiu, kas jį žiebė užmuštojo, kambary. Jį 
žiebė ne Nikolaška ir ne Psekovas, pas kuriuos kratos

;Mirė 1965 m. sulaukusi 38 m. 
amžiaus sverdama 675 svarus; 
ir būdamas 5 p- ir 2 colių ūgio.

Psekovas, baltas kaip drobė, atsistojo ir susvyra-*

Gurui pakalbėjus, ministeris

lu.osx.te, kąįp paskutinius kartus. Tuomet jūs nęigėtel _ 
savo dalyvaviiną Kliauzovo užmušime, nepaisydamas* 
vįso^ mases. įkalčių, kalbančių prįeš jus. Talaineišmin į'°' - -k . .. .
tiųga. Prisįpažiųimas palengvins kaltę, šiandien aš zr-Man^btogai— pasakė jis. — Gerai... tegu... Tiktai; 

įkalini su jumįs paskutinį kartą. Jeigu šiandien nepri- 
sjnąžiusitj tai ryt bus jau vėlu. Na, pasakokite mums...
_ t^-Nieko aš, nežinau... Ir jūsų įkalčių nežinau, -— 
ijycąsvągždėjo Pskovas.

Veltui. Na, tai leiskite gi man papasakoti, kaip bu Taip ri ^įpibėriau...
vo tia.lykas. šeštadienį vakare jūs sėdėjot Kliauzovo!

u. Teapmuša mane, Diukovskis atsisėdo prie stąfoįę.įrėmė ilgą savo nosį miegamajam ir su juo gėrėt degtinę ir alų (Diukovs-j

JONAS VALAITIS

“Švedų degtukas”
(Tęsinys)

— Buvau aš išgėręs, — pasakė jis. — Iki vidurnak
čio pas kūmų prasėdėjau. Eidamas namo, dėl girtu- metu degtukų nerasta, o trecia, tai yra Maxja Ivanov- 
mo įlindau į upę maudytis. Maudaus ir...žvilgt Keltu na. Ir aš įrodysiu... Leiskite tiktai apskrityje pav až i- 
eina du žmonės ir kažką juodą neša. “Tiu”. — šūkte. nėti, pasiteirautu. - \ 
Įėjau aš jiem. Jie išsigando ir kiek yra dvasios nešė 
kudašių prie makarjevinių daržų 
Dievas, jei čia ne poną vilko.

Tąją pat dieną vakarop Psekovas ir Nikolaška 
buvo areštuoti ir su konvojaus palyda nugabenti į aps 
krities miestą. Mieste jie buvo pasodinti į kalėjimo 
Pilį- .

Praėjo dvylika dienų.
Buvo rytas. .Tardytojas Nikalojus Jernjolaičius 

sėdėjo prie savo žaliojo stalo ir vartė “k liauzo vi nes” 
bylos lapus. Diukovskis neramiai, ,kaip vilkas narve, 
žingsniavę iš kampo į kampą. y

— Jūs įsitikinęs Nikolaškos ir Psekovą nekaltumu,
- kalbėjo jis, nervingai maigydamas savo jauną barz’į kalėjimą... Jums visa tai žinoma... 
dėlę. - Kodėl gi jūs nenorite patikėti Ma^jos Ivanov-j 
nos kaltumu? Ar jums maža kaltės įrodymų, ar ką?

— - Aš nesakau, kad aš nesu įsitikinęs. AĮ įsitikinęs, 
bet kažkaip netikėtina... Tikrųjų kaltės įrodymų nėra, 
o viskas kažJcuri tiktai filosofija... Fanatizmas, šis bei 
tas...

būtinai duok kirvį, kraujuotas paklodes...
Juristai, lai gi Jums įrodysiu. Jūs liausitės taip cha 
fališkai elgtis p ’chiniu bylos atžvilgiu. Bus jūsų Mar
ia Ivanox iia Sibir/. Aš įrodysiu. Jei maža jums filoso- 
i’jos. tai ;?š turiu lo to daiktiško... Tatai jums paro.

į popierius. '
— Įvesti NikalojųTetechovą. — šūktelėjo tardyto

jas.
Įvedė Nikolašką. Nikolaška buvo išblyškęs ir lie

sas, kaip šipulys. Jis drebėjo. '
— Tetechov.

tuoni šimtai septyniasdešimt devintais metais jūs bu
vot pirmosios nuovados teisėjo teisiamas dėl vagystės 
ir buvot nubaustas kalėjimu... Tūkstantis astuoni šim 
tai aštuoniasdešimt antrais metais ,jūs . pakartotinai 
buvote teisiamas dėl vagvstės ir pakaętritinai patekol

— pradėjo Čubikovas. (— Tūkstantis aš-

Nikolaškos veide pasireiškė nustebimas. Tardy
tojo visa ko žinojimas jį nustebino. Bet ’greitomis nus
tebimas pasikeitė kraštutinio liūdėjo išraiška. Jis 
ėmė raudoti ir paprašė leisti išeiti ziusiprausli ir mi
si ra tu i ui L Jį išvedė. v*

— Įvesti Psekovą. — įsakė.tardytojas..
Įvedė Psekovą. Jaunas žmogus paskutinėmis die

nomis gerokai pąsikcįtč veįdu. Jis paliesėjo ir padri
bo. Akyse įskaitoma apatija. ’

— Sėskite. Psėkovai. — pasakė Čnbikovąs. — Tu
riu viltį, kad šiandien jūs būsite išmintingas ir neinc- ti?. Bet kas jums?

aš išeisiu... prašau.
Psel^ovą išvedė. į

— Pagaliau betgi prisipažino. —- saldžiai pašilam-; 
pė Čubikovas. — Išdavė save. Kaip aš jį taikliai betgi.^

Į — Ir moters juodpjį neneigia, — nusijuokė Diukovs-^ 
kis. — Bet, vis dčįtoĄ<ftąri,ę baisiąi kalkina švedų deg
tukas. Negai)ti ilgiau kęntėtį. Sveįkį įūkit. Važiuoju...^ 

Diukovslpįs užsidėjo kepurę įritėjo, čubikovas- 
pradėjo tardyti Ąkųljką. A^uljka paręiš^ėK įąd ji ži-. 
not niekę nežilo. _. i ,

— Gyyeqati ąš tiktai sų junkis, o daugiąą są nįeku.
— pasakė jinai. . k!’’ -- , A ; '

šeštą vąkajQ> valandą sugrįžti Dįu^ovskis. Jįs'buj
_______ . ____ _____________________________ v0 suiau<W^ ?ięl|aį>os. Jo raąiio% Mį 

ant galvos, šiuo, mettį iŠ priemenės Įėjo jums žinoma. MM H® ^ęP^jėgė ąįsjsa^sty^r sa^o pal-.
' Jojo veįdąi dęgė. Buvo, matomą,, kadį j^sujp-^to ne..

— Veni, Vądi, vici — pasakė jią įĮįkcįąmąs į Čtibi^ 
kovo kambarį ir. krįsdaųias į kėd^, —. Priekiu jums,

- garbe, aš pradedu tikėti, savo genialumu. Klausykite^ 
velnias jus begriebia, visiškai. Klausykite ir stebėkite/^- 
senime. Juokinga ir liūdna. Mūsų rankose jau yra^ 
tiysp. ąrgį pe taip? Ąš, radąu kelvįrtą arba, teisingiari
— ketvirtąją, nes ir ši yra moteris. Ir kokia motqrisv

; ; ų ‘’ (Bhs jaugiau) į v

vo dalykas. šeštadienį vakare jūs sėdėjot Kliauzovo

kis įsmeigė savą žvilgsnį į Psekovo veidą ir neatitrau 
kė jo visą monologo laiką). Jums patarnavo Nikalojus 
Pirmą valandą Markas Ivanovičius jums pareiškė 
apie savo pageidavimą atsigulti miegoti. Pirmą valau 
dą jis visuomet guldavo. Kai jis nušlavinėjo batus ir 
davinėjo ūkio įsakymus, Jūs ir Nikalojus, pagal duo
tą ženklą, sugriebėt apygirtį šeimininką ir parvertėt 
jį ant guolio. Vįenas jūsų atsisėdo ant koji|, o antras 

moteris juodoje suknioje, kuri ankščiau su jumis bu-’*0- 1 
yo susitarusi dėl savo dalyvavimo šiame nusikaltime. ^,e naujriniį. 
Jinai griebė pagalvę ir ėmė slėgti, smaugti. Kovęs me-j 
hi tižgeso šviesa. Moteris išėmė iš kišenės ’dėžutę su 
švedų degtukais.'ir užžiebė žvakę. Ar ne tajp? Aš iš 
jūsų veido matau*, kad sakau teisybę. Bet toliau. Jį 
pasmaugę ir įsitikinę, kad nekvėpuoja, jūs ir Nikalo- 
jtis išvilkot jį pro langą ir padėjot prie varnalėšų krū 
mo. Bijodami, kad neatjgį'iy,,.. jūs sniogėt jąni kažkuo 
aštriu. Po šio jūs jį 'nuneSef Ir knrlam-laškui padėjot 

•po alyvų krvmu. Atsikvėpę ię pagalvoję, jūs jį nune- 
let... Pęmešėt per tvorą... Paskui ėjot kelia., Toliau 
seka keltas. Prie kelto jus išgąsdino kažkuris kaimiė-
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SKAITYKITE IR PLATINKITE 
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UK. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGJNf CHIRURGIJA 

6449 So. Pulatlu Rd. (Crowford 
Medical Bvildiną). T,L ui 4-6446 

Priima Ligonius Pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004,

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ ĮR ŠLAPUMO TAKŲ 

* CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

H38 S. Manheim Rdw Westchester, III. 
VALANDOS: 3—» u<umu urnomis ir 

kas antrą šestadięm 8— 3 vai.
Tek; 562-2727 arba 56W2B

Rez.: Gl 8 0873

DR. W. EISlN-EISfNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOK 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave^ WA 5-5*70

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-p0*'\

.1

MIKAS ŠILEIKIS Rugiapjūtė

KATALONIECIAI

l taloniečiai buvo steigę pačią di'
j džiausią jūreivystės mokyklą. ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 

Kristufas Kolumbas buvo toje 
mokykloje Jam buvo žinomi pa 
lys svarbiausieji plaukiojimo 
dėmiai. Į

Dabajtoniu metu katalonie
čiai tikisi atgauti tas savivaldy
bės laisves, kurias diktatorius 
Franko iš jų buvo atėmęs.

Visoje Katakmijoje žmonės 
kalba kataloniškai, spausdina ka 
'.a’oniečių kalba laikraščius ir 
knygas. Stebėtojas

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

turi garbinti |į dvasia Ir

akivaizdoje mes esame, yra

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos Pagal susitarimu

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

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002/N. WESTERN AVE. 

"5214 N. WESTERN AVE. 
Telefonas atsakomas 12 vai.

i R. FRANK PLEURAS 
,;;/<OP:TOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIUKAI
2613 W. ZĮ St. Tel. 737-5149

1 tsrina akis. Pritaiko akinius ir 
, . . “contact lenses” /

fat pagal susitąnmą. Uždarote tree.

DR.LEON AS EE1BUTIS

Paskutinių rinkimų metu di
delė katalonięęių dauguma pasi 
sakė’ už premjero Adolfo Suarez 
vadovaujamą Demokratinį cent 
rą. Kataloniečiai 'davė premje
rui Šuarez daugumą, bet jis ne 
pajėgė sudaryti absoliutės dau
gumos. Be kataloniečių, socia
listai demokratai būtų gavę dau 
giausia atstovų dabartiniame Is 
panijos parlamente.

Kataloniečiai balsavo už De- . , ... ,. . , .... . , 'talomją.mpkrątmj centrą todėl, kad;
premjeras dar. prieš rinkimus |

skiriasi nuo ispanų kalbos. Jie 
turi savo liaudies dainas, savo 
šokius, šventes ir savo papro
čius, kurie yra gana skirtingi 
nuo kitų Ispanijos provincijų gy 
ventojų. Romos impjerijos lai
kais Katalonija sudarė vieną Ta 
rakonijos provinciją. Taragonos

PROSTATOS CHIRURGIJA
- -656 WEST 63rd STREET
Tai. antrad. nuo 1—4 po pietų,

Ofiso telef.: ‘ 776-2880 |
r'-* i 5 - * ’ - * ’. * > -k

-Kauja^ rez. telef.: 448-5545

i)K: VYT. TAURAS 
IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
bW^^/wĖST 59tk STREET 

’ ? ' \ Tel. PR 8-1223
OFISO 'VAL.; pirm., antrad., treciąd, 
ir- peiikt. .2-4 ir 6-8 vai. vak. §eštadie> 
niais 2^4 vaL Popiet ir- Įritu laiku 

-rv :pagal susitarimą.

* ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms. 
(Arch SupportsJ ir iT't."

Lietuviai eis Į Pavergtų 
Tautų eiseną

(II) L, B-nės Marųuelte Par
ko apylinkės valdyba kviečia sa
vo apylinkės narius ir pri jaučia n 
čius dalyvauti Pavergtų Tautų 
eisenose šiųt metų liepom rnėn. 
10 d. Chicagos m.

Liepos mėiL 16 d., 10 vaL ry- 
1^, protesto dalyviai renkasi Nla.r" 
quel te Parko parapijos aikštėje, 
kur autobusai lauks protesto da
lyvių. Ten bus galima įsigyti ir 
tautinės vėlevėles. Pageidauja- 

!ma, kad ponios ir panelės pasi-

"Dievas yra dvasia ir |o garbintojai
tiesa". — Jono 4:24.
Reikia nuolat atsiminti, kad Dievas, kurio

dvasinė esybė, turinti neribotą galybę. _ Jis pažįsta musų mintis ir visus
širdie* sumanymus; todėl tikras ir jam patinkamas garbinimas turi būti 
darytas iš tikros širdies, dvasioje ir tiesoje. Esamuoju laiku nėra daug 
tokių, kurie taip daro. Ateityje, Tūkstantmetiniame amžiuje, kuomet Dievo 
pažinimas bus visuotinas ir kuomet visa žmonija bus išgelbėta iš nuodėmės 
ir palaiminta, pradinis Dievo meilės įstatymas bus vėl parašytas žmogaus 
širdyje. Tačiau vertais ir tinkamais gauti amžinąjį gyvenimą bus pripa
žinti tik tie, kurie klausys ir garbins Dievą dvasioje ir tiesoje.

Viii žino, ked mirti* yrs žioun Ir pelieču kiekvieną. Bet kur yr» mF 
ru*.»|l? j tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
<wnokamal. Rašykit*:

F. ZAVIST 3715 WEST 66th STREET. CHICAGO, ILL. 8062S
ŠV. RAiTO TYRINtTOJAI

Mažeika & Evans

buvo šokis sardana, kuris buvo
grojama kiekvienos didesnės J
grodavo sardana, tai pokia Fran Į Į>«9Sl« lajiniais rubais, kas Ic 

knis turi.
L. B. Marquette Parko

Apylinkės Valdyba
ko policija nepajėgė šokėjų sus 
tabdyti.

Dabar aiškėja, kad labai grie 
žtą kovą Katalonijoje visą lai
ką vedė kątalonięčių dainų ir šo 
kių leidėjas Joan Ballestero, Di

. ... .1 dziausios ■ diktatūros metu, kai į pį ivvks 1/ m* liepos 24 d.
mieste dar ir šianden tebestovi Į p^nko uždrąųdė'kataloniečiamsr (sekmadieni) 12 
romėnų statytos didelės karei- neį kalbėti seną savo kalba, tai - ■
vm^ kūnų kanai saugojo vi- Ballesteros,, nekreipdamas jokio Avė. Gegužinės variausias vado- 

^an1^’ dabar'tin^ M- dėmesio į diktatoriaus įsakymą, vas bus Balfo tnrektorius ’ 
senoje savo Barcelonos spaustu Įap^

Balto piknikas
Balfo gegužinėje-piknike, ku-

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE

vinės, kurių kariai saugojo vi-
vai-, Polonifa

Grove sode 16-ta gatvė ir Archer

ir i
\ vakL pirm. .V Šimkus. į

Ispanams įsivedus respubliką, katalonie-1 piknike veiks virtuvė su karš-i
buvo pnzadejęs duoti Katalom į parlamentas davė Katąlonijai di 
jai autonomines: teises. Katalo-’ 
mečiams tokį pažadą davė ne tik 
premjeras Suarė?, bet ir dabar
tinis karalius Jiian Carlos.

Iki šio meto visi Ispanijos ka
raliai, pradedant nuo septinto! čiams rekomendavus, suėmė Ka 

^.šimtmečio nenorėjo duoti kata- Italonijos antrąjį prezidentą irw 
loniečiams jokių savivalrybės tei atidavė diktatoriui Franko. Pas riaus policiją išaiškino, kur bu-, 
siu. Dabartinis karalius, pama- tarasis atidavė jį karo teismui, vo spausdiųąmos kataloniečių 
tęs kur diktatorius Ęrąnko nu ve nuteisė mirtimi ir Barcelonoje lydiškos dainos. Ji suėmė seną 
dė kraątą,-pradėjo, duoti kata*j sušaudė. Diktatorius Franko Ballesteros ir atidavė teismui, 
loniečiams tam tikras autonomi ne tik panaikino visas katalonie Teisme jis buvo’paklaustas, ar 
jos teises. Ispanijos karaliai kė- gių turėtas autonomines teises, f kalba, ispaniškai. £ .
turias Katalonijos provincijas.bet jis Katalonijos gyventojams Į — Kalbų ispaniškai, kai esu

— Brėeloną, Taragoną, Eeridą j uždraudė kalbėti Acataloniskai. (verčiamas taip kalbėti, nes tai 
ir Geroną — skaitė Ispanijos (Nutarti diktatoriui buvolengva,: kalba Katalonijos pavergėjų, 
dalimi, bet šių provincijų gyven bef tokį nutarimą įgyventdinti Mano gimtinė kaba yra katalo- Į nūkus, viso 582 gyvenančius ai- 
tojai niekad savęs neskaitė is-buvo daug sunkiau. Katalonie- ’ mečių kalba, kuri yra senesnė irius. Jo rekordą sumušė Mrs. 
panais. Jie savę skaitė, katalo- čiai diktatoriaifs nebeklausė. Jie ir gražesnė už kastiliecių kalbą. Joliana Booyson iš Transvalio

dėlę autonomiją. Katalonijos pir 
muoju prezidentu buvo puįk. 
Francesc Macia. Antruoju pre
zidentu buvo advokatas Louis 
Campanys. Gen. P-etain, vokie-

čių lyriškas dainas ir sardami lais ir šaIlais valgiais> bus ver.; 
gaidas. Policija iši inko š Kata- į (ląnios-kepamos pončkos, baras . 
lonijos knygynų kataloniečiųI su iYairiais gėrimais, šokiams 
dainas ir gaidas,-ber už savaitės I -

Į krautuvėse ir vebbūdavo tų dai .. -• . .
.nų ir gą;dų. Žmonės jas pirkda
:v6

Tiktąi po kelių-m e tu diktato-

gros J. Joniko orkestras. Visuo- I 
menė kviečiama piknike gausiai 
dalyvauti. Į gegužinę galima nu
važiuoti ir grizli miesto autobu
sais. K. Januška

e Capt. Wilson Kettle, gimęs 
1860 m. Newfoundlande, Kana- į 
doje, paliko didžiausią ainių ■ 
skaičių. Jis buvo vedęs 2 žmo
nas ir su jomis turėjo 11 vaikų, 
itįrė sulaukęs 102 melų am
žiaus. palikdamas 65. anūkus, 
201 proanūką ir 305 pro-proa-

mečiais, ne ispanais. Dabartiniu ne tik tarp savęs kalbėjosi kata- Į Kataloniečiai yrą. darbštūs, provincijos. Pietų Afrikoje. Mir-
metu jų Ispanijoj e'yra net šeši Janiškai, bet jieir toliau daina- Energingi, geri biznieriai ir pre dama 1968 m. paliko 600 ~gy- 
milijonaį. , į.-į įvo katalonietiškas dainas ir šo- '...........................

Pirmiausią kataloniečiai. kai- ko katakmietiškus šokius. Popu
ba kataloniečių kalba, kuri labai liariausias visoje Katalonijoj

285Q West 63rd St., Chicago. Hl. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

Gėlės , visoms progoms 
BEVERLY HILLS GELINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
T.I.forwi; PJR £-0633 ir. PR 6-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gsns Driship krautuvė

- THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

Tok-499-1318 U

ERKRAUSTYMAI

MOVI NG
Ląidlmei

- .2—kaina
Pilna apdraudė

Tek WA 5-8063

EU D E IKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODE'RNlšKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

HVAS IR SUNIK
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

kybininkai. Maliorko saloje ką- veliančius ainius.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

t

I

Thin Jipaghetd
P. J. RIDIKAS

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ard* 7-1111
—*■
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BUTKUS - VASAITĮS
1446 So. 5Uth Ave., Cicero, ill. Phone: OLympic 2-1003

TUMAS IK LAURYNAS LABAJNAUSKAS
4307 So. L1TUA2S1CA AVENUE. Phone; YArds 7-3401

that KfJO HBOuWffMTS. /WK co-ruep wnn nvpspu'.

1 C10% oz.) can conden*e4 
chicken broth

’ 1 *mall bay leaf, crumbled
Vi tca«poon BamT, crumbled 

teaspoon aalt
% tcanpoon pepper

WFTH
SUPCeN FLN?VANO ptth- 
CXJT W4PMN6- ARE XXI 
PREPARED NC6CTI-

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
CLACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RF public 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-€87X
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. S74-441®

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
this economical sure-to-pl ease family dinner. Olive-Frank
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost all- 
in-one dinner diskų because it costs only about 50$ per serving 
for a family of five.

California ripe olives add a pleasing taste and texture, alonf 
with, tomatoes and green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all in one skillet and seęve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies this 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easiljL

Choose canned California ripe olives in one of the smaller, 
pitted sizes for this dish (there are nine sizes to choose from— 
all the way,up to Super Colossal).

/ OLIVE-FRANKFURTER SKILLET SUPPER
(Makes 4 to 5 servings)

cups canned pitted
California ripe olives

1 (14b.) package 
frankfurters

^4 raP diced green ontorti
2 tablespoons cooking oil
1 (14b.) can tomato sedges

Cut olives in wedges, cut franks in 1-inch diagonal slice*. . 
Saute olive wedges, franks and onion in oil slowly for five 
minutes. Add tomatoes, brcJh, bay leaf, basil. «lt and pepper. 
Bring to boik lower heat and simmer, uncovered, five min
utes. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir 
Into the hot mixture and cook, stirring until mixture thicken*

J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
aprašymai, paimu ls gyvenimo Lengva* milus. gyva kalba, gražiai išleista 
ldU psl. Kaina S2-5U.

Dr. Juozas 8 Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijos
santrauka nuo pa; senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
poi-. Kainuoja ^>2.uU.

Or. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto Druožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybes ir Jos kaimynų istoriją. 
411 psi. tKauia 00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma siu Knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ii 
kitas knyga* gaums įsigyti atsilanknisd Naujienas arba atsiuntus Čeki ar 
piniginę perlaida

*73$ *M»olh HxiAted Street. Chicago, HL

Ckicagos
Lietuviu 
Laidotuvių 
IZreKtorių 
Associacijos

Apdrautlcf p«rkrav«tyma> 
ii įvairiu atatumy.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-m2 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
' RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

j . Vito* progreme* U W0PA,
i " X; J490 kIL A. M.
, jiijUJį
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir- 

i ’ madtcnio iki penktadienio 1230 
I <'—• 1:00 vai. popet — Šeštadienį 

, ię sekmadieni nuo 8:30 iki 8:30 
vai ryto.

Totet: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

3ER>?E IT HAPPENS.

RRE PDOOtS CONTAIN M**LMU4* 
Oc <65 LJN£S TB2MN1CAU PPCViS*ON 
— ANP OFTEN, RIOFRS XXI MAY

NOT CO*R»NVZ ANO
T> ATES, ACkJU^T^. MX« CLAIMS W7TM 
THE COMSMNTV TN X5UR BEKAcF. HE AflsOCS 
BV $TWCT GOOF OF 6-TNiCA OF NATONAL. 
AS«OCtA-ON OF RJBMC- ’’♦SU’tANCf

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

GEORGE F. RUDM1NAS
3319 So. LilUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139



Anglijos naujienos
vu pamintos

ond
j.

amžiaus {sukaktys. Suk; kt!t\ 
įlinkas yra gimęs 1W7 m. b 
želiu *>11 <1. LmomškiU k., M
rijani|M)ies

u. įstojo į Marijon

'.•v, (G ėjų mylių atstume nuo 
Bradford*).

( k kestone. .mirė. - Jonas 
į Adomaitis, gimęs 1914 m. Kur- 
!štnuosf. šiutflių aps. Palaidotas 
Į vietos naujose kapinėse.

— 21 ji l<uropes lietuviškųjų 
(studijų >:i\aitė šiemet yra.ruo- 
U aiiia Anglijoje. Ji prasidės lie-! 
pos 31 d. ir baigsis rugpiūčio 7| 
d. Rengimo komisijų sudaro: A.’

Kaimo uiiivi -rsitrle stud javo 
filosofiją ir pedagogiką. Kunigu 
įšventint.is 1932 m. birželio 19 d. Crinienė. A. Griūtis, M. Landas,

no Komoje,

organizacijų narys ir lietuviškos 
spaudos rėmėjas. Su visais gra
žiai sugyveno, todėl į jos laido
tuves buvo susirinkę daug lie
tuvių ir kitataučių. Palaidotas 
Tettenhal Wood kapinėse.

wood Hall, Coopers Lane, Eg-1 — Šiais metais Anglijos lietu
kam, Surrey, England. viŲ skautų stovykla yra ruošia-

Ima Lietuviu Sodyboje. Ji prasi- 
— Birmmglianie mirė Kazys v 41 a- dės liepos 24 d. ir baigsis rug

pjūčio 4 d. Stovykloje numatyta 
turtinga lituanistinė ir skautiš
koji programa. Todėl šiemet 
yra pakviestas stovyklauti ir 
neskautaujantis jaunimas.

V. Natkevičius ir A. Vilčinskas. 
Bus Įvairios paskaitos, tautiniai 

a }K-n I šokiai, koncertas, literatūros vą
šo spaudoje ir akty-paras* susipažinimo ekskursijos 
auja Įvairiose organi-p1' k- Salė Yra ltž Londono mies- 
Nuo 191G m. su per- i*ihų. Štai jos adresas: Kings-žarijose.

liaukomis gyvena Londone ir 
yra lietuvių parapijos klebonas.

Juodinta žodžiu ir raštu gau-
šiai sveikino ne tik vietiniai, bet ’ l’rbonas, 63 m. amžiaus. Gyven-į 
ir kituose pasaulio žemynuose 
gyvenantieji tautiečiai. Tai ta į 
proga mielam Jubiliatui tenka ir 
spaudos puslapiuose sušukti, Il
giausiu Metu ilgiausiu!

Nottinghame mirė Ignas 
(iintyla, 76 m. amžiaus. Velionis 
gimė Liepoj u je, o vėliau su tė
veliais gyveno Kenstaičiuose,
Telšių aps. Karine tarnybą atli
ko Karo policijoje. Vėliau dir
bo valsčiaus savivaldybėje. Į 
Angliją atvyko po antrojo karo. 
Mėgo organizacine veikla ir bu
vo aktyvus Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio narys. Palaidotas Wil- 
ford H iii katalikų kapinėse.

— šiemet didysis Anglijos lie
tu vių'sąskrydis yra ruošiamas 
Bradforde rugpjūčio 13 d. Tra
diciniam sąskrydžiui jau yra už
sakyta erdvi Victoria salė, Ship-

damas Anglijoje artimesnių gi- 
įminiu neturėjo. Palaidojo gau
siai susirinkę bendro likimo 
draugai.

— Jau baigėsi birželio mėnuo 
ir pradėjo trumpėti dienos. Ir 
po ilgesnio laukimo staigiai nuo
taika pataisė atėjęs derlin
gasis liepos mėnuo. Jis atėjo

ją atvyko 1947 m. Buvo aktyvus ti Naujienų piknike, taip pat pa
simatyti su daugeliu pažįstamų 
ir draugų, pasikalbėti su Nau
jienų redaktoriais. /f

Į. — Kuopos vadovybė praneša, 
i kad gen. T. Daukanto jūrų šau
lių kuopos šauliai ir Šaulės da
lyvaus Pavergtų tautų eisenoje, 
vasarinėmis uniformomis šį 
šeštadienį liepos 16 d. Rinktis 
11 vai. ryto prie Clark St. ir 
Wacker Drive.

— Muz. Vytautas Strolia skai
tys paskaitą į “Lietuvių tautinių 
šokių muzika” rugpiūčio 21 d.

— Jau sugrįžo iš Amerikos ten. tautinių šokių mokytojų — va- 
apie 6 savaites pasisvečiavę M. dovų kursuose, kurie įvyks š. m. 
• ------ — rugpiūčio 21-28 dienomis Dai

navos stovyklavietėj, 15100 Aus
tin Rd, Manchester, Mich. 48158

ir J. Paruliui. Taip pat sugrįžo 
ir M. Balčiūnas, kuris Ameri
koje atostogavo ape 4 savaites.

ing, VA 22170, išleido instruk
cijas, kaip steigti skyrius kole
gijose ir universitetuose, aukšt. 
mokyklose ir apylinkėse^ Ga- 
liiiiiCšteigir ir tautinius skyrius 
yisoje Amerikoje. YAF yra Ame 
rikos studentu jaunimo ir rė
mėjų prieškomurustinė organi
zacija.

— Organizacija Freedom 
House New Yorke apskaičiavo, 
kad 67 tautos yra pavergtos ir

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė —• Pardavimui
REAL. ESTATE FOR .SALE | REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS. ILGIEMS TERMINAMS 
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

ne tik su vaisiais ir daržovėmis, 
bet dar ir ūkanotą mūsų padan
gę prablaivė karštais saulės spin
duliais. Džiugu, kad jau ir mes 
sulaukėm vasaros malonumų.

— Wolverhamptone mirė 
Vaclovas Budnikas. Velionis bu
vo gimęs 1915 m. vasario 15 d., 
Paužutrlių k., Taujėnų vis. Ka
rinę prievolę atliko I-mam gu- 
sarų D. L. E. K. Jonušo Radvi
los pulke ir užsitarnavo jaun. 
puskarininkio laipsnį. Į Angli-

Visi sugrįžo pilni įdomių kelio
nės įspūdžių.

V. Vytenietis

— Paryžiaus Vaikų Choras 
griedos Visų šventųjų — šv. An 
tano bažnyčioje Chicagos Brige 
porte, 518 W. 28 St., liepos 30

— Robertas Palaima iš Palos 
Hills, H., gavo teisių daktaro 
laipsnį Flets'cher universitete, 
Boston, Mass. Tarptautinė teisė, 
santykiai, ir,,diplomat!ja yra jo 
pagrindinė specialybė.

—Onos Konkulevičienės ir 
Broniaus Zabuko restoranas Ra
munė Marquette Parko apylin
kėje ir jų gaminami lietuviški 
patiekalai buvo aprašyti Chica
go Tribūne penktadienio laidoje, 
savai t gali o’ š^Ecij oj e.

48 tik dalinai laisvos. Laisvųjų1 
tautų yra 115. Pavergtų tautų 
savaitės proga daugelyje Ame
rikos miestų organizuojamos 
Pavergtų tautų kilmės ameri
kiečių eisenos primenant pasau
liui priespaudą -ir reikalaujant 
laisvės. Chicagos lietuviai kvie
čiami dalyvauti eisenoje ir rink
tis prie Clark ir Waeker Dr; Šį 
šeštadienį, liepos 16 d- 11 vai. 
Eisena prasidės Vidudienį State 
gatve. Iki' šiol lietuviai ir ukrai
niečiai savo tvarkingumu bei 
gausumu pirmaudavo, ir kreip
davo į save čikagiečių dėmesį. 
Reikia tą gerą vardą išlaikyti 
pavergtos Lietuvos naudai ir jos 
žmonių gerovei. '

— Dariaus ir Girėno minėji
mas ‘bus liepos 17 d. 2 vai. po 
pietų prie paminklo Lithuania 
Plazoje. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti, o po minėjimo atsi
lankyti į Naujienų pikniką Polo
nia sode, prie 46-tos ir Archer 
Avė. Minėjimą ruošia Amerikos 
Legiono Dariaus-Girėno postas, 
Chester Stachyra komandierius, 
Ben Pocius iškilmių pirminin
kas.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS. Plezdentas

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

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

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

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontai

ŠIMAITIS REALTY

n I I ■ I ■ ■■■
ELECTROS (RENGIMAI,

- PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. 

Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga- 
rantentai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559
Notary Public 

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

BUDRAITIS REALTY
. Įvairi apdrauda — INSURANCE
BŪTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuonuninkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

X.

TAISAU IR DAŽAU
NAMUS

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti:

476-7727 arba 523-9367 į

D t M E S 1 O 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimai perrshrmkams 

Kreiptis -

į RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA |
Maujlenose salima puikių knysy, kvrlct papuoš bet kckU |

J knygų spinta ar lantyn^. "" į
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaung dienų f 

I atsiminimai ir Įvykių bei rietu sprašymai, skaitomi kaiu rt> į
J manas. 367 psL Kaina $5. f

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE, Netolimų įvykių prisimint, ę 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, jraskirs- Š 
tyti į 12 dalių. 296 psL. kaina $3.

| Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, Gra- | 
žLais viršeliais. 336 psL Kaina S6.00. Minkštais virš. 55.06 <

I Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU*KNYGŲ ISTO- ?
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — $3,00, minkštais vir- 4 

j sėliais — $2,00; II dalis, 225 psL, Įrišta — $3,00. minki- I
tais viršeliais _______ :_______ ■.__  . : .. ;____________ $2.08 fi

Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. >
Pakalnės ir Labguvos.apskritys su Įdomiais aprašymais, iliu- f 
stracijomis ir dokumentacija. 336 psL, karna $6. į

; P. Kesiūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos J 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Rainą S3. |

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimad
170 psL---------------------------------------------------------------|

I M. Gudelis, POVILAS MILERIŲ biografijos bruožai 235
puslapiai ---------------------------:--- -------- L._____ S

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms. Ž

t NAUJIENOS, - į
I 1735 S. Halstad St, Chicago, HL S0608. — TeL HA |

d. 7:30 vai. vai. Liepos 31 d. 
10:30 vai. ryto ten bus pamal 
dos lotynu kalba.

— žum. Vladas Bakūnas iš 
Los Angeles, Cal., nuolatinis 
Naujienų bendradarbis, ypatin
gai žinomas skaitytojams savo 
skiltimi “Pastabos iš tolo”, šį .sa
vaitgali bus Chicagoje. Svarbiau 
sias kelionės tikslas — dalyvau-

— Young Americans for Free
dom konvencija bus rugpiūčio 
24-28 di New Yorko Statler-Hil
ton viešbutyje. Pagrindiniais; 
kalbėtojais bus gub. Ronald Rea-' 
gan, sen. Buckley ir sekr. Simon, 
taip pat kongreso atstovai — 
Phil -Cranej -John Ashbroock Tr 
Jack Kemp. YAF,centras, Rt. l,i 
Box 1002, Woodland Rd., Sterl-

Chicagos Lietuvių Suval
kiečių Draugijos piknikas įvyks 
sekmadienį, liepos 17 dieną Vy
čių sode, 47 St. ir Campbell Avė, 
Veiks bufetas, užkandinė, lai
mės šulinys, gros A. Ramonio 
orkestras. Pradžia 12 vai. po p. 
p. Įžanga maža, kviečiami visi 
dalyvauti. (Pr.)

DOVANŲ PREKES BET KU- 
RLAI PROGAI — kristalas, por- 
celanas, sidabras, gintaras, auk
so papuošalai ir brangenybės. 
Didelis 14 ir 18 kt aukso gran
dinėlių pasirinkimas. TERRA 
atidara 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.

BEVERLY SHORES. INDIANA. 
Big (5500 sq. ft.) 3-story building 
containing a 15 room rooming-house, 
a 3 room apartment, and a restau
rant—tavern 1 block from Lake Mi
chigan'arid. National Park Beach. All 
new wiring and 2 new furnaces. Ex
cellent potential catering to National 
Park tourists. Price includes all 
kitchen and tavern equipment and 
license. $65.000. Call Renard at Cal
lahan Realty; (219) 926-4298.

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name In Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build-

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois. 60635 

Area Code 312 771-8200

, ■ - ??;-ANNA DOCHES 
Idthuanian Representative

HELP WANTED — MA L fe 
Darbininku Reikia

4645 5c. ASHLAND AVĖ. 
523^775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

........Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET
Telef.: REpublic 7-1941

S3B

M. ilMKUS
Notary. Public

INCOME TAX SERVICE .' , 
4259 S.. Maplewood. .TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu i 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra-: 
symaj ir kitokį blankai

i SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARUA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis p*slrinklm«3 geros rūšies N«Iriv praldy.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ^

SIUNTINIAI J LIETUVA

REIKALINGI statybos staliai-car- 
penters ir darbininkai, prie statybos 
.darbų,

Tel. 434-9348

JUBILIEJINIŲ METŲ 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

XAUJIKfOSS šiemet fuėjo 60 metų. STInint tą sukaktL ferblxnt pirmojt 
v Amerikos lietuvių dienniKo steigėjus bei HetuvdŽkoe spaudos plrmū 

rus ir sfilekmt būtinas pareigai amžinam lietuvybėf Olikimul tkel 
bUmaa NiuĮieuų platinimo vajui.

SAUJIS50S tvirtai Ktovi ir kovoja už Uetuvof ir pavergtų Uetrrli lalrrę 
neidame* ir nealdėd-tmof 1 sandėriui m okupantais ar jų jgtlio 
tintais. ’

NAUJIENOS palaiko vizas lietuvių demokratinei trupei, jų bendro initita- 
djfti Ir remia riių lietuvių bendruosiut darbui bei tikilm.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą Hali pasimetimo, reto
rikos ir poltinių Iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie* 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
jpaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
ęrandiiie tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesam.
K1INUOJA: Chicago]* Ir Kanadoj* matams — 330.00, pus*! matų — 311.98, 

trim* m«n. — 3850, vlanam man. 33.00. KHot« JAV virtoje matam* 
— 326.00, putai maty — 314.00, vienam min. — $250. Uiti a niuo

— $31.00 matam*. Suripcžtnlmul riurbiama arvilty wmofcawnL 

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą*
MKJM 1 M^Rir MM Mk M. M* MW MM MM MM 4MM MM MM MM A tna mmB MMMMV MB MMB «M MB «M JMM) MBMH* «M»

Cosmos Parcels Express Corp.
< MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69rh St, Chicago, Ilk $062$. — T*l. WA 5-2737
W33 So. Haistod Chicago, HI. 6060$. — T«L 254-3325
A V. y A L A NT I H A I

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted SL
Chicago, UI. 60608

Q Siunčiu -------------  aol. Ntujienų prenumeratai,
vajau* proga paremdama! lietuvišką ipaudą.

Į~| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Įsipareigojimų.

PAVARD2 IR VARDAS

iDF.ESAS___________

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš gardintomis Įmygami s 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Kapaėinska*, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapatlnska*, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kurian&o ir patvariai įsikūrusio asmens istorija." Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune Naudakluose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL S1.50. Yra taip pat 
išversta į anglu kalbą.

M- Zoižanko, SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna In turisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Prof. P. Pakirki!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą 
Kaina $2. u

Vines* Išmalti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 p«L Kaina UJO.

Šie ir kiti leidiniai yra gannanž-
NAUJIENOSĘ 172$ Sa. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

at»flankant darbe valandomis arba užsakant paltu Ir peMMant 
č*kl ar plnlplnf perlaidą,

PAVERGTŲ TAUTŲ. . Komi
tetas š.m. liepos 16 d. 12 v. die
nos metu ruošia, Chicagos mie
sto centre, State St, protesto 
paradą. ..j ■■

Chicagos Lietuvių Taryba, 
kviečia lietuviškąją visuomenę 
ir organizacijas (su vėliavo
mis) toje eisenoje skaitlingai 
dalyvauti. Lietuvių vieneto ei
lės vieta paskirta 4-toji. Eisenos 
tvarkytojas p.Vincas Samaška.

Visi renkamės 11 v. r. Clark 
St. ir Wacker Drive gatvių 
sankryžoje. »■

Organizacijos registruojasi

MAINTENANCE for plating shop, 
'arc welding, electrical & plumbing. 
Growing Company. Fringe benefits.

' SECURITY x PLATING 
2645 W; Fulton ,

722^700

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

Albertas Fr Kastutė RožėnaV'SevT*
Kambariai * *ir kitchenette yienetaL- 
Spalvota TV, šildomas maudymo

si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti t*L 
501-623-9814.

BEST THINGS INJJFE

(nail Frank ZapoII*

Taryboj nuo 9 v. ryto iki 4 v. 
p. p. darbo dienomis, tel. 778- 
6900.

* pasakyti tiesą šiais laika L 
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 pešti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yn 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . . .

’ Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
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. i’ • z

ELECTRICIAN
MAINTENANCE

For plant in heavy metals 
industry.

Steady employment with all 
company benefits.

MUST BE EXPERIENCED
MUST READ WRITE AND SPEAK 

ENGLISH.

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. Kedzie Ave., Chicago.

(Equal Opportunity Employer)

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano Šulo pa- 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROM
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma *Naujienų’ ‘ administracijoj. 
Knygos kaina ?3.. Su legaližko- 
tnis formomis — S3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St, Chicago IU. 60608. 
ruošta, teisėjo Alphonse Wells

• Putliausio vaiko rekordą 
laiko Elias Darni, gimęs norma
laus svorio 1969 m. Ganoje. Bū
damas 22 mėnesių amL, jis svė
rė 61 ir pusę svaro. !’ j

I - HAUJHUtoa, cmcA«O a, iU, — Thursday July, 14,, 1977

GA 4-8654

STATI FAtM

IMSURANCf

Statę Farm L$ė Insurance^ornparfy

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 
a—■! 11—t 'i— ■ i ui n—n ■ f

Didžiausiai kailiu
pasirinkimas

pas vieninteli
lietuvį kailininką

NORMANĄ
BURŠTEINĄ

TeL 26X5828 
į (įstaigot) ir.

677-8489

185 North Wabash Ararnaa
2nd Floor Clucago> 60601
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: SUOMIAI ATIDAVĖ MASKVAI ABU 
JAUNUS LĖKTUVO GROBIKUS 
Atskrido specialus lėktuvas | elsiskį,

: kuris paėmė Zirnaką ir Seliuską
...... ..... ............................ .

?nią atskrido specialus sovietų lėktuvas, abiem lėktuvo grobikams 
paimtu ii-?

• - -Atlikus visus’ reikalingusbfor 
malumus ir pasirašius, visus .to
kiais atvejais reikalingus doku 
mentus, suomių policija atidavė 
atskridusiems sovietų policijos 
pareigūnas, 19': metų - amsiaus

i ’ i Aleksandrą Zil^įaką ir 21 -metų 
amžiaus Genadijų Seli.ušką •

' : ; -Jiedu nesipriešino-suoirtių nu
z < .tarimui atiduoti juos sovietų vai 

džiai ; ir neprotestavo, kai buvo 
vedami į sievietų lėktuvą.

Grobikai nepanaudojo savo

;Jūrii lėktuvo * grobikai neturė-

Dviejų senatorių 
nuomonės -nesutinka

- WASHINGTON. — Sen. Tho 
mas Eagleton ■ (D-Mo,) pareiškė 
trečiadienį, kad reikią sustiprih 
ti Karo, jėgų Aktą, duodant Kon 
gręsųi dįdesnną rolę nuspręsti, 
kuomet siųsti į mūšį Amerikos 
kariuomenę.

. Bet .sen. Barry Goldwater 
(R-ArizJ,.ta^p~pat liudijęs Se- 
natoUžsienių Reikalų Komite
tui, pavadino Eagletono pasiūly-

Praeitais metais Japonijoje, ‘Kivšu salote, K a gosima miestelyje sausio 31 dieną 
japonu porai gimė penketukai- Jie gimė labai silpnučiai ir lengvučiai. Tai buvo 
trys mergaitės ir du berniukai, svėrė po 12 uncijy. Praeitais metais tėvas Jorimicu 
ir motina Noriką Jamašita visus savo vaikus (susodino ir nufotografavo. Vaikai 
ų 1 lėtai auga, bet gydytojai tvirtina, kad visi užaugs ir bus stiprus jaunuoliai.

jo ir. neturi jokio -supratimo apie mus “Pavojingu kėslu. “Eagle- 
tremtinių teises. Teisybė: kad 
sovietų valdžia turi : pasirašiusi 
'sutartį su Suomija grobikams 
išduotų bet suomiai taip pat tu-

ton, svarbiausias Karo jėgų Ak 
to rėmėjas, pasakė: “Preziden
tas vienintelis turi galią pasiųs 
ti Amerikos kariuomenę bet 
kur pasaulyje, bet kokiomis są 

.jgąįą ątvykųsiems tremtiniams, lygomis patą) sayo^ sprendimu
r ; Zirhiakas ir Seliuška būtų ga 

Įėję prašyti leisti jiems pasilik
ti Suomijoje tremtinių teisėmis. 
Jiedu norėję išvykti į ūžsiėriĮ, 
bet legalaii negalėjo švažiuoti, 
sovietų valdžia jaunų žmonių nė 
išleidžia, D ' 2'■

Suomiai būtų turėję suruošti 
tesmą ir atbėgusių ' jaunuolių 
prašymą visapusiai apsvarstyti, 
bet rusai to neprašė. ‘ :

Rusai norėjo patekti švedijon
Rusai žinojo, kad prieš 6 sa

vaites Į Švediją nuskrido Vil
niaus apylinkes gyventojas, che 
mikas, tai švedai leido jam pa
sitikti Švedijoje, Jauni rusai ma 
nė, kad Švedijos vyriausybė 
leis ir jiems pasilikti Švedijoj. 
Bet jie padarė svarbiausią klai
dą, kai sutiko su kpitaonu, kai 
jis pasiūlė juos nuvežti į Šve
diją” ■ •. -

Kai patyrę, kad lėktuvas nusi 
leido Suomijoj, tai tada prašė) 
kad išleistų juos švedijon. Suo- 
mii užklausė švedų vyraiusybės, 
bet iš atsakė, kad ji nepriim- 
sianti lėktuvo ir atskridusių jau 
nu žmonių. x

Dipjlomatai tvirtino, kad jų 
nesušaudys

Suomijoje,veikiantieji sovie
tų valdžios diplomatai tvirtino,, 
kad sovietų valdžia sugrąžintų 
lėktuvo grobikų-nesušaudys. So 
vietų įstatymai reikalauja mir 
ties bausmės, kai lėktuvo grobi 
ko užpuolimo metu kas nors ne
tenka gyvybės, bet šiuo atveju 
niekas nenukentėjo.

Suomių policija išaiškino, kad 
jiedu ir rankinės granatos netu 
rėjo. Turėjoi prietaisą, panašų 
į granatą, bet joje nebuvo para 
ko.

Diplomatai tvirtino, kad sovie 
tų teismas gali paskirti jiems 
nuo penkių iki 15 metų kalėji
mo, bet nešaudyti. Suomių sąži
nė šiek tiek ramesnė, kai sovie
tų diplomatai jiems pareiškė, 
kad mirties bausmė nei 19 mečiui 
iZrniakui, nei Seliuškai nebe
gresia.' • - *

nuo 60 3a'90 'dienoms’TTai yra 
tragiška, jis pasakė, kad Kong 
resas nesikiša kol kariuomenė 
nėra įpareigota. Goldwater argu 
mentuoja, kad Karo jėgų Aktas 
(War Power Act) gali bet kada 
iššaukti' konfliktą tarp Prezi
dento ir Kongreso, kurie gali 
būti kitokios nuomonės apie ka 
rišką akciją. . -

“Mūsų nacijos išlikimas arba 
mūsų žmonių gyvenimo- būdas, 
kaip mes jį suprantame, gali 
priklausyti nuo tokio konflikto”,; 
pareiškė Goldwater. '' ' ;

Filipinietės nunuodijo 6 
ligonius ’

Detroiaos, Mich. Dvi .filipi
nietės slaugės prisiekusiųjų teis 
mo pripažintos-kaltomis nuodi
jus 6 Veteranų. Administraci
jos tvarkomos ligninės ligonius.

Prisiekusieji teisėjai dvi savai 
tęs klausė kaltinimų ir advokatų 
kalbų ir priėjo įsitikinimo, kad 
slaugės kaltos dėl 6 veteranų 
mirties. Jos nenuodijo veteranų, 
sąmoningai, bet davė jiems to
kių vaistų, nuo kurių ligoniai 
mirė. 33 metų slaugė Lonora Pe
res ir 31 metų amžiaus Flipina 
Narciso laukia teisėjo skiriamo 
bausmės. Abi slaugės, nesuim
tos, nes jos yra padėjusios po 
$75.000 užtstato.

z * s.■ ■ »

Teisėjas Phillip Prat dar kar
tą pastudijuos teisme - iškeltus 
faktus ir abiem paskirs įstaty
mais numatytą bausmę,. Joms 
būtų skiriama mirties bausmė, 
jeigu teismas būtų įsitikinęs 
kad jos sąmoningai davė ne tuos 
vaistus sergantiems vetersG 
nams.

TREČIADIENIO VAKARĄ NEW YORKAS 
. BUVO PALIKTAS BE ELEKTRA

Sustojo požeminiai traukiniai, keltuvai, 
a aatviu šviesos, televiziies stotys

New York, Y.—4' Trečiadienio vakarą, kelioms minu
tėms po 9:30 PM. visas ‘dešimties milijonų miestas kuriam lai- 
kui vuvo oaliktas.visai'be elektros. ‘:

: Diddėje>'stotyssugėdbo^£rGert.-Zia Ulhaų paskelbė karo 
nas aukštos :įtampos" kamštis, i stovį visame krašte ir paskelbė 
Kol šaiškino tikrąją ^nelaimės 
priežastį-tai inžinieriai pradėjo 
kitus; Įjungimus, kurie nepajėgė 
pakelti paliestos elektros srovės 
ir degino vieną kamšti po kito.

Požeminiai didmiesčio trau
kiniai sustojo vietoję. Gatvių 
šviesos, netekusios, ^elektros,' vi
sai neveikė ir padarė netvarką 
visame miesto judėjime. Vieto
mis paprasti žmonės-stojo* vidu
ryje gatvės ir kontroliavo trafi 
ką. .r-Z-'V
Blogiausia buvo dangoraižiuose

Visa eilė keltuvų, vėlinančių 
kiekviename didesniame dango-. - Tuo tarpu paskutinėmis 4 die 
raižyje, sustojo pakeliuje. Lai- jnomis Rawalpindi mieste neįvy- 
mingi- buvo .tie. kurįeins keltu- ko nei vieno nusikaltimo, žmo- 
vas sustojo, ties durimis. Jie ga- nes, ypatingai vagilius, paėmė 
Įėjo iškombinuoti atidaryti du panika, kai gen. Zia skaitė apie 
ris. ir išeiti,. -bet daugelis :keltu- rankų ir pirštų nupovimą už 
vų sustojo tarp dyįej^„ąifkštų-iri kiekvieną didesnį nusikaltimą.' ■ 

'š vietos. .; > j , — e ‘ rt, .» i . v
;laikui buvo sušiabdy \Palestiniečiai pries

senas muslmorių taisykles baus 
nėms pritaikyti. Jis .per visas 

-radijo stotis pranešė, kad. va
gims, Įsiveržėliams Į namus ir 
ginkluotiems užpuolikams bus 
nukertamos rankos; Nuo karo 
stovio paskelbimo dienos visa
me Pakistane, neįvyko nei vieno 
didesnio nusikaltimo. 'i.
- Rawalpindi .mieste, kuriame 
yra; pusė .milijono pakistaniečių, 
kiekvieną dieną, Įvykdavo po-12 
žiauresniu nusikaltimu. Mieste 
yra tiktai 12 policijos nuovadų. 
Policija nepajėgdavo išaiškinti 
visų nusikaltimų.

nejudėjo iš vietos.
Kuriam- 

tas*traiikis <svarbesniuose aero 
dromuose, bet netrukus* jie qsi- 
vede šyiesąs. Tas pat buvo
padaryta ir ligoninėse. ' •-

Televizijos, ir radijo stotys bu

• taika su Izraeliu
C

BEIRUTAS. —i-. Radikalų pa
lestiniečių partizanų, pagarsė

jo sustojusios.'5Bet ' joms fuo-l jusiu teroro- veiksmais Viduri- 
jau buvo duota .pirmoji pagalba' niuose .Rytuose, lyderis trečia- 
ir jos pradėjo informuoti' gy- dienį pareiškė, kada bet koks arą 
ventojus apie nelaime.

' ■ ■■■> ■ v; -

Pradėjo siausti vagiliai •
Suktų žmonių ir vagiliu New

Yorke niekad netrūkdavo,-:bet. diės J Fronto Palestinai Išlaisvin- 
palikuš didžiašias'gatves bb švie-' ti pastebėjo, kad dalykams esant 
sos, Užpuolikų įkaičius padidė
jo. Keli vyrešriio' amžiaus žmo
nės buvo užpulti didžiausiose 
miesto gatvėse ir jiemas atinmti 
pinigA9;Tr;\n?rtingeshi daikti. ;

Jeigu kuris bandė priešintis;

‘ bu vadas, kuris pasirašys tai
kos, sutartį,- pripažįstančią Iz
raelį, bus nužudytas.

Bassan Abu Sharif iš Liau-'

Ryte gali lyti
Saulė teka 5:28, leidžiat 8:24

kaip dabar yra, politinė žmog
žudystė yra-; • tolima . galimybė, 
“kadangi aš tikru kad nebus sku 

; baus žygio į taikos sutartį. Ta- 
tčiau. jei mūsų manymas pasiro
dytų kaidingas ir susitarimas 

ti buvo apdaužytas ir nuvežtas būtų; greitai' pasiektas, tuomet 
į ligoninę Radijd’ir tple'virijos Įmes smarkiai smogtume kiek- 
prahešimai gerokai’aprtmino^gy vieną kas būtų sutartį pasira- 
ventojus. Už poros valandų elek šęs”. \ >■ ’ r

L'rrv Abu Sharif tą grasinimą pas 
G kelbė prieš pat Izraelio ministė- 

-4 ria. pirmininko Bėginio pasikal
bėjimu su prazidentu Carteriu...

tra buvo pataisyta.
■ «. <

Pakistane, sumažėjų nuskaliimal
'■;Islarfi*badas,' /Pakistanas?’-^

TRYS ĮGULOS NARIAI UŽMUŠTI, 
KETVIRTAS PAIMTAS NELAISVĖN

JAV reikalauja posėdžio. Panmunjome, ,, 
,i 4praso tuojau grąžinti JAV karius 

Washington,. D. C. — JAV transportinis'
J i. » • 3 ' Is' į į '■ * * m • S ■■

nook, skridęs. netoli demarkacijos linijos, buvo šiaurės Korėjos' 
karo jėgų';priverstas nusileisti šiaurės Korėjos teritorijoje; 
Amerikos k^o vadovybė pareikalavo posėdžio Panmunjome, kad 
galėtų išsiaiškinti incidentą ir pareikalautų grąžinti visus įgu
los narius, i

■ Amerikos karo vadovybė yra 
įsakii^i visieųis transporto heli-?

* koptėriams nėpriartėii,- -viena ' ■ 
mylia prie demarkacijos zonos. 
Be to, kiekvienaš- helrkopterio 
lakūnas žino, . kad jis privalo, 
skristi neaukštai. Tai įdaroma ■ ■ 
todėl, kad priešo 'radarą* anks 
to nepastebėtų skrendančių he
likopterių. , ... - ......

žinią apie Amerikos1-helikop
terio numušimą ketvirtadienį’ 
gavo JAV karo vadovybė ir pra
nešė prezidento patarėjui Zbig- 

j new Brrezinskiui. .žinia pasiekė 
k rdži ’ -^bandymas Įvyko kai Suarez; Washingtona; kai didelė aukš 

ir jo Demokratinis Centras pa- ■ tų pareigūnų' dalis buvo vaką- 
siūlė abiem parlamento arba-pienėj Vokietijos kancleriui.Hėl 
Cortes rūmams laikinus pirmi 
ninkųs. Balsuojant žemesniu^ 
šiuose f&nūošė ptrmmirikų prem 
jero .Suątez siūlomą kandidatą 
Fernando Alvariz Mirand'jis 
gavo 169 balsus prieš Socialistų 
’Darbininkų5 partijos kandidatą, 

Kitas valdžios raportas rodo, kurs, gavo 139 balsus’.
kad per. 1975 metus 9 nuošim
čiu infliacijos ratos tokioms.šei 
moms S360 arba 3 nuošimčiais 
sumažino perkamąją galią arba 
pajėgumą nusipirkti reikmenų;

Legaliai suneturtėjusių ame
rikiečių skaičius 1975 metais pa 
daugėjo 2,507,000 žmonių. Viso 
tokių 1974 metais buvo .23,370,- 
000, sekančiais 1975 metais 25, 
877,'000. x -

■ O C-į 
Skaičiai taip pat rodo, kad 2 

milijonai arba arti 13 nuošim
čių buvo baltųjų žmonių žemiau 
skurdo linijos 1975 metais, negu 
1974 m. Juodųjų žmonių- per- tą 
patį laiką žemiau skurdo linijos 
padaugėjo 360,000 tai yra 5 nuo 
Šančiais. .*• .

Ispanijos parlamento 
■ pirmasis posėdis,
MADRIDAS. — Ispanijos pir 

mas po 41 'metų parlamento 
(Cortes), posėdis Įvyko praėjusi 
trečiadieni,, kur kairioji opozici 
ja parodė galint sukombinuoti 
tide balsų žemuosiuose rūmuos 
sė; kad ministeriui pirmininkui 
Adolfo Suaręs-sukeltų . proble
mų. : . ' .

Skurstd daugiau ■. 
baltujy kaip juodujy
WASHINGTON. — Valdžios 

pranešimu, paskelbtu trečiadie
nį, dėl infliacijos ir nerangios 
ekonomijos legaliai
amerikiečiu 1975 metais buvo 
virš 10 nuošimčių daugiau negu 
1974 metais, viso 25.9 milijonai.

Skaičiai rodo, kad 12 nuošim
čių amerikiečų gyvena žemiau 
skurdo pajamų lygio, kuris 1975 
metais buvo skaitomas / žemiau 
$5,500 metinių pajamų.

; Miranda5-laimėj o perrinkimu 
tik' dėlto kad 41 iš komunistų,: 

’dešiniųjų ir keli socialistai bal
savo tuščiomis kortelėmis, ki
taip sakant, susilaikė nuo rbal-! 
sayimp,.Bet gi socialistų darbi- 
ninkųjbalsai plius tuščius balsus 
sudarė . 180, tai yra keturiais 
daugiau negu reikalinga' daugu 
mai 350 vietų atstovų seime. .v 
or248uvieh.j : senate, p kurį 4Į 
narį paskyrė, karalius Juąn Car
los ĖbėršJas, Suarezo partijos 
narys,.-gavo balsų- daugumą per 
pirmuosius-, balsavimus., L .., .

muth. Schmidtui pagerbti, jam 
taip pat buvo pasakyta' apie 
Amerikos hėlikoptetrib numuši- 
maf ••••’•• 7’>
’r’ ; . ■ ■ • ..

. Tuo .tarpu Korėjos radijas pas 
kelbė, kad. Amerikos helikopte
ris, Įskridęs Į šiaurės Korėjos 
teritoriją, ketvirtadieni buvo nu 
muštas. Trys'Įgulos nariai bu
vo užmušti, o ketvirtas paimtas 
nelaisvėn. Tokijo mieste užrašy
tas šiaurės Korėjos pranešimas 
dar pridėjo, kad helikopteris bu 
vo numuštas rytinėje demilita
rizuotoje zonoje. •

‘’Skirtumai

pripažįsta Sovietai
MASKVA. — Sovietų ir JAV 

mokslininkų," valstybininkų ir 
biznierių konferencijos dalyviai 
trečiadienį sutiko,- kad “santy
kiuose tarp šių dviejų šalių iš
sivystė reikšmingi skirtumai”.

Neoficialės Dartmounth 11-tos 
konferencijos dalyviai, nurodo, 
kad svarbiausioji problema te
bėra ginklų kontrolės klausimas.

ir jds gagėtu pasimokyti pačioje, 
geriausioje Aukštesnio mokslo 
įstaigoje. ■; i-
i ’ V • i _ f < ’- - • <

Dabar atrodo, kad kelios jau 
hos ir netokios jaunos-studentės 
užsiregistravo Į Yale neties 
Mokslo' sumetimais, kiek prieka 
biu ieškojimu. Dabar tos studėn 
tęs'kelis' bylas ne tiktai moks
lus baigiantiems jauniems vy
rams, bet ir profesoriams.

Yale profesoriai pateko 
i 

bėdon
J

New Haven, Conn.— KolYale 
huniversiteta mokėsi tiktai'vy
rai, tai vyrai ir profesprrejįae- 
turėjo jokios bėdos,' ‘tnibkas 
jiems nebekėlę bėdų. Praeitais 
metais vadovybė įleido į univer

ZBIGNIEW BRZEZINSKI .
National Security s į
Affairs Adviser : ' • * <eitetą porą, šįiųtų motery kagj;U ,s/

• Krašto apsaugos sekretorius 
Brown, gavęs žinias . apie heli- 

- kopterio . numušimą, tuojau at
vyko Į Baltuosius Rūmus ir ta
rėsi su valstybės sekretorių Gy
rus'R. Vance ir prezidento pata 
rėjų Zbigniew Brzezinskiu. Nu- 
tarta. pirmiausia išaiškinti heli
kopterio skridimą ir incidentą, 
o'vėliau aptars priemones, ku
rios reikalingos panašiems inci
dentams išvengti.

: ......

Praeitais metais korėjiečiai 
užpuolė pačioje Panmunjomo 
zonoje dirbusius Amerikos ka
rius ir paprasčiausiais darbo 

‘Įrankia isnužudė du amerikiečius 
Amerikos karo vadovybei paro
džius aviacijos ir artilerijos ga
lią, šiaurės Korėjos karo vado
vybė atsiprašė ir daugiau be 
pagrir ’v amerikiečių nepuolė. 
Dabar bandys, aiškinti ketvirta
dienį įvykusį incidentą.

Prezidentas Carteris pareiškė, 
kad jis planuoja iš Korėjos at
šaukti žemės paviršiaus jėgas. 
Korėjoje pasiliktų tiktai Ame
rikos aviacijos ir laivyno dali
niai. Prezidentas buvo įsitiki
nęs. kad patys korėjiečiai, gavę 
modernius ginklus, galėtų komu 
nistų įsiveržimą sustabdyti. Bet 
Amerikos karo vadovybė visai 
kitaip galvoja. Karo vadai ma
no, kad komunistai tuojau pla
nuotų įsiveržimą į Pietų Korė
ją, kurio korėjiečiai nepajėgtų 
sustabdyti, kaip jo nesustabdė 
Vietname. . *-■

♦
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suvalgę. Ištjsą^iS^ia _iftes i| arkliai

ijeknladienj po vėliavos pakė
limo 9:30 vai. Jvyko pamaldos 
po atviru dangumi už žuvusius 
šaulius. Pamaldas laikė stovy
klos kapelionas kun. Jonas Bo- 
revičius. Pamaldose šauliai da
lyvavo su vėliavomis. 10:30 vat 
žuvusių šaulių ir Lietuvos karių 
pageriamas ežere ir vainiko no

ta šaipių kuopa' 
Ndriu^^^^ 
svečiui pągai iŠSt. Petersburg 1, Gedimino kp. 

Delhi 7. Viso dalyvavo 209. Ne
registruotų V. D. Rinktinės 57, 
viso 266.

judėjimas. Ir taip buvo yį^ą^dien^^ysŲsar^ bolšeM^Lka-j 
rinėje virtuvėje: verdant vakąrienę^buYO. ’gautgi
mas tuojaus iš Vievio trauktis v'f oliau.'Tai galėjo būti 
apie 9-10 valanda^ Pątys^ neturėjom,ę*mai§to ir 
pašaras buvo pasibaigęs.1 Duona • sų| cų£rwĮpĄj 
kai tik davė, buvome 
buvome alkani.

-pasenejusiems vą- 
’’ '* * ‘ ’ lą stoti j 

jiems va- 
ia as no-

where her husband left off. And when 
the smoke cleared, America had a <4 
pew victory and a new heroine.

Today, when it s time to take 
<dock in their country Americans

kino kaip kU' 
per tv ark® ir f. 
stovyje naudoj. Dabartinis.Jai- 
yd kap^?nšš|aupas vyras Klau
dijus Pumputis; |Įlp pat gražiai 
nuaugęs, nepdpyfetai geras plau
kikas. - Šoksią’ nuo laivo denių, ir 
neria į bąngąs< Žodžiu vyžas ne- 
bailys-' Akiems' kapitonams va-

>. Varžybose' dalyva- 
v(Fjl’6 :jaunų!'športinirikųi Buvo 
pravesta: Rutulio stūmimas, sta- 
lot^enisas irt šimtas flietrų bėgi- 
nT&s>j^—. individuaHoš 'varžybos. 
R kliūtio stūmimą laimėjo Riihas 
Poyffionis, Stalo tėfiis^ Ramona 
KČuiąitė, ir šim tą dhefrų bėgi- 
nuj Jonas Raikys. "^Kaip mato
mės šauliai turi ir jaunųjų špor- 
timnkų. ' ' ’ >

Toliau sekė padalinių Vadu 
su^'CV pareigūnais pasitarimo 
posėdis.1 Iš svarbesnių punktų 
buvo */nutarta įsteigti;; šauVų 
f aįtdą.' šeštadienį Gintaro Vasar
vietes rajone buvo jaunųjų"šaū- 
lių^rganizųojarnas -laužas. Pro
gramą, atlikę. kąnadjeęįai: Sta
sys". Jokūbaitis, Vytautas. Pęčiu- 
li^i® iVladas Rųkšys.'-V* Peeiu- 
lisįT papasakojo humuristiką: 
“Kaip aš pasidariaii jryras”; V. 
Rdksys deklamavo, poemą iš 
Žalgirio mūšio “Skaidrys”,io S. 
Jokūbaitis paskaitė monologą. 
Akjjędeonu '.grojant .prie laužo 
ka|p kas ir pasišoko.

= r Sū .apgailestavimu turiu pa
reikšti, kad perpildyta salė ūžė 
kaip bįtys avilyje. Be to, rūko
riai ir dūmelių nemažai palėido. 
Salė Įmažai vėdinama, šilta, so
listė. dainavo išprakaitavusį, tie
siog gaila buvo žiįi'ėtk/Apleidąu 
salę ir išėjau į sodelį. Lraliu pa
sakyti apie dainininkę, kad jau
na gražiai nuaugusi, saulėje įde
gusi; Jei kada bus proga išgirs
ti ją dainuojant, tada ir apra
šysiu. >■' ' y..

V * >J

Išaušo karštas pirniadienis, 
termometras rbdė 80 laipsnių 
šilumos, o vimidienj buvo jau 
apie 10Q laipsnių; 8 vai. vėlia
vos pakėlimas, pusryčiai kaip ir 
Kiekvieną 'dieną. Pašnekesiai su 
S.tayykląuk4ąis, o, 12 yak iškil
mingas stovyklos. ųždąrymas.

Paskutinį kartą susirinkus 
prie vėliavų, kaip įprastą, sto
vyklos vadovo E. Vengįansko ra 
pertas, §. S. T. pirm. K. Milko- 
vajčio .atsisveikinimo žodis ir 
įt^iįumas jauniesiems, šauliams 
sportininkams dovanos — tro- 
fejos: Povilioniui, R. Laimaitei, 
ir J. Ruikiui. Reikia skaityti, kad 
Šaulių Kultūrinė savaitė pra-< 
ėjo su dideliu pasisekimu. Ga
lime tik pasidžiaugti ir būti dė
kingiems vadovams ir talkinin
kams, ypač tiems, kurie dirbo 
prie baro ir virtuvėje. Kadangi 
niekas man nesuteikė jų pavar
džių, negalėjau ėia jų paminėti.

A./Sukauskas

Pastmia ‘
damš skatinti jau 

>jįųl|ųįęi^s' ir južifei 
doyaujamas vietas^

pastebėti, j t^ul tik, jau
nuoliai, ima' vadovaujamas vie
tas. | šaulių kultūrinis suvažia- 
vimąš;: nepamiršo jaunimo. Į 

’ programą buvo į j ung tos pra de-

PASSBOOK 
SAVINGS 
the best way to

ir noro, į Šaulių Kultūrinę sto
vyklą atvykau dieną anksčiau. 
Karaičių Gintaro vasarvietėje 
apsirūpinau ir kambariu. Pava
karyje atvyko iš Chicagos regis
tratoriai A. Gailius ir J. Pocius. 
UžsiregistravgĮS jir susitvarkęs 
Gintaro vasarvietės šimtmetinių 
ąžuolų pavėsyje, poilsiavau ste
bėdamas ežero bangas. Tems
tant atsirado ir šaulių vadovybė. 
Š. S. T. pirmininkas Karolis Mil- 
kovaiti^ir jo adjutantas Edmun
das Vengianskaš.

šeštadienio /rytas, pirmoji 
saulių Kultūrinės savaitės die
na. Rytas nepaprastai gražus. 
Jau ir bangos nurimo, kur ne 
kur mėlyname ežere baltavo žve
jų laiveliai. Pagal nustatytą die
notvarkę nuo 9 iki 12 vai. sto
vyklos dalyvių registracija, ap-

1919 metais ®
gimnazijos direktoriaus' kūfi. ‘JUOžapaš^ 
kos metu užsiminė, kad Žaslius jąu. užėc

2212 WEST CERMAK ROAD . CHICAGO, ILUNOIS 60608
Prtu Kaunacskju, PretUeit Phones V&g&u 7-7747 ~ 

HOURS j Moo.TiM.Fri.9-4 7hur« 9>a. Sat.

SERVING CHICAGO ANO SUBURBS SINČE 1905

Kas ir kaip tuo metu iš .majtfd^tevlšk&'^jiy'iiGlsį^ 
kus nežinojau.; Kazioy Ališausko* Kario j^r. 9 L1426J,-196.6 
m, straipšriyje'
ta* .y.,; •i-bn.:y

— 2pėst. pulko
kovo 30 d. teinstant..uBaĮandŽw 
nas • pradėjo, buoiima.' 3 - kuopai i

*wi

Quarterly
OUR SAVINOS G
CERTIFICATES į

EARN UP TO

rūpinimas kambariu, ; | maisto 
kvętelėmės ir inforinacya rajor: 
no lentoje. Be to informacija 
dar buvo skelbiama ir žodžiu 
Suskambę j us varpui, s to vyk los 
vadovas ar kojnendantas praneš
davo kas vykdoma stovykloje, 
šaulių Kultūrinės stovyklos iš
kilmingas atidarymas ir vėliavų 
pakėlimas įvyko 12 vai. Gintaro 
vasarvietės rajone. Suvažiavi
me dalyvavo sekančios regis
truotos kuopos ir šauliai su vė
liavomis: Vytauto I). Rinktinė 
104 šauliai, Gen. T. Daukanto 
kp. Čikaga 23, Klaipėdos kp. Ci
cero 33, V. Putvio kp. Torontas 
7 švyturio jūrų kp. Detroitas 7, 
St. Butkaus kp. Detroitas 6, Min
daugo kp. Montrealis 1, Juozapa
vičiaus kp. Klevelandas 5, Žalgi-

Kudirkos 
kp.Worcresterio 1, Algirdo kp. 
Hamiltonas 4, Daumanto kp. Los 
Angeles 1, Vanagaičio kp. Bos
tonas 2, Jaun. Geležinio Vilko

tįškes ir 1 kuodai užimti Gūroms ir Žaslių >keleži 
stotį... Po stipraus sųsišaiklymo^uppo^asit^ukjgj 
ties ribos pozicijas.^ (260 'psl.). j£

Tai ir^yra tia, diĮįia^ti^ią- b^ev^i m 
arkliais. Smarkus saudymat*®^o '^hrlim;
nų šilo, galėjo būti apie Gurklių dvarą ir Strošiūmiš. Sau 
dė ir apie Pajaųtiškęs. j

Vėlai vakare pasiekėme Vi^vjį^Par] 
lių stoties yra apie 16 kilometrų.-.jči|fcir 
mus liepė paloti tieą stakta ba; 
mus nusivedė i kažkokią^ zydS1 afb^Smę^ 
duonos ir po plytelę cukraus.

naujienos, chica&o », ill.— Friday, July 15, 1977

VO IE
besiprakhkuoją>:i plauki©tic jau
nuoliai, gaila neužširašiau jų pa- 
vardžių?s^**’

? *■ * U' '< 7 *• ' ' ■

•Į Pirmąją' dieną šaulių kultū
rinio savaitgalio vakare 5 yąl. 
buvo, Kanados, ątstovo Juozo 

:šiauęiųho' įdomi paskaita. Pa; 
skaitin^kaš J._,^ąųČiulis sąvp 
kalbojeskatino.;. sauliuą nesu- 

;ktingU, būti ištikimais save* tė
vynei, nepažeisti savo tautinės 
dvasios. ‘Prėlegeiltas priminėj 
kad -Lieluv'dje šauliai buvo karių 

ilaikįnįiikįą/. Taip/pat priminė 
Lietuvoje 'TikųąĮūš priespaudo- 
ijė sęse&ir broJftis šaulius. Daug 
iš^ių 'nų’vp '’ištremti "į‘ tohmą 
Sibirą.’,gfjmįėgį'jfeivės kovoto^ 

,|us:« ft/Kalantą,' S.: Kudirką, Sa- 
dunąlt^' ų- Ikitus^ikoyotojųs .'del 
Lietuvai laisvės. »Skatino čia iš- 
įeįyijoję šaųįįųą djfbti,ix

Įsirikiavus šauliams su vėlia
vomis, stovyklos vadovas E. Ven 
gianskas atraportavo Š. S. T. 
Pirmininkui Karoliui Milkovai- 
čiui. Giedant Lietuvos himną 
pakeltos Amerikos ir Lietuvos 
vėliavos. Trumpą, bet turinin
gą žolį tarė š. S. T. pirny?^. Mil- 
kovaitis. Pirmaisiais savTj/žor 
džiais pasveikino iš tolimųjkolo? 
nijų Amerikos ir KanadošįaįĮy- 
kųsius seses, brolius šaulius ir 
svečius. Jis pareiškė, kad šau
liai turi būti ir yra ištikimi savo 
tėvynei Lietuvai, šauliai privalo 
reikštirueįlę ten .pąsįUkusięms dįdelipįę džęntęlmppįškųiuy
kenčiantiems priespaudos“-joti-

ko priminė, kad šaulių Sąjungo 
Ije yra įstojusių ir iš kitų įvai

rių organizacijų vyrų ir moterų, 
į Dalyvaudamas šaulių Sąjungos 
’ rėmuosėffdri'bū&i tik‘šaulys^ sa

vo įdeologinį įsitikinimą jtemltš- 
■ TL’Kaip šairtys’it šaulė luH'reik

šti menę tėvynei Lietuvai ir* dėl 
jos kovoti, kol atgausime nepri- 
Klausomybę.
a. t. ' *i ‘ ‘ •<!» ’

Invokaciją sukalbėjo kun. Jo
nas Boreviėius. SaVd' iiialdojė 
kvietė vtšus šaulius d ūko tią’Die
vui ir Tėvynei. Skatino Sa'ulių 
eilėse darbuotis vieningai, ne
nukrypstant'į priešo; pusę. ’ žodį 
tarė ir Michigaiio'‘gūBėrriato-‘J 
riaus W. Millikan patarėjas 
George Bclu enda. Sveikino šau
lius ir šaules ir visus susirinku
sius, rodė didelį nuoširdumą. Be 
to( perskaitė gubernatoriaus laiš
ką labai prielankų įĮėtuvianis;

Po iškilmingo atidarymo liuos 
laikiu kas norėjo — galėjo 
pasivažinėti ežere Gen. T. Dau-' 
kanto kuopos laivu arba daly
vauti jaunųjų šaulių sporto var
žybose. Kadangi aš su gen.- T. 
Daukantu ir jo šeima būvoinė 
Daukantu ir jo šeima'buvome' 
pažįstami, tai šu * žmona nuta-- 
rėm pasivažinėti jo vardo laivu. 
Šis Gen. T. Daukanto vardu lai
vu pa’sivažūiejiihaš man davė 
progos prisiminti Klaipėdos pa
jūrį, kuri taip pąiriilah 
niau ten visą savo gyvenimą pra- 

. leisti. Prisiminiau ir liūdhą mb- 
irrėnĮą, kaip ‘ 1931/ iii. ‘ VokiŽcių 

; kariuomenė Įžygiavo į Klaipėdą 
. ir nies iš ten. turėjome' bėgli.

Gen. T. Daukantas buvo arės- 
. tuotas, šeima liko be globėjo, 
^ kuriai turėjau gelbėti.

T r libuti nukrypau nuo tęmoš.< į. T *• Artimiau susipažinau su Gen^l. 
' % ' . * X . ’ • * 1’T J . . * . .H. 'i* ‘ - t’-

. Daukanto kp. vadu, gumuoju 
i , kajitonų Mykolu j, AĮ^^ryčių, 

solįdnas, tvir|o kūno,^ąųlėję.įdę-

smulkių pinigų, kapeikų,, vartojo caro laikų*. pasca,zeiiK- 
lūs, perspauzdintųs užrašu,- kad jie tuH pim’gm^* Vėitę; > 
Už tuos pinigus niekai nieko>neparduodavo, niekė *ir nfe'-J' • 4 
buvo pardavimui;'''*’ - Ai-T ęų lt <.

Su bolševikais ątkėliavo ir šiltutės eįĮidėiAija.f Užsikf 
rėtė kaimo, gyventojai. Sirgo ir į’C
kaimo žmonės. Sirgau ir aš.. Vostpraėjau 
go motina, dar prisidėjo plaučių uzdegtrnasrir-hjii i.
kovo 9 d. lyte mirei : 5%

Talpūniečiams bolševikai padare "štąigmėn^ ^Mirė^i'1 *- 
bolševikų komisaras -žydas. Jį; atlydėjo^į^aip^į^kįįii^ 
su orkestru, į duobę leidžiant trmiįs Šautuvų 
sisveikino, užkasė ir kryžių pastatė.
ševikus' palaidojo, ir tiems krežius past^e^^’Gyventojaib1'* 
stebėjosi,,kad žydui iribę^ėyiam^^fey ’žiti&tst^&į. t 0šųi$D ;

Balandžio pirmomis.-} tBęnoimšj-^vien^bienąįrpasrgird-: o?;

iO fžiS6hti Aynu.'Bu- Michigan. Minimame parke yra 
pasodinti ■ trys medeliai buvn- 
sięmą <Lietuvos prezidentams: 

' A. Smetonai, A; Stulginskiui ir 
-K; Grimui. Prie' kiekvieno me
delio buvo padėta po puokštę 
gėlių ir sugiedota Marija, Ma
rija ir Lietuvos himnas.

Po pietų stovyklos Dr. Pau- 
tieniaus paskaita, .Pirmoji pa- 
gąlha. Po turiningos paskaitos 
daktaras ' atsakinėjo į pa
klausimus. Kai kas ir savo li
gas prisipažino. Po vakarienės 
buvo' parodyta iš Lietuvos ne
priklausomybės laikų, Lietuvos 
Kari uomehės žygis į Vilnių. Va- 
kare 9:30 vai. -bendras stovyk
los dalyvių ir "svečių pobūvis. 
Apie 300 talpinanti lietuvių ’sa
lė buvo perpildyta'. Meninę pro-, 
gramą atliko solistė Patricija 
Paulauskaitė. '

mų. Kitos dienos rytą/ niekam nieko nesakęs, pėsčias -is-ii. 
ėjau namo žiūrėti kas Talpūnūose darosi.' Jdk gūflėjo'|iiF Zi 
mano tėvas nukentėti. ’ AūkšUdyąi^jė ' dą?^ųvto"VdįWe-';^ 
čiai,.-«- -r— .G,*-n-n > a .ib ii ijv

Iki pat namų kelionėje, .jokipt kareivio njję^itikąu, 
kelio buvo 35 kilometrai. Gerokai1 sutemus^ Vos tpavilk- 
damas kojas, r<
me kareivių, nebuvo, storyje ,b^į) 7
vo pulko štabas. . -. . , j;n.. - ,,įv

Raudonosios armijos/kamviai:at6idavo<j'kaiHiąiiU» 
syti valgyti. Dažnas jų įėjęs-f būtą pravoslaviški tri&i 
kartūs persižegnodavo ir tik 
maistą jie sumokėdavo 
■pinigai, kaliais ir cariniais .popiexįniais rųįįią^.i

vyras, maloniai pakvietė manę 
?su-.žmona į laivą. Mielai paaiš- 

t* ’ j r ik. i fr -

Kultūrinės savaitės stovykla 
įvyk.o liepos įnėn. 2 - 4 d. Union 
Pier, Gintaro vasarvietėje Mi
chigan. Suruošė specialus šau
lių sausumos ir jurų dalinių ko
mitetas. Komitetui vadovavo 
šaulys Edmundas Vengianskas, 
stovyklos komendantas Pranas 
TaiuLus, iždininkas Juozas Po
cius ir Norbertas Martinkus, se
kretorius A. Gailins, Ealys Aniu- 
lis ir tto\\klos butininkas V. 
Zirkus. Mot n\: vadovė Stasė Ge- 
cevičienė, stovyklos kapelionas 
kun. Jonas Borevičius, stovyklos 
gydytojas Dr. K. Pautientius, ren 
ginių ir sporto vadovas Antanas 
Markauskas, Gen. T. Daukanto 
kp. laivo kapitonas Klaudijus 
Pumputis ir Klemensas Vidžius. 
Laive dalyvauja ir duoda prak
tiškus patarimus buvęs kapito- rio kp. Klevelanlas 1 
nas Mykolas Maskvytis. Spaudos 
ir informacijos vedėjas Jonas 
Jasaitis ir foto korespondentas 
Petras Maleta.

Turėdamas pakankamai laiko‘kp. Bostonas 3, R. Kalantos kp

,i, . !' ’ . *

flįaihėtis patyrimas— sąžiningas darbas
% rųošiąlės. keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
'■ 972T S. Western Ave., Chicago, III. 60643

t Telet 312 238-9787
-hH Nemunus pafarnivirn^s užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio, 

nhfc (frrntte&j* Viešb^ičiųrTr?'^wtėnit)bLHų nuomavimo rezervacijas; Parctuoda- 
rnfpXėlif»nių tdrfHMhrniDi; -Organizuojame keliones j Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sajhnome ^kvietimus gtataiir apsilankymui Amerikoje ir. teikiame iafpN 
nilkjjk.Vhnsąis''Keli(m>i| itftaųps. ;

'F*'10ekskursą i it? žemę ir Graikiją lapkričio 11—21 d. Kaina 
$Jff74P Vadovaus Atįįrdas Brazis.* < t

!*'•; it^&ruojami ekskursantai PtB organizuojamai kelionei į Angliją, 
savaitė* ptoga liepos pabaigoje. Kelionė iŠ Chicagos j r at- 

ga£*4iinuoja $355, Infndjpcijas taip pat teikiamos agentūros skyriuj, esan- 
laupomo Bendrovėje Cicėno

A
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Savings and loan



Prof. J. štrauchui 90 metu

PIKNIKAS
POLONIA SODE

Chicago, III. 60608

Friday, July 15, 1977NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL,

juose 
Pasi-

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.

$3.00
$2.00

ga prof, 'štrauchą pasveikino Lie 
tu vos diplomatinės tarnybos še 
fas St. Lozoraitis ir k.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

© Tas, kas nori praturtėti per 
metus, bus pakartas po 6 mėne
siu.

dai ten rūpestingai registruoja 
nusikaltimus prieš žmogaus tei 
sės. Kai ateis laikas, nusikaltė
liai turės atsakyti.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

jūdis siekia pirmiausia pakeis
ti žmogaus sąmonę, o tik paskui 
socialinę ir politinę sistemą. 
1972-73 jis išgyveno krizę: kai 
kurie vadai buvo priversti atsi
sakyti savo tezių, o kiti — apleis 
ti Sov. S-gą. Antra' krizės prie
žastis — atoslūgis^ Vakarų aky 
se disidentai tapo taikaus sam
būvio trukdytojais. Disidentų 
kova už’ Helsinkio susitarimų vyk 
dymą atstatė jų autoritetą. Da
bar Vakarai turi atstatyti savo 
moralinį autoritetą.

Popiet vyko diskusijos ir pra 
nešimai, kuriuos pradėjo prof, 
dr. D. Krivickas. Jis priminė 
Lietuvos okupaciją ir genocidą, 
kurs iki šiol tebevykdomas. Su 
minėjo gausius ir įvairius pasi 
priešinimo veiksmus. Ukrainie
čių vardu kalbėjo dr. Leonti. Nu 
siskundė rusinimu. Tautinis ir

■^iraŠ#L . - Z ■
j Paskaitą Helsinkio kon- 
ferenęiją ir: žmogaus teises skai 
IŽ Wuerzburgo universiteto prof. 
;dr. D. Blumen’sritz. .Jis paeiliui 
peržvelgė; ristis tris Helsinkio

įnb žodriūsętąiė- ir kiti. Konfe- 
Yenčijųš pįnmnihkaš, Muencheno 
.ūiiivėrsiteto' rektorius prof. dr. 
|sT. N.- Jjobkowitz glaustai apibū 
dino Helsinkio konferencijos nu 
tąrimilš.’ 1 Vakare ■ įvyko, priėmi
mas(įidžiojojė pilies salėje, kur, 
girkšSodami šampaną bei vyną, 
dalyviai turėjo progos arčiau 

Susipažinti' .ir išsikalbėti. . - 
| Gegužės 7^^13^ pradžioje vy
ko; tri^^Aj^iniųžihonių pasi- 
'sakymai, Pfof. Jjpbkowitz, pir-

būti surišta su sąlygomis. Įspė
jo nemanyti, kad Sov. S-gos gy 
ventojų padėtis lengvėja, jei Va 
karai apmoka Maskvos ginkla
vimosi sąskaitas.
Z Iš Informacijos

Profesorius Jonas štrauschas, 
kuriam neseniai sukako-90 metų, 
yra ne tik kai kurių lietuviu yei 
kėjų bičiulis, bet ir ^tikras mū
sų tautos draugas. Kai nacių 
dirbtinai sukelta'lietuvių^ vo
kiečių santykių įtampa prieš ka 
ra buvo.pasiekusi sprogstamą lai 
psnį, prof, štraushas nepasida
vė politinėms aistroms, bet ra
miai tęsė savo darbą, dėstyda
mas filosofijos istoriją Vytauto 
Didž. universitete Kaune ir ten 
pat vadovaudamas vokiečių gim 
nazijaį.

Dėl savo tolerantiškumo lie
tuvių atžvilgiu nacių okupacijos 
metu jis nebuvo patvirtintas do 
centu musų universtete ir įsa
kytas išvykt iš Lietuvos. Po ka 
ro jubiliatas profesoriavo Pabal 
tijo universitete Pinneberge ir 
daug metų vadovavo Lietuvos 
Vokiečių draugijai V. Vokieti
joje, puoselėdamas draugiškus, 
santykius su lietuviais ir jų or
ganizacijomis.

Yra- gimęs 1887 gegužės 7 
Trakuose. 90-jo gimtadienio pro

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A. J. Gussen

yas, kišĮ jos rten “neužmirštų to- 
tąiinių sistemų -pavergtų Euro-

teisę. Jam sunku būtų kalbėti 
už visą rusų tautą. Esąs skirtu 
mas tarp režimo ir tautos. 
Prof. Lobkowitz priminė, kad 
priešpiet surengtoje spaudos 

j konferencijoj. Amalrikas sakė, 
jog Sov. S-gos ateitį jis įšivaiz 
duoja kaip tautų federaciją.

Jaunas akademikas Dietėr Fo 
tisch iš Hamburgo pateikė pui
kią DDR padėties apžvelgą. Ir 
ten disidentai remiasi Helsinkio 
susitarimais. Pavel Tigrid iš Pa 
ryžiaus pranešimas apie padėtį 

, Čekoslovakijoje buvo vienas sva 
riaušių. Jis išsikabino didžiulę

■ Helsinkio susitarimų schemą, 
kur jie buvo suskirstyti į 3 gru 
peš: 1) kuriuose sovietai gali 
sutikti vykdyti,. 2) kurių įvyk

■ dymas jiems būtų sunkus, ir 3) 
kurių vykdymas paliestų komu
nistinių režimų pagrindus. Pri 
minė, jog Čekoslovakijoje prasi 
dės politiniai procesai. Prašė

I konferenciją reikalauti paleisti 
teisiamuosius arba kad procesai 
būtų vieši. j-

Witold Wirpsza iš Berlyno 
suminėjo įstatymus ir potvar
kius, pažeidžiančius žmogaus tei 
sės Lenkijoje ir pasipriešinimo 
reiškinius. Dr. A. Czettler iš švei 
carijos teigė, kad dėl 1956 suki
limo ir 120.000 ' žmonių aukų 
komunistinis režimas Vengrijo
je turi daugiau laisvės, negu ki 
tose liaudies respublikose. Per
sekiojama religija.

I. Cerovac (kredatas) iš Muen 
cheno pažymėjo, kad eiliniai gy 
ventojai Jugoslavijoje nieko ne 
žino ir nesupranta apie Helsin
kio susitarimus.

II. Paunescu iš Muencheno nu
rodė, kad Rumunijos valdovas 
Causescu yra nemažiau žiaurus 
už kitus komunistų diktatorius.

Dm. Inkiow sakė, kad prieš 
porą metų Bulgarijoje niekas ne 
žinojo, kad yra žmogaus teisės. 
Dabar jie žino, kad jas galima 
net pažesti. Sekmadenį Wild- 

I bad Kreuth kaimo bažnytėlėje 
šv. mišias lotynų kalba aukojo 
tėv. Sėgur, S. J. iš Vatikano šu 
vietos kunigais. Choras ir visa 
bažnyčia giedojo taip pat loty
niškai.
Po pamaldų vengras prof. dr. L. 

Rėvėsz iš Berno kalbėjo apie 
Bažnyčios padėtį komunistų vai 
durnuose kraštuose. Sovietų ko
nstitucija laiduoja religijos lais 
vę. Bažnyčia atskirta nuo vals 
tybės. Lenkijoje ir Vengrijoje 
vyriausybės turi sutartis su Va 
tikanu.' Proteguojami ortodok
sai, ir protestantai. Aiškiai ma
toma tikinčiųjų diskriminacija. 1
Red. Iz. Klejner iš Muencheno | 

nušvietė žydų padėtį Europos 
Rytuose. Parodė 15 tomų, ku- ’ 
riuose įrišti žydų prašymai iš- |

tą savo istorijoj yra pašaukta 
epochinės reikšmės europiš- 
kam uždaviniui... šio savo tau
tinio ir europinio uždavinio 
supratimo šviesoje Radvila

j- Puikiai suorganizuota ir pra- 
,vestą vyko gegužės 6-8 Wild bad 
K^euthę netoli Tegernsee, Alpių 
pąpė<įėje, Organizatoriai: žmo- 
'gaus laisvo apsisprendimo tei 
kėmg ^inti draugija Luzerne (jos 
narys yra k. dr. Ą Gerutis), Co 
mmunio &qva Bohemica St. Gal 

’ ierię, ■ siekianti taikaus Vidurio 
Europos7_iaųttį; sugyenimo ir 

' Hąnhs-Seid^tStiftiing Muenche 
• pe. Kpnfęrehciją ' vyko Bavari
jos hereogų-pį^jė, kurioje įren 

■gia -Hanw-^idel-Stiftung aka- 
;3emįj^,: ,T^yyautf galėjo tik 
•kviė^t^ėji. Lietuviams atstovavo 
‘teisiniftkai •_ pr^. cfe. D. Krivic
kas gii pąhFšWashmgtono, dr. 
•Ą; Gerutis >iš Berno ir J. Luko- 
•Šiu8 iš Romuvos. Ėstai, latviai 
'•ir kitos tautybės taip pat buvo 
^štpyėujamps.

i; Gegužės 6 ' po vakarienės su- 
^irinkuąįūs< šeiminiifkų vardu

Sofija Barčus prieš 45 metus Chicagofe įsteigė lietuviška radijo programą 
ir jai vadovavo iki mirties 1961 m. rJos pradėta lietuvybės ir lietuviškumo 
darbą tęsia ir kasdien gražia jurbarkiečiu tarme prabyla jos duktė Aldona, 

o ypatingais atvejais ir dukraitė Sofija Daukute.

Juodasis Hkyla visoj savo di
dybėj. Tikras Lietuvos patrio
tas, lenkų atžvilgiu separatis
tas ir protestantiško ekume
nizmo bei federalizmo šalinin
kas pastangose bend rudai Eini 
ti su šiaurės kaimynais buvo 
didelės politinės nuojjui’os to
li numatantis politinis geni
jus” (psl. 177).

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
{steigta 192S metais. Td. 421-3070

{įtaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

Nauji leidiniai
Brunonas Bušąckis, Radvila 

Biografija. Deveniy 
Kultūrinio Fondo leidinys Na
l. Viršelis dail. V. Igno (me
džio raižinys). Spaudė M. Mor 
kūno spaustuvė, Chicagoje 1977
m. Leidinys iliustruotas. De
dikuotas — išvežtiems, dingu- 
siems, pasigendamiems, 
žudytiems. 263 psl.

Veikalas suskirstytas 
riais: I Mikalojaus RadvilosI laikot 
Juodojo jaunystė. II Mikalo-j 
jus Juodasis — kunigaikštis.' 
III. Radvila Juodasis — kanc-l 
Ietis. IV. Juodasis riteris Bal
tijos avangarde. V. Despera- 
tiškasai Europos pylimo staty
tojas. Baigiamasis žodis. Rad
vilų geneologija. Bibliografija.

Veikalo mintį nusako auto
riaus žodžiai: “Didysis Lietu
vos kancleris Radvila jautė,

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
Sešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Sekmad. 9:30 - 10:00 v. r. — 1230 AM 
Veda K. BRAZDŽ10NYTE

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
: Telef. - 778-5374

$2X»
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba money orderi, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. parsiuntimo Išlaidoms,

Kleista knygą 
vienu žymiausiu 
kalu, parašytu 

arpyje 
kitoje

tenka skaityti 
istoriniu vei- 
pokariniame 

kuriame autorius 
visai kitoje šviesoje svarsto 
lietuvių tautos dramatinį lūžį, 
vykusį viduramžių ir naujųjų 
amžių sąvartoje. Autorius pri
silaiko griežtai mokslinio me
todo ir Radvilo Juodojo vei
klą nagrinėja ne vien D. L. K. 
ir Lenkijos tuolaikinės istori
jos rėmuose, bet tolygiai duo
da Vak. Europos istorinį foną, 
su kuriuo artimai teko 
durti Radvilui Juodajam

Knyga gaunama sekančiu 
adresu, prisiuntus 5 dol.: Jo
nas Palšis, 5718 So. Richmond 
St. Chicago, ILL 6(M529.

susitarimų “krepšius” ir 
rado daug prieštaravimų 
gedo tarptautinio organo, kuris 
galėtų patikrinti žmogaus teisių 
gerbimą Rytų Europoje, kaip 
tai yra Vakarų.

Apie Helsinkio šoką įdomiai 
kalbėjo St. Galleno universiteto 
socializmo ir marksizmo prof, 
dr. E, Kux. Šokas, anot prane
šėjo, yra dvasinis arba fiziolo
ginis sukrėtimas. Vakarus jis pa 
budino iš iliuzijos, kad nuolai
dos sovietams atneš įtampos su 
mažinimą. Rytai su pasibaisėji 
m u buvo priversti konstatuoti, 
kad gyventojai drįsta vieša; rei
kalauti elgtis su jais, kaip su 
žmonėmis.

Dar priešpiet kalbėjo rusų di 
sidentaš Andrejus Amalrikas.- 
žmogaus teisių sąjūdis Sovietų 
Sąjungoje prasidėjęs 1965. Tai 
buvusi kova už žmogaus orumą 
ir prieš dvigubą ar trigubą el
gseną (viena galvoti, kita sakyti 
ir. dar kitaip elgtis), kuri yra

MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi

rūpinimą. ------------------------------------------------------ -SS.00
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata, ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik---------------
Minkštais viršeliais tik --------------------------------------—

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. 
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik —-------—

nepriklausomybinis sąjūdis 
męs visą tautą.

Letgoliečių atstovas Locis 
siskundė kad komunistai 
yra uždraudę jų darbus atlikti .. .
spaudą ir prašė konferenciją| ®r®'nc^°^
reikalauti, kad jis būtų panai
kintas. Dr. A. Gerutis priminė 
Amalrikui, kad jis kalbėjo ne 
apie Sov. Sąjungą, bet apie Ru
siją. Rusai Lietuvoje vykdo tau 
tin į genocidą. Komunistų parti
jos programoje numatytas visų 
“sovietinių” tautų suliedinimas 
į vieną tautą, kuri, ’be-abejo, 
bus rusiška. Disidentai turėtų 
aiškiai pasisakyti už visų tau
tų nepriklausomybę.

Amalrikas pasisakė už kiek
vienos tautos apsisprendimo

G. v. Zathureczky, aptarda
mas mažumų padėtį komunisti
niuose kraštuose, nurodė, kad 
sovietų konstitucija leidžia res- Juodasi 
publikoms išstoti iš Sov. S-gos, 
tačiau teikia pirmumą šūkiui: 
pirma sovietizacija, o tik paskui 
apsisprendimas.

Baigiant konferenciją, vyko 
vad. podiumo diskusijos. H. Mat 
thias iš Niedensteino paaiškino, 
kas yra jo vadovaujama Christi. 
Ostaktion International, ruošian I 
ti tylos eitynes. Ją sudaro'5 kon 
fe^ijos. Stengiasi padėti žmo
nėms Rytuose. 1978 organizuo
jama didelė demonstracija.

Tėv. Sėgur, S. J. iš Vatikano 
radijo pastebėjo, kad Pius XII 
buvo didelis komunizmo priešas. 
Jonas XXIII ir Paulius VI pėrė 
jo į dialogą.

Beveik visi kalbėtojai pasisa
kė Prieš nuolatdžavimą komunis
tams. Amalrikas pastebėjo, kad 
ūkinė pagalba sovietams turėtų Lietuva gal paskutinį kar-

alKlVERSAĘ
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PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ
Nėra nei vienos kitos valstybės pasaulyje, kuri ofi

cialiai būtų svarsčiusi laisvų ir savo gyvenimą pavyzdin 
gaj tvarkiusių tautų patekimą vergijon, kaip tai padarė 
Jungtinių Amerikos Valstybių kongresas, šis klausimas 
buvo svarstomas paskiru kongreso atstovų bei senato
rių Jis buvo svarstomas kongreso komitetuose. Jis buvo 
Įtrauktas i senato ir atstovų rūmų dienotvarkės ir leista 
kongreso atstovams pasisakyti šiuo svarbiu ir laisvajam 
pasauliui pavojingu vergijos plitimu.

Mums malonu priminti skaitytojams, kad lietuviai 
politikai, seniai besirūpinę pavergtos Lietuvos reikalais, 
daug prisidėjo prie šios Pavergtų Tautų Savaitės Įvedi
mo visame krašte. Daugiausia toko dirbti Amerikos Lie
tuvių Tarybos vadovybei. Daugiausia šiam klausimui lai 
ko pašventė ir pasitarimuose dalyvavo ilgametis Ameri
kos Lietuvių Tarybos sekretorius Dr. Pijus Grigaitis. Jis 
pats buvo teisininkas, baigęs švaicarijos ir Illinois vals
tijų universitetų teisių fakultetus, todėl jo paruošti trum 
pi ir aiškūs formulavimai Amerikos Įstatymų leidėjams 
buvo naudingiausi Jis buvo Įtikinantis kalbėtojas, mo
kėjo savo mintis aiškiai dėstyti, todėl jo nuomonės labai 
dažnai ir atsiklausdavo. Jam tekdavo dalyvauti pasita-* 
rimuose Chicagoje, kartas nuo karto nuvažiuoti/Į Wa7 
shiiigtoną, o gana dažnai telefonu ir ląiškais turėjo aiš
kintis tarptautines problemas. Glaudžiausiu Dr. Grigaif 
čio'bendradarbiu buvo Leonardas Šimutis, Amerikos Lie 
tuvių Tarybos pirmininkas .

Atstovų rūmams ir senatui patvirtinus Pavergtų 
Tautų Savaitės Įstatymo projektą, prezidentas Dwight 
D. Eisenhower jį pasirašė 1959 metų liepos 17 dieną. Tą 
dieną jis tapo JAV Įstatymu. Nuo tos pasirašymo dienos 
amerikiečiai trečiąją liepos mėnesio savaitę vadina Pa
vergtų Tautų Savaitę. Vieni šaukia pasitarimus, sako 
kalbas, priima rezoliucijas, ruošia demonstracijas ir ke
lia viešumon vergijos plitimą visame pasaulyje.'Užtat ir 
Chicagos Lietuvių Taryba ruošia Pavergtų Tautų de
monstracijas kiekvieną metą ir dalyvauja pasitarimuo
se su kitų tautų atstovais. Praeitais metais lietuviai daly
vavo Pavergtų Tautų Savaitės demonstracijoje,

JONAS VALAITIS

“Švedų degtukas”
(Tęsinys) "

Už vieną josios pečių palietimą aš atiduočiau dešimtį 
gyvenimo metų. Na... Klausykite. Nuvažiavau aš į 
Kliauzovką ir leidaus apie ją spiralę rašyti. Pakeliui 
aplankiau visas krautuvėles, smukles, ruselius, visur 
klausdamas švedų degtukų. Visur man sakydavo 
ra". Važinėjau aš iki šiol. Dvidešimtį kartų aš 
prarasdavau ir tiek pat kartų ją atgaudavau. Visą die 
na basčiaus ir tiktai prieš valandą užgriuvau ant ieš
komojo. Už trijų verstų nuo šiol. Duoda man paketą 
iš dešimties dėžučių. Vienosdėžutė nėra ir nėra... Tuo
jau: “Kas šitą dėžutę pirko?“ Tokia tai... — “Patiko 
jai... čirškauja“. Balandėli mano. Mikalojau Jermo- 
laičiau. Ką gali kartais nuveikti žmogus, išvytas iš se
minarijos ir prisiskaitęs Gaborno. tai protui nepasie
kiama. Nuo šios dienos pradedu save gerbti..* Ufff... 
Na, važiuojam.

— Pąs ją, pas ketvirtą... Reikią paskubėti, ki
taip... kitaip aš šudegsiu iš nekantrumo. Ar žinote, kasi 
jinai ? Neįspėsite. Jaunutė žmona mūsų stano viržiu in J 
ko, senojo Eugenijaus Kuzmičio, Olga Petrovna - štai. 
Jinai nupirko tąją degtukų dėžutę.

— Jūs... tu.... jūs... iš protn išėjot7
Labai, suprantania. Visų pirma jinai rūko. Antra, 

ji iki ausų buvo įsimylėjusi į Kliauzovą. Josios meilę 
, o dėl kažkurios Akuljkos. Keršiai. Dabar aš 

pi i iinean, h ' kartą virtuvėje aš juos užklupau už šir 
:nos. Jinai jam »risiekav<>. o jis rūkė josios papirosų 
n* pūtė jai i vri<i dūmus* Bet. vienok, važiuokime... 
Greičiau, nes jau temsta... Važiuokime.

gos Lietuvių Taryba dalyvaus ir šiais metais liepos 17 jos komunistai taip pat atsikratė Maskvos, bet Tito įve- 
dieną, ateinantį šeštadienį.

Daugelis stebisi, kodėl Amerikoje įvesta Pavergtų 
Tautų Savaitė, jie nori patirti, kokios tautos yra paverg
tos ir kas yra minėtų tautų pavergėjai. >Ies visi žinome, 
kas pavergė lietuvių tauta. Molotovas, klausydamas Sta
lino, pasiuntė Lietuvos vyriausybei ultimatumą ir parei
kalavo, kad Įsileistų sovietų karo jėgas į nepriklausomą 
Lietuvą. Sovietų tankai, šarvuota sunkvežimiai lėktų-

tus ir miestelius. Jie pakeitė Lietuvos ityriausybę, veiku
sius Įstatymus, sušaukė “liaudies sehnąv, kuris pats iš
rinko delegaciją vykti Į Maskvą ii' prašyti, kad Stalinas 
ir jo vadovaujami komunistai prisijungtų Lietuvą.

Lietuvą pavergė Sovietų Sąjunga. Ji pavergė labai

tybė. Nei vienoje kitoje pasaulio valstybėje nebuvo tiek 
daug pavergtų tautų, kiek šiandien jų yra Sovietų Sajun 
goję. Sovietinis imperializmas plėšrų savo darbą bando 
pridengti komunistinės santvarkas skraiste, kuri, skel
bia, esanti teisingesnė ir nešanti naudą proletarams ir vi

ties lietuviai žino, kad ta komunistinė santvarka nėra nei 
teisingesnė, nei ji neneša jokios gerovės darbininkams 
ir valstiečiams. Komunistinė santvarka labiau išnaudo
ja darbininkus, negu pats žiauriausias kapitalizmas. 
Niekur darbininkas tiek mažai, negauna už savo darbą, 
kiek jis gauna sovietinio komunizmo pavergtuose kraš
tuose. ~

Rusijos komunistų partija, Įšigąlėjūsi Petrograde, 
Maskvoje ir svarbesniuose Rusijos centruose, pirmon ei
lėn pavergusi pačią rusų tautą, nuo 1920 metų pradėjo 
primesti vergijos pančius visiems savo, kaimynams. Pir
miausia komunistai sudarė specialią policiją komunis
tinei valdžiai ginti. Vėliau sudarė raūd,dnąją armiją, ku
rion stojo patys atkakliausi monarchistai, o dar vėliau 
organizavo vadui atsidavusią politinę partiją, kuri ko
vojo prieš visas kitas veikusias politines grupes ii- parti
jas. Karo jėgai sudaryti komunistams :reikėjo poros me
tų. Bet kai gen. Tuchačevskis buvo sudaręs reikalingą 
karo jėgą, kai sovietų čeką pajėgė pagrobti pakankamai 
maisto, kad galėtų ją maitinti ir aprengti, tai prasidėjo 
tolimesnis kaimynų pavergimas. '^7

Pirmiausia raudonoji armija, čekos ir komunistų pa
dedama, 1920 metais pavergė šias kaimynines tautas: Ar 
meniją, Azerbaidžianą, Gudiją, Gruziją, šiaurės Kam 
kazą ir Ukrainą. Raudonajai armijai ir čekistams reikė
jo poros metų, kad galėtų suvirškinti pavergtas kaimy
nines tautas, sunaikinti pačius pavojingiausius politi
nius priešus, konfiskuoti pakankamai maisto ir apran
gos ir pasiruošti naujiems imperijos ? plėtimo ir laisvų 
tautų pavergimo, darbams. 1922 metais raudonoji armi
ja pavergė Tolimųjų Rytų Respubliką ir Turkestaną, o 
1924. metais Maskva pąvęrgė Mongoliją. ..

1940 metais sovietų karo jėgos, policija ir diploma
tai pavergė Lietuvą, Latviją ir Estiją. Kai šių trijų tar
tų pavergimas buvo atliktas, čia nękaibėsipie, nęs dau
gelis skaitytojų savo akimis^ rusų įsiveržimą matė, ant 
savo pečių kentėrsoviętų Įsiveržėlių smūgius ir bėgo nuo 
komunistų kaip nuo didžiausio maro.

*...„1946. metais komunistai pavergė Albaniją^ Bulgari
ją, Serbiją, Kroatiją, Slovėniją ir kitas ta.ųįs^dąįąr su
darančias Jugoslaviją. Visur buvo įvesto įp^ųjEŪstįuė sis 
temą. Albanijos komunistai turėjo drąsos' atsikratyti ru

Chica- sų, bet jie pateko Į Kinijos komunistų Įtaką. Jugoslavi-

moį, tink# rašinėti ir skaityti 
tik žemiausio rango gangste
riam ąr komunistų agentams. 
Nežeminkime javo tautos gar
bingos ir didingos praeities. Ne- 
žęjninkiųię įĮpjį ęįięnos savo tau
tos garbingo vąrdę įr $ąvp, kul
tūros, čia sukurtos aukščiau ki
tų tautybių. Lietuvis stovi visa 
galva aukščiau kitų tautų, dėl 
savo darbštumo, sąžiningumo ir

dė savo komunistinę sistemą, kuri laikė pavergusi kelias 
tautas. Bulgarai buvo tiek sužlugdyti, kad nepajėgė ru
siškam komunizmui pasipriešinti. 1947 metais komunis
tai pavergė Lenkiją ir Rumuniją, šios dvi valstybės ban
dė atsipalaiduoti rusų vergijos. Rumunams šiek tiek ge
riau sekasi, bet Lenkijoje partijos vadai pasiduoda Mask 
vai.

1948 metais komunistai pavergė Čekoslovakiją ir 
Šiaurės Korėją, kurios patrankos praeitą ketvirtadienį 
numušė Amerikos helikopterį ir užmušė tris lakūnus.
1949 metais komunistai pavergė Vengriją, Rytų Vokieti 
ją ir Visą Kiniją. 1951 mętais Kinijos komunistai pavergė 
Tibetą. 1954 metais jie pavergė Šiaurės Vietnamą. 1960 
metais Kuba pateko komunistų vergijon, 1975 metais jie 
pavergė Kambodiją, Pietų Vietnamą ir Laoso valstybę.

Kubos kareivių ir Rusijos ginklų pagalba praeitais 
metais komunistai pavergė portugalų koloniją Angolą. 
Dabar traukia savo karo jėgas Į Sibirą, kad galėtų pa
vergti visą Kiniją. Maskvai rūpi ir Vakarų Europa bei 
Azijosir Afrikos valstybės, bet ji dar neturi drąsos taip 
jau nachališkai veržtis ir pavergti laisvas Vakarų Euro ‘maj. atsūiepi^ j risoTmūsų tau
pos valstybes.

Kai žygiuojame į Pavergtų Tautų demonstraciją, 
tai žygiuojame ne vieni. Žygiuojame kartu su rusų- ir ko 
munistų pavergtų tautų atstovais.

kime j šalį savo blogąsias- ydąs 
— tuščių garbių troškimą, nesu
gebantį vadovavimų ir tuščius 
užsispyrimus, kurie mūsų dar
niam darbui labai daug kenkia. 
Prisilaikykime etikos, kad ąteį-

vo garbingų lietuvio vardą, bę- 
rašinėdami visokius nekultūrin- 
gus “pakšvilius” ir be pagrindo 
lankydami departamentų kąri- 
dorius, ieškodami tuščios gar
bės, o tas kartais labai neigią-

tos prestyžą?
J Daugiau sielokimės ir darniai 
dirbkime pavergtos mūsų tautos 
•ir nepriklausomos Lietuvos nau
dai. Tai visi būsime tikrais Lie
tuvos vaikais.. Nebus sūnų ir 
posūnių, kaip šiandien daroma.

Prisiminkime visi pavergtą 
tautą ir okupuotą Tėvynę, nors 
vieną metuose dieną, kuri va
dinama Pavergtų Tautų ir pro. 
testo diena. Kelkime balsą prieš-, 
tautų pavergėjus ir tautų nai
kintojus. ;

Ta diena šiais metais bus lie
pos mėn. 16-toji. Tad visi lie
tuviai, seni, jauni ir' maži, pri
valome išeiti į Chicagos gatves, 
kur bus nurodytos vietos eise
noms. Stokim vieningai po Lie
tuvos trispalve, nežiūrint kas ją 
neštų, Petras ar Povilas, kad 
tik lietuvis būtų. -Tik nei už 
kampo, kur stovi save vadinąs 
“lietuviu’’-, nors jo veidas jau 
raudonas. t - j /-v-v vž

Gausiomis savo eisenomis pa. 
rodykime visam pasauliui, o 
^ypatingai okupantui, kad lietu
vių tautą yrą gyvą, kad ji jokios 
okupacijos Lietuvoje nepripa- 

__.___________r~ _____ žįsta ir nepripažins pakol h&iusč 
žemo lygio spaudą, pasirodžiusi ^laisva lįętuvių tauta ir Tėvynėj 
paskutiniu laiku pakšvilių for-|ląetuvą! X Kreivėnas^

NEPAMIRŠKIME PAVERGTOS
LIETUVIŲ TAUTOS

savo asmeninius ir visuomeni
nius reikalus su tautos reikalais. 
Užveda nepagrįstus ginčus, o k ar 
tais ir šmeižtus vienas prieš ki
tą. Kas mūsų tautos ir valsty
bės laisvinimo darbe labai nei
giamai- atsiliepia. Tuo pasinau
doja, tik mūsų amžinasis prie
šas— okupantas.

Mes galime turėti- ir- turime 
savo atskiras pažiūras ir Įsitiki
nimus, bet kur susikerta mūsų 
tauto?, ar valstybės atstatymo 
reikalai, tai čia savo asmeniškus 
reikalus, ir ginčus mėskime į ša
lį ir tik blaiviai spręskime sa
vo, tautos ir nepriklausomos Lie-, 
tuvos. reikalus, tai visuomet bus. 
naudingas ir. prndirktingas dar
bas, Mažiau tiekime rašalo ii 
energijos dėl šmeižtų, ir-drabsty- 
mo vienas kitam purvų. Tokio

Nuo senų amžių pasaulyje 
tautos, didelės ir mažos, kovoto
jo dėl savo egzistencijos, šian
dien jos kovoja ir kovos, kad 
būtų laisvos ir nepriklausomos. 
Lietuvių tauta yra sena ir gar
binga. Gerai žinome, kad tau
toms, didelėm ar mažom, niekas 
laisvių nedalino ir jų nedalins 
ateityje; Kurios nesugebėjo pra
eityje sukurti savo nepriklau
somos valstybės,, jos šiandien 
daugumoje yra visiškai išnyku- 
sįos nuo. .žemės paviršiaus. Tas 
pat likimas laukia tų tautų, ku
rios yra pavergtos kitų ir ne
pajėgia išsivaduoti iš svetimųjų 
okupacijos. Kas nekovos, tas ir 
laisvės niekados neturės. ?

Net ir lietuvių, patarlę sąŲoi 
“Kas nespėja, tas ir nepiauja”. 
Šis posakis labai tinka mūsų lie
tuvių išeivijai. Jeigu mes būsi
me ir ateityje pasimetę, kaip iki 
šių dienų esame pabirę, kaip 
tie žirniai iš aruodo, tai žūsime. 
Mūsų tautai čia išeivijoje labai 
trūksta susicementavimo ir pa
garbos vienas antram. Mes linkę 
tarp savęs bartis ir ginčytis, daž
niausiai už tuščios garbės rei
kalą, kuris tautos kovoje netu
ri jokios reikšmės ir mums ne
neša jokios naudos.

Mes dažnai linkę supainioti sa
vo asmeninius reikalus su mūsų 
tautos ir nepriklausopięs, Ųię-: 
tuvos, ręikąlais, Buvo ąt^įtikį- 
mų, kur mūsų tautos garbėtroš
kos vadai ir vadukai supainiojo Kauno senamiestis žiūrint nuo Aleksoto kalno

Aš dar nesu tiek iš proto išėjęs, kad dėl kažkurio Jevgrąfo Kuzmičiaus nėra, namię... Pas popą užsisė- priėję prie jos ir pasakė — Parodykit mpms, ir mes 
išeisim; Kifaip gi mes... f

— Kamają junis?7 J -St i
— Kodėl šitie klausimai, meldžiamoji ponia? Mes ? 

jus prąšpm nurodyti. Jus.
■» — Jūs drebate, sumišusi... Taip, jis užmuštas, ir, jei
gu norite, jūsų užmuštas. Suokalbininkai jus išdavė.

Stanovienė nublanko, v - • į
— Eikime, — tyliai ji pasakė, laužydama rankas. Jis 

mūsų pirtyje paslėptąs. Tiktai, dėl Dievo, nesakyki
te vyrui. Maldauju jus. Jis netesės.

Stanovienė nąėmė nuo sienos didelį raktą ir sa
vo svečius, Ąiivęde. pro. virtuvę ir pr^oęna i kiemą. 
Kieme buJvo) Lamsu. Lašnojo snųilkuą beUią. Stąąoyie- 
nė nuėjo pirmyn. Cpbikovas įę Diukovskis nužingspia 
vo už jos aų.kštū takų, įkvėpdami į sąyę fcyąpu^ Laki
nių kanapjų ir paplavų, šŲiįkštėjnsių. p0 kojomis. Kie 
mas buvo didelis. <PąpIavo£ greit pasibąįgėię kųjųs pa • 
juto išartą’.žęjnp, Tąjuspąaoj pašildė rped|ių silue
tai, o tarp inedžitjj p^sirojdę mažutis. panįeįi*^$u pąkry- 
pusiu kamiųįif ' / ?; k > f -V į
— Tatai pirtis, —x pakako sj,anovienįė.~ -į- Biek maldau 

ju jus niekam nesakyk.Ų* \ '
Priėję prie pirties; čubikovas ir Diukovskis pa

matė prie durų kabantį didžiulį žvakigalį ir degtukus, 
— pašvągid^jp tardytojas sazyp padėjėjui.

L z (Bus daugiau)

vaikpalaikio, naktį žadinčiau kilnią, teisingą moterį. ■
— Kilni, teisinga... Skurlis jūs po šio, o ae tardyto; 

jas. Niekados, nedrįsau jus barti, o dabar jūs mane pri 
verčiate. Skurlis. Chalatas. Na, balandėli, Mikalojau 
Jermolaičiau. Prašau jus.

Tardytojas mostelėjo ranka ir spiovė.
— Prašau jus. Prašau nesą u, o teisingos teisianos in- 

“nė- J tęresui. Maldauju, pagaliau. Sutęikitę man malonu- 
viltį mą nors vieną kartą gy venime.

Diukovskis ąUdklaupe.
— Mikalojau Jenjjolaičiąu. Na, būkite toks geras. Va 

dinkite mane niekšu, nenaudėliu, jeigu aš klystu dėl 
tos moters. Dalykas gi kuris. Dalykas tatai. Romanas, 
o ne byla. Visoje Rusijoje garbė pasklis. Ypatingai 
svarbių, bylų tardytojom jus paskirs. Supraskite, nep 
rotingas seni.

Tardytojas susiraukė ir nedrąsiai ištiesė rankąe 
prie kepurės. • < ,

— Na. velnias su lavini. — pasakė jis. Važiuojam. 
Jau buvo tamsu, kai tardytojo vežimukas privą.

žiavo. prie stano Viršininko prieangio.
— Kokie mes kiaulės.

mas skąmbujį — Trukdome žmones.
Nieko, nieko ... nėbūkštaukite... PaMtysim, kad mū 

su vęžinjp lingė lūžo. q j, 7;4
ėiihikovą ir Diukovskį prie slenkščip pasitiko ankš

ta, pilna moteris Vietų dvidešimt Irijų^su juodais, kaip 
anglis, antakiais ir riebiomis daijiouiis lūpomis. Ta
tai buvo Olga Ptfrovna.

— Acli... laimi malonu. — pasakė ji, visu veidu šyp 
sodamos. — Kaip tiktai vakarienei suskubote. Mano

pasakė Čubikoyas, sickda- ' *

'dėjo... Bet* mes ir be jo apsieisime... Sėskite. Jūs tatai 
tS lardymo?: F • * - - *

- ą - -i * ‘ -i t

— Taip... Ar žinote, mūsų vežimo lingė trūko, — pra 
dėjo. Čubikovas, įeidamas į svečiu kambarį ir sėsda
mas į kėdę.

"'L- Jūs iš karto... apstulbinkite. — švagštelėjo jam 
piukovskis .— apstulbinkite.

z—'Lingė... Mrn... taip .... Ėmėm ir užvažiavom.
-s ? ? " * ,it. . .

Apstulbinkite, jums sakoma. Suvoks, jei gaišite.
-5 — Na, tai daryk, kaip žinai, o mane išvoduok. — su 
murmėjo Čubikoyas, atsistodamas ir nueidamas prie 
lango, — Negaiiu. Tu užvirei koše, tu ir srėbk.

— Tjaip, lingė...— pradėjo Diukovskis, prieidamas 
'prie stajiovie'nės ir raukdamas savo ilgą nosį. — Mes 
užvažiavome ne tam, kad e-e-e... vakarieniautume ir 
ne pas Jevgrafą Kuzmičių. Męs atvažiavome todėl, 
kad, jus paklaustume, maloningoji ponia, kur yra 
Markas Įvąničius, kurį jūs užmušėt?

- Ką? Kuris Markas Ivaničįus? —. suvapėjo višinin 
kieno, ir josios didelis veidas staiga, vienu mirksniu, 
apsipylė raudonais dažais. — ,Aš— nesuprantu.

Klausiu jus įstatymo vardu. Kur Kliauzovas? 
Mums viskas žinoma.
, — Is ko? — tyliai paklausė stanoyigpė, nepakf.sda- 
ina Diukovskio žvilgsnio.

Teikitės parodyti mums, kur
X'XLA Bet iš kur jps sužinojote? Kas jums papasakojo? 

Murits viskam žinoma. Aš ręi.kąla^ju, įstatymo vai;

Tardytojas, padrąsintas stanovicnės sumišimu,
SKAITYKITE IR 1 LATIN KITE

DIENRAŠTI “NAUJIENAS’'
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AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

v GJNEKOLOGINf CHIRURGIJA 
6449 So. Pvląski Rd. (Crawford 

Medteal Building), ToL LU 5-6446 
4 Priima Ugouius pagal susitarimą. 
Jei - neatsiliepia, skambinti 374-8004,

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTU IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
" " 695-0533

Fpx Valley Medical • Center 
860 SUMMIT STREET 
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DR/PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktoriuj 

1938 S. Manheim Rd„ Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 uarvo a.enumis ir 

kas antra šeštadieni 8—-3 vai. 
-- Tel.: 562-2727 arba 56W28

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EIS1N-EIS»NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
. 6132 So, Kedzie Ave., WA 5-2*70 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-iW\

M. Šileikis žiema (Akvarelė)

TEL. — BE 3-5893

DR A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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_ 3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitaria*

NETIKRUMO AMŽIUS

i Esame tik tokie, kurie išvystė- [ 
(me savo sąmonę. Labai gerai,
■ tai ir yra skirtumas tarp gyvu
lio ir žmogaus. Suprantama, ’ 
gyvulio. prigimtis yra ir pas 
žmogų. *. .

KL — Kokios žmogaus ribas?
Ats. — Mūsų individualios ga 

I limybės apribotos, žmonės pri
ima iš fizinio taškaregio. Jie 

j nenori priimti tekį dalyką, kas 
įtie'ia mentalitetą, galvojimą, 
i Tik vienas asmuo iš milijono
■ gali spręst? rimtas matemati
kes problemas ir kūrybą, pav., 
kaip Einšteinai. iDreai ar Heisen 
belgai, kurie ateina tik kartą 
per 100 metų.

hi. — Ar >Ta paralelė tarp 
kultūrų ir idėjų, kai protas 

pergali fizinę jėgą? 
f

Ats. — čia įdomi mintis. Iš 
tikrųjų, aš apie tai nepagalvo
jau. Frotas išsišakoja, bet yra 
ir ribos. Dauguma mūsų nepa
siekėme pilno potencialo, nes yra 
tokių faktorių, kaip -aplinkybės, 
priežastys ir sėkmė, tas vaidina

WVVWWVUV^jvWWVVZtfWWwVWwVwWWWWWSAA^wW'wVAMt

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Pailrank pasitikti save Diev<". — Amoso 4:12.
Tikrasis būdas pasirengti pasitikti Dievą ir klausyti jo nutarimo apie 

amžinąjį žmogaus likimą nėra, kaip paprastai manoma, pradėjimas pasi
rodyti gerais ir šventais tik tada, kai žmogus pasensta arba suserga ir 
pamato besiartinančią mirti arba kokią kitą nelaimę. Prisirengimas pa
sitikti Dievą turi prasidėti nuo tos valandos, kai mes nusigręžėme nuo nuo
dėmės ir pasidarėme tikinčiais. Nes tuokart mes esame prašomi prista
tyti savo kūnus Dievui kaip gyvas ir šventas ir jam patinkamas aukas. 
Po to mes gauname jo dvasios ir pasidarome jo mokytiniais ir per visą li
kusi gyvenimą esame prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin
goje karalystėje.

žino, kad mirtis yra žiaun ir paliečia kiekvieną. Bat kur yra mk 
ru*.^|i? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirti**", kurią gausit* 
įmokamai. Rajykitt:

F. ZAVI5T, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

Mažeika Evans

Liepos 4 d. Chicago Tribune 
tilpo įdomus straipsnis, vertas 
dėmesio.

Anglų mokslininkas lordas C.
P. Snow, intelektualas ir rašy- je genetikoj, fizikoje ir kitose 
tojas, jau prieš tris dešimtme-

Kl. — Ąr situacija blogėja?
Ats. — Aš nemanau. Reikalai 

turėtų pagerėti, nes praeityje di 
dieji atradimai 25 metų sąvarto

DĮL K A. V. JUČAS 
489-4441; 561-4605 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE.

" 5214 N. WESTERN AVE. 
Telefonas atsakomas 12 vai.

mokslo srityse. Yra didelė dalis

[ R. FRANK PLEGKA&
J, r OPTOMĘTRI5TAS

2, r KALBA LIETUVIŠKAI 
' 1613 W. 71 St. TeL 737-5149
A ūtrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
>tal. pagal susitarimą. Uždarvta tree . . .-- - - - _>•

DK.BĖON A S SE1BŲTIS
’”K5TV, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

.lY’aį antrad. nuo Į—4 po pietų, 
A setvirud. nuo 5-^7 vai vak.

telef.: 776-2o30 . ,
.rez. telef.: 448-5545 ;

Laidotuvių Direktoriai

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

Kl. — Ar modernusis žmogus svarbų vaidmenį, 
labiau spaudžiamas rūpesčių, 
negu buvo jo protėviai?

Ats. — Buvo daug laikotar-’ 
pių žmonijos istorijoje, kada 
žmogus susidurdavo su šiaurio- ■ 
mis 
zistencijos. Be to, tarp vidurinės. , .. ., , . , , -10 metu. Jie priima šia pnedi- ■■klases patogaus gyvenimo ir da - , . L_ f, , *" • ' naštą, kaip natūralų dalykr.

Ai" protas labiau veiklus 
f izinė jėga?z

Kl. — Atrodo, kad mes vis 
daugiau ir daugiau pažangėja- 
me. Studentai šiandien vidurinė 

ije mokykloje ir kolegijoje pri- 
problemomis del savo egJ. valo daug daugiau išmokti negu 

; buvo reikalaujama prieš 30 ar

čius savo garsiame “esay” pa- apšviestų žmonių ir turi aukšto bartinės kartos žmonių padėties,!
laipsnio išsilavinimą..Aš manau, 
kad ši padėtis rūpi mokslinin-

brėžė, jog visuomenė skyla į 
dvi labai skirtingas kultūras., oi pouexo mpi xxxvza.oi.luxu— 

Jis sako: Mes esame pavojuje Įkams ir menininkams, nes prin 
turėdami dvi intelektualines va
dovybes su skirtingomis nuomo 
nėmis. iš vienos pusės moksl- 
ninkai, iš kitos menininkai, ra
šytojai ir kiti, kurie nekalbės 

, /ieni su kitais. Kas atsitiko, kad 
larosi toks pavojingas susiskal 
lymas, kodėl taip -žmonių idė

jos keičiasi?
Šie duomenys buvo susumuo

ti po paskaitos North Western 
miversitete ir suredaguotas in 
terview raštas. Seka klausimai 
r atsakymai
<1.
‘dviejų kultųrų” : idėjas?

cipai' labai artimi vieniems ir 
kitiems. Abi kultūros su laiku 
suartės.

darosi stiprus ' spaudimas, šis I 
spaudimas darosi dalinai dėl 
nuolatinio bombardavimo iš ša
lies. Todėl ateitis nėra tikra ir; 
saugi. 19-tame amžiuje žmonės 
tikėjo Į nemirtingumą iš prak 
tiško taško žiūrint, bet tikėji
mas blunka.

get ■ Kl’. — Koks religijos vaidmuo 
dabar? Mažėją, ar žmonės turi

negu

taip.1 
žinių

Ats. — Aš manau, kad 
Galimybė Įsigyti daugiau 
bei informacijų didėja. Paga
liau protas daro pažangą ir nė
ra ypatngos prežastes susto- i 
ti.

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
Ar jūs galite paaiškinti

tingi žmonės. Mes nepajėgtume

is-1

ę . .. . ctrrn i diets ; taic'MJ, •kuoja. Toks veiksmas nėra pa- ... , . .. , u ____ ;F . . _ _ . reikalo su skirtingom kultūrom, •
(Nukelta į 5 psl.)

1751 Ąoath H alsted Street, ChloLgo. III/
feRKRAUSTYMAI

teisinamas. Mes juk nesame ats 
Įtiros būtybės. Mes tai žinome.

285G West 63rd St, Chicago. llL 6062$ 
Telet: PRospect 6-5084

Aš manau, kad išVYT, TAURAS 
fį/DYTOJAS IR CHIRURGAS

•3£i ‘‘ - -” **
Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 

:Wfiiaį"26i2 -WEST 52th STREET
Tel. PR 8-1223

OFĮSO<VAL»: pirm./ ąntrad., trečiad.
U’ puikt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šešta die 
maiš 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą .

Kl. — Koks yra žmonijos po 
tenvialas? Aišku, mes turime'_ ORTHOEEDA&PfiOIEZISTAi 

. "Aparatai - Protezai. Mea. Bau 
r Speciali pagalba kojoms 
* (Aren Supports) ir t. t.

į VT-- -- KNYGOS ANGLU KALBA
J. Jaamlhii, a KISSIN fKB DARK, pikantišku ir indulių nuvtyaiu 

paimu u Kyvrįinm •nitus, xyva Kaiba. gta/Jai tšieurt*
v- pH Naiua aX.Ott

Dr. Jvoia* 6. KonC»u». MtSTOKY aF LtTKUANiA UięlUV«^. isturlju- 
-uUąuĄa nuo ptn seuuju amžių TOP* VkIuuqiu io nu alų.

(Languoja
-□r. Juozas B. Končius, HYlAVlAS FHE GREA1. istoriniai DLK V) 

<uto oruožai, paliečiant to laiku Lietuj vaistynea lt jus kaimynu istorija 
U psl. iLatna Š3.00. Kietais viršeliais $4-00.

Dauguma šių mygu yrą ųoąamus dovanus įvairiomis progomis Jas b 
• tas anygMb gailiuj įsigyti ^tMlaukiua i Naujienas aUninUis čefc! a< 
’niginę perlaidą -

M O V I N G
A?<lr»usta« parkraustytna* 

iy<Mv aHfvmv.
ANTANAS VILIMAS

T«L 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
-■.RADIJO IEIMOS VALANDOS .

Vb*« prayramo* II WOPA,
j : 1490 HI. A. M
I • w.-T- -* / I

Lbtuvly kalba: kasdien nuo plr- 
j roadienio iki penktadienio 12:30 
I — l.'OO vai popeL — Seitadienj 
j ir gekmadienj nuo 8:30 iki 0:30 

vai. ryto.
Talei.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

, s CHICAGO, &I4 «M2t

* I

3354 So. HALSTED STREET Phone: T Arda 7-U11

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

t Savincs 
aisoypjao 

(Minimum $5,000)

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

2 cups Cracklin* Bran cereal
1 cup cocktail peanuts
1 cup thin pretxels

14 cup margarine or butter, 
i melted

Measure cereal, peanuts and pretzels into 13 x 9 x 2-inch 
pan. Stir together remaining ingredients. Pour over cereal 
mixture, stirring until well-coated. Bake at 375° F. about 15 
minutes. Cool on pan, store in UgbUy covered container

______ _

i

I

New High-Fiber Cereal—Delicious and Nutnfrous
Concerned about enough liber in your diet? Try a delicious 

new high-fiber cereal that’s on your grocer’s shelves now. 
Kellogg’s Cracklin’ Bran cereal is fortified with ten important 
vitAmins and minerals, making it a nutritious, fiber-rich ad
dition to many recipes like Crunchy Bran Jumble, So simple 
to make, this snack mix has a flavor that will keep ’em 
munching. And the Cracklin’ Bran cereal adds a rich nutty 
flavor and crunchy texture that’ll make this "fiberific” recipe 
one you’ll serve again and again.

CRUNCHY BRAN JUMBLE
2 teaspoons Worcestershire 

sauce
teaspoon ground oregano

1 teaspoon onion salt
1 tablespoon sesame seeds

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlrg'uh 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 374-441®

— NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL _ Friday. July 15, 1977 ~

Bridoeview, lllii.oi* 69455 
Te» 598-9400

KL — Ar žmonės darosi 
protingesni?

Ats. — Ne. Aš abejoju, 
aš manau, kad jie dabar geriau
informuoti. Be to, geriau SU--'skirtingą pažiūra į tikėjimą? 
pranta informaciją, kurią gau- Ats. _ Aš JmanaU) įad žmo-_ 
na iš bendrų šaltinių.

Kl. — Kaip jūs palygintume 
te žmonių galvi j imą šiandien su 
praeituoju šimtmečiu arba jo 
pradžia. Ar tai buvo laipsniški. 

, etapai, nauji konceptai verčią 
Suskilti ?

-- . . .a - — • - •

Ats. -r- 1950. m. pasirodė pla- Ats.
us tarpas tąr inokslininkų, ra- abiejų šaltinių t. y. tradicinio 

galvojimo ir dabarties buvo skir 
iumai dėl svarbių dalykų, ypa
tingai dėl žmogaus prigimtos 
vietos šiame pasauly. Aš manau, 
kad žmogus dabar nėra toks 
saugus, kaip anksčiau, sakysi
me, 1900 metais.

Ats.
nės turi skirtingą nuomonę. Ta
čiau yra ir pozityvus padaugėji 
Imas religinio jautrumo, priešin
go religinės doktrinos tikėjimui. 
Labai didelis skirtumas šiame 
ęrašte ir kitur turtinguose kraš 
tuose Vakaruose. Ten religija*

Kl. — Rekorduota žmonijos 
istorija yra tik poros tūkstan
čių metų. Žmonių gyvenimo tę 
sinys siekia kelis šimtus milijo , 
nu metų ar daugiau. Kur mes i 
einame tokio ilgo laiko keliu?

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
t ■’

TeL: YArdg 7-1741 -1743

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

Gėles visoms progoms 
BEVERLY HILLS GELINYČIĄ 

WEST 03rd STRETET
r«l»fcn«i: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaro* ir 
Gena Pri.hlv krautuve

THE DAISY STORE 
*913 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

' Tai. 499-1318

— Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

foL WA 5-SG63

ytojų ir menininkų. Jie neturi 
yšių vieni su kitąiš,. net ųęs.ų- 
įranta vįeni kitų. Politiniu ir 
larętaūtiniu atžvilgiu grėsia'pa 
gojus ir apskritai bendras~nuos 
olis mūsų mentaiitėtp; gyveni
ne. r.

.,Ats. — Įdomu. Mes neesame; 
gudresni pž ateinančius, tai aiš 

7~ i ku. Jie tiek nežinojo, kiek mes 
įana svarbi. Jūs .tik-pavažinėki i^nuome, bet jie nepaprastai pro 
lepo mūsų krašta, ir jūs pama-itin^ žmanės" Mes ^Pajėgtume 
tyšite,zkaiį šeimininkas laiminasu Platony ar Sokrantu. Ašį 
taigi ir eina į bažnyčia sekma-j man^iau- kad nukrausiąs is-< 
dieni. Vakarų Europoje'viso to ' Vystymas žmonių kartose vy-j 
L-ra , ko skirtingose vietose, skirtm- i

‘ ! gaiš laikais ir net kuriais atve- į 
Kl. — Kaip žmogaus idėjos apie jaj<- prašoko mus. Aš nematau \ 

jį patį keičiasi? į kad kas geriau rašytų už šeks-
‘j d vrat Ats. — Po Renesanso laikų 
žmogus pasidarė labai užsispy
ręs. Jis mano, ka£ jis viską sai

nVAS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-5 

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

irrs modemiškos koplyčios
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Recipe. Box
Chicagos
Lietuvię
Laidotuvių
Direktorių
Asaociacijos

Nuo
1914metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos tnū 
su ąp^imkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes uore 
tume butt Jums naudingi 
ir ateityje

Sąskaitos apdraustos iki 
$40,000 ’ ’ ** 

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 6utL9 

Tel. 925 7400 ,
8929 SO. HARLEM AVE.,

Ui accounts com
pounded daily — 
Pa.<sboo1l Saving, 

paid quarterly.

III
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 60632
PHONE 254-4470

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

8307 So. LITUAMCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
144C So. oOth Ave^ Cicero, ill. Phone: OLynipic 2-1002

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

GEORGE F. RUDJHNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-113.8-1139
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Klj — kokios ateities laukia be 
sivystantieji kraštai? Gyvento
ju didelis prietauglis sudaro rim 
tą problemą. Ar jie galės vado
vą ut i paša u! i n i uose re i kainose ?

Ats. — Apie vidurį ateinančio 
šimtmečio jie suvaidins svarbų 
vaidmenį pasauliniuose reika
luose. Kinija suvaidins didelį 
vaidmenį. Mes žinome, kad ki
niečiai išimtinai kompetentingi 
žmonės. Indija turi mažiausia 
progų, bet susilauks ir jie tikro 
prisikėlimo, pasakė prof. Snow.

Mikas Šileikis

tytojai Alminai )Ta graži ir įdo
mi šeima Mindaugas yra gi
męs Kaune ir jaunutis atvežtas 
į Santą Monica, Cal., kur baigė 

mokslus. Jo žmona 
via trecios kartos lietu
je >s senelis ir tėvai tu- 

Į rėjo biznį Naujienų kaimynys
tėje. Petriukas, kuris taip pat 
kalba lietuviškai, labai domėjosi 
lietuviškos sodvbos miniatura, 
esančia Naujienų administraci
jos raštinėje. Apgailestavo, kad 

{sudaryti atostogų planai nelei
džia pasilikti Chicagoje ir daly
vauti Naujienų piknike, nes sa
vaitgalyje turi būti Iowa vals-

. DU SPECIALCS AUTOBUSAI 
Į J pavergtų tautų eiseną 
j Į Pavergtų Tautų eiseną šešta- - 

■, dfenlo tjtą, liepos 16 <1. tuo pa- 
i'čiu metu lygiai 10 vai. dalyvius 
h nuveš du specialūs autobusai iš 

dviejų vietų.
Marquette Parke autobusas 

10 vai; išvažiuos nuo bažnyčios 
prie 69 gatvės ir Washtenaw.

Cicero autobusas išvažiuos 10 
vai. nuo49 ir 15 gatvių kampo.

Visi prašomi nepasivėlinti. H.
(Pr.)

Darius ir Girėnas

taip pat bus. Venecijos naktis, 
Aviacijos diena; sporto rungty' 
nės ir žaidynės bei kitokie jvai 
rūmai. Festivalis tęsis 10 dienų 
Jį globoja miesto meras Michae 
Bilandic.

tijoj. Dėkui už vizitą ir už ine- nionių lietuvybei išlaikyti ir di
linę prenumeratą. j džiausiąs ginklas prieš paverg-

. , ,,, j * n - - •’ tos tėvynės okupantą”. Dėkui už— Adv. Edward A. Pulsis is , • , ... •
. .. . • auką ir uz pareiškimą.Chičagos šiaurvakarių pnennes-j 

či<> vakar skambino į Naujienų; — B. Novickis iš Cicero tarp 
administraciją ir, davęs adresą, kita ko taip rašo: “Reiškiu pa- 
užsisakė Naujienas vieneriems dėką ir pasigėrėjimą_už spaus- 
metams, prašydama^ tuojau pra" ■ dinimą Naujienose teisingų ži- 
dėti jų siuntinėjimą. Naujasis (nių ir pilnos informacijos, nors 
mūsų skaitytojas E. A. Pulsis^kai kurie bijo teisybės ir ją sle-!
yra gimęs ir augęs, taip pat ėjęs pia nuo žmonių. Žinau, kad yra . tuvius ir amerikiečius. Juos pa-

■ • • 1 V W > w • » « * • i I W 4 ZA I M W ■ 1 « I v v I »■*

— Irenos"Smieliauskienė va 
dovaujami “Grandies” šokėja 
savo grakštumu ir dinamika su
žavėjo Hot Springs, Ark., lie-

Namai, Žeme — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žeme — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
® ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

— Sofija Adomaitenė Nau
jienų piknike ruoš skanų lietu
viška valgi. Jai padės cicerie- 
tė Pranckevičienė su savo drau
gėmis.

— Inž. Mindaugas Alminas ir 
jo žmona Laura iš Santa Moni
ca, CaL. kartu su sūnum Min
daugu Kazimieru Petriuku, tu
rinčiu du metukus, atostogas 
leidžia važinėdami po Ameriką, 
lankydami lietuviškas koloni
jas. lietuvių institucijas ir Įdo
mesnes vietas. Gerai iš anksto 
suplanuotoje kelionėje jie ap
lankė administraciją ir Įvykdė 
seną nuosprendi — užsisakyti' 
Naujienas. Naujieji mūsų skai-

pradinėn 
Bridgeporte.
Teisių mokyklą ir tapo advoka
tu. Jo žmona Joana yra iš Mar
quette Parko, baigusi šv. Kazi
miero
aukšt. mokyklą. Jie augina 5 
vaikus ir tikisi, kad jie bus ver
ti savo senelių vardo. Dėkui už 
malonų pokalbi, dėmesį Nau
jienoms ir už jų prenumeratą.

4030 Archer Avė.

PETRAS KAZANAUSKAS, Preadentas -t
2212 We Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747PAVERGTŲ TAUTŲ Komi

tetas š.m. liepos 16 d. 12 v. die2 
nos metu ruošia, Chičagos mie? 
sto centre, State St., protesto 
paradą.

Chičagos Lietuvių Tarybą 
kviečia lietuviškąją visuomenę 
ir. organizacijas (su vėliavo
mis) toje eisenoje skaitlingai 
dalyvauti. Lietuvių vieneto ei
lės vieta paskirta 4-toji. Eisenos 
tvarkytojas p.Vincas SamaškaĮ

Visi renkamės 
St. ir Wacker 
sąnkryžoje.

Organizacijos
Taryboj nuo 9 v. ryto iki 4 v. 
p. p. darbo dienomis, tel. 778- 
6900. i

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

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

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

? Turiu Chičagos miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga-

| rantuotai tr sąžiningai 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

’ 4358 So. Washtenaw Ave.
f Tel. 927-3559

Notary Public
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

kvietė LB-Apylinkė, vad. S. In- 
gaunio. Pirmoje koncerto da-j 
lyje dalyvavo vietinis solistas 
Gintaras Aukštuolis. Koncertu 
padėjo išgarsinti Hot Springy 
prekybininkų organizacija. Ren-{ 
gėjai ir dalyviai koncertu pa-

mokyklon Chičagos; Įvairų paslapčių, bet jomis 
Vėliau jis baigė' dengti blogus darbelius dėl kie

no nors asmeninių išskaičiavi
mų yra labai kenksminga. Man, 
atrodo, kad tik tie neskaito Nau
jienų, kurie bijo teisybės”. Dė
kui už ankstybą prenumeratos 
pratęsimą ir už pareiškimą. Įtenkinti, net sužavėti.

įsteigtą Maria

— Dr. Jokūbo J. Stuko vado
vaujama ekskursija ’ išvyks iš • Chičagos Lietuvių Suval-Į

11 V. r. Clark 
Drive gatvių

registruojasi
BUDRAITIS REALTY

— Kazimieras Pocius, tauti
nių organizacijų veikėjas ir pa
triotinės spaudos ugdytojas ir 
rėmėjas, žinomas namų staty
bos kontraktorius East Chicago 
ir Beverley Shores apylinkėse, 
pratęsdamas prenumeratą, at
siuntė dešimkę Naujienų para
mai ir toki pareiškimą: “Nuo
širdūs sveikinimai Naujienų 
administracijai ir redaktoriams. 
Linkiu nepavargti spaudos dar
be. Išeivijoj einą laikraščiai 
yra viena iš pagrindinių prie-

New Yorko j Tolimuosius Rytus kiečių Draugijos piknikas Įvykš 
’. sekmadienį, liepos 17 dieną Vy-;

čiu sode, 47 St. ir Campbell Avė.-

■ ■ ..:.X '. : Ji
liepos 23 d. Dauguma ekskursi
jos dalyvių yra Lietuvos vyčių 
organizacijos nariai. Lankys1 Veiks bufetas, užkandinė, lai 
Hong-Kongą, Tautine Kiniją ir Įmes, šulinys,ygros A. Ramonicj 
Japoniją. Panašią ekskursiją į į orkestras/ Pradžia 12 vai. po pj 
Artimuosius Rytus organizuoja ; P- įžanga maža, kviečiami vis* 
ir jai vadovaus Algirdas Bra- dalyvauti. (Pr-)[

$zis. Ekskursija bus ŠĮ rudeni, 
dalyvius registruoja American 
Travel Service biuras Chicagoje.

* Pasakyti tiesą 5iais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
lūtiniausias uždavinys. Dėl tie

kos ir teisybės Naujienos nie- 
cuomet nebijojo ir nebijo kon« 
rontacijos, nors dabar dau£ 
tas nori {vesti madą, kad ben< 
Iradarbiaviinas su sovietais yrį; 
patriotinis aktas, paliekant’ su 
ais konfrontaciją pavergtie-. 
dems .v. ' _• -i

• Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd StM Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

TAISAU IR DAŽAU 
/NAMUS 

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti: 

476-7727 arba 523-9367- 4 
ALEKSAS

D t M E 5 I O 7 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

. - - ■ ■ "Kreiptis

— Metinis Lakefront festiva
lis prasidės rugsėjo 12 d. 11 vai. 
ryto jaunimo paradu Stale gat
ve. Taip pat prasidės ir tęsis vi
są savaitgali nuo vidutinio iki 10 
vai. vak. tradicinė meno paro
da Rush St. ir artimuose- šali
gatviuose. Joje dalyvaus apie ________
600 menininkų. Programose >458-0638.

— Autobusai į Lietuvių Tau-i 
tines kapines eis sekmadieniais; 
nemokamai, iki Darbo Dienos; 
Nuo Archer - . A ve. ir Harlem; 
Ave. išeis 11 vai. ryto, 12, 1 irt 
2 vai. popiet Sustos prie 63-; 
čios ir Archer, Summit. Iš kad 
pinių paskutinis autobusas išeisj 
4:30 vai- p. p.‘Informacijų tei-į 
raukitės kapinių raštinėje. Tel.:

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

MARIJA NOREIKIENĖ
2608 West 69tk St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas garos rūšies įvairių prekių, 
MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIU.

Tių

.^AUJIENOŽS Utinei suėjo 60 setq. Slnfnt tą sokiktį, cerbiant piraojc 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos ipaudor pirmi- 
aus ir atliekant būtinas pareigas amžiniu lietuvybės ižliklmnl ikel-' 
blaznar Niujienzz platinimo rajui-

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja nš Lietuve* Ir ptTerrti Ustxvix Zaisr$. 
nedarnos Ir nejridėdiMcs į sandėriui ra okupantais ar ja Uallo

HAUJTEVOS palaiko visas lietuviu, demokratines trupes, fr? bendru institu
cijas ir remia visi? lietuviu bendru osiui darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu iliuzijŲ laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingo? 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujieną vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
jpsudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
carišku reikalu reneswm.
KMNUOJA: Chlcigo|e Ir KenedoĮe metams — 530.00, putei metu — FIUO, 

trims men. — 5830, vienam men. 53.00. K How JAV vietose metams 
— $26.00, pusei maty — 514.00, vienam min. — 5230. Užalenlue- 
M — 531.00 metam*. Susipažinimui siunčiama savaltf nemolramaL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
1501 W. 69th St., Chicago, lit 50629. — T«l. WA 5-2737 

2333 So. H«Sited ct.z Chicago, III. 60603. — T«l. 254432C

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

Q Siunčiu  <5oL Naujienų prenumeratai, lubfliejtnlo 
vajEUJ proga paremdama* lietuviitą tpaudq.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių jsipereigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su Žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juex<t Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskair IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų t^sa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖS JSPUDŽLAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* LfETUVO*. 
Autorė bu 7o Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psL 51.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalba.

M. Zosčenko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus, rusu rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pust, kaina 52.

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. An- 
toriams pastabuma neapgauna Intuaisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimat Abi knygos parašytos lengvu, graflu stiliumi.

Prof. P. Pikarklis, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina 52.

Vincas vž>maltk. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARASTUS- 
84 pat Kaina Sl-50. A

Šie ir kiti leidiniai yra gaonaM
NAUJIENOSE, J73? Se. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. WOS 

aHllanRanf darbe valandomis arba užsakant paštu Ir pridarant 
laki ar plalplnv porUld<.

I

J

Naujienos buvo ir yra už de- 
nokratiją ir toleranciją. Deja,J. 
tos negali, toleruoti Lietuvos; 
okupacijos tolerantų ir palikti 

‘.vairių tipų bendradarbiautojus 
risiškoje laisvėje. į. s

Todėl šio, pasimetimo ir 2iū-' 
rijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui.’ 
keikia prisidėtf prie sąjūdžio 
jadviguhinti Naujienų skaity 
ojus.

BEVERLY SHORES. INDIANA. 
Big (5500 sq. ft.) 3-story building 
containing a 15 room rooming-house, 
a 3 room apartment, and a restau
rant—tavern į block from Lake Mi
chigan and National Park Beach. All 
new wiring and 2 new furnaces. Ex
cellent potential catering to National 
Park toilrists. Price includes all 
kitchen and tavern equipment and 
license. S65.000. Call Renard at Cal
lahan Realty. (219) 926-4298.

4645 5o. ASHLAND AVĖ. 
_______ 523-8775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

TeleL: REpublIc 7-1941

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. V -
A famous n«me in Southern Building

Regional Office' Cameo Tower Build-

7234 West North Avenue
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200 ;

ANNA DOCHES
Lithuanian Representative

e

AR JAU PASIDARfiTE

SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
žadėti teisininko Prano šulo pa- 
jeržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
myga —

TESTAMENTAI
Sn legališkotnis formomis

* Knyga su formomis gauna 
na ‘Naujienų’ administracijoj 
mygos kaina $3.. Su legališko- 
uis formomis — S3J5O.

Užsakymus su Money orde- 
iu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
lalsted St., Chicago Ill. 60608 
uošta, teisėjo Alphonse Wells

e Albanijoj moterų nėštumo 
periodas yra ilgiausias- Iš mi
lijono gimdymų ten būna apie 
5,500 motinų, turinčių virš 50 
metų. Patvirtintais duomeni
mis seniausia motina Ameriko
je buvo Mrs. Ruth A. Kistler, 
gyy. Portland, Oregon, pagim
džiusi dukterį būdama 57 metų 
ir 129 dienų amžiaus. Kiti pa
reikšti rekordai nėra Įmanomi 
patinkrinti.

• Statistikos - duomenimis 
JAV 1971 m- buvo 12,642 šimta
mečiai.

and PLEASE 
make people 
more careful

Friday, July ,15* 19TI

MIDDLE aged woman as House
keeper for 3 adults to live in lovely 
country home west of Chicago. Good 
salary. Own room, bath & TY’w-

Call Collect 584-3822. *"

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai " ir Atostogy Vietos y

IŠNUOMOJAMAS vieno miegamojo 
butas prie pat Michigan ežero su pri
vačiu paplūdimiu savaitei arba mė
nesiui : - . -
UNION PIER. Mich. Tel. 219-926-2672

COSMOS APARTMENTS
7338 Coopiaa Way- /

St Petersburg Beach. Fla. 33706
J. J. Peldys _ _

Renduojam butus—metams, mėnesi
niai, savaitėmis. Vasaros. metu pi
gios kainos. Visi patogumai, arti jū
ros ir žuvavimo; maisto krautuvių ir 
autobusų. Dėl daugiau informacijų 
prašoma rašyti arba teirautis tel. — 
331—360-0998.

HELP WANTED — MALL 
Darbininku Reikia

REIKALINGI statybos staliai-car- 
penterr ir darbininkai utie statybos 
darbų., - — •

' Tel. 434-9348

MAINTENANCE for plating shop, 
arc welding, electrical & plumbing. 
Growing Company. Fringe benefits.

SECURITY PLATING
2645 W. Fulton 

722,2700

ELECTRICIAN
MAINTENANCE

For plant in heavy metals- 
industry.

Steady employment with all 
company benefits.___

MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ WRITE AND SPEAK 

ENGLISH.
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 S. Kedzie Ave., Chicago,
(Equal Opportunity. Employer)

KELP WANTED — FEMALE
Dtrbinlnkly R»Iltl»

M. š I M K U , $ ~ . į
Notiry Public - I 

INCOME TAX SERVICE _ I 
4259 S. Maplewood. Tek 254-7450 * 
Taip pat daromi vertimai, glminiy | 
iškvietimai, pūdomi pilietybes pra- j 
šymai ii1 kitoki blankai ‘ |

□ L I I——

PERRY PLA2A f
1007 Park Ave., Hot Springs/ Ark

Albertas Ir Kastutė Roženai; Sav.
Kambariai . ir kitchenette vienetai.. 
Spalvota TV, šildomas maudymo-' 
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tek 
501-623-9814. *. '

BEST THINGS IN LIFE

y tSail Frank ZapoIIs 
J20SV2 W.TStti St 

GA 4-8654

STATI FARM

INSURANCE

Stale Farm Life Insurance Company'

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

• v

; U

Didžiausias kailhj 
pasirinkimas

pu Tlentniey
Uetuvį talHntnM

Chlm«o)e

NORMANĄ
URŠTEINĄ

(jataigoa) hr 
677-8489

(buto)

185 North Wabaih Aww

RENTING IN GENERAL
N u e m o a

BRIDGEPORTE išnuomojamas 3 
kambariu butas su baldais ar be jtL

3548 S. Emerald-
Tele tonuoti LA 3-1387.

WANTED TO RENT 
leiko butų

WANTED TO RENT 5 ROOMS
(2 brtroome) 1st-floor within 2 or 3 
blocks of 68th & Kedzie. Between 

19 and 1 call GR 6-2924, after 1 call 
' . 727-1126,

' * <
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MERAS ĮSAKĖ BAUSTI VISUS PREKIŲ 
VAGILIUS, ĮSIBROVĖLIUS I NAMUS

Dingo amerikiečiams 
dirbęs agentas i

Perkūnas, trenkę į transmisijos stotį ir 
atnešė didelę nelaimę visam New Yorkui

NEW YORK, N. Y. — Meras Beame kreipėsi j teisėjus, pra
šydamas be pasigailėjimo bausti kiekvieną krautuvių lupinėtoją 
ir prekių vagilį, suimtą elektros srovės nutraukimo metu.

Policijai įsakyta. suimti kiek-i 
vieną vagį, jauną ar seną, rastą] 
įsilaužusį į krautuvę arba nešan
tį namo vogtas prekes. Įsaky
ta bausti kiekvieną įsibrovėlį į 
paliktą butą ir nešantį daiktus.

Meras yra įsitikinęs, kad to
kios nelaimės metu niekas .ne
turi teisės grobti svętimą tur
tą. Policija jau yra suėmus virš 
tūkstančio vagilių, sučiuptų vo
gimo metu. Jeigu kuris dar ban
do aiškintis arba atsisakinėti, 

. ~ tai policiją kerta guminėmis laz- 
. domis,. kiša į automobilius ir 

> veža Į kalėjimą.

Perkūnas sukėlė didžiausią 
; nelaimę

Ketvirtadienį specialistai nu- 
. . statė, kad perkūnas sukėlė di- 

. džiausią nelaimę“ visam dešim- 
v ' ties milijoną miestuK* Pradžio

je manyta, kad sugedęs didelės 
- j stoties kamštis pradėjo gesinti 

šviesas visame didmiestyje. Bet 
vakar specialistai nustatė, kad 

į perkūnas trentkė. į miesto šiau
rėje buvusią Buchanan elektros 
stotį, kuri teikė elektrą didelei 
miesto daliai.

Netrukus gerokai sumažėjo 
elektros pajėgumas Westchester 
elektros sotyje, didelės1 apylin
kės gyventojai liko su. mažai 
spinksančia šviesa.'

Už kelių minučių buvo pa
leista Bronx elektros stotis, ku
rsi nutraukė elektrą visamMan- 
hatan miestui.

Specialistai pradžioje
■ nesusigaudė

Pradžioje net geriausieji elek
tros specialistai nesusigaudė ir 
nežinojo, - l^as galėjo atsitikti. 
Aerodromai, ligoninės ir keli ki
ti svarbesni miesto' centrai pra
dėjo gaminti savo elektrą, bet 
didelė miesto dauguma buvo 
be šviesos. Sušvitus keliose vie
tose elektros šviesai, daugelis 
manė, kad reikalas pamažu tai- 

• sylsis, bet jis nesitaisė. New 
Yorkas, gal sakyti, kad buvo be 
elektros veik visą trečiadienio 
naktį ir ketvirtadienį. Tiktai 
ketvirtadienio vakare buvo pa- 

, taisyti elekros laidai.
Kalėjime nepakanka vietos
New Yorke buvo senas kalė

jimas, kuris teismo uždraustas 
naudoti. Bet kai vagiliai vakar 
pradėjo daužyti langus, laužtis 
į krautuves ir privačius butus, 
tai policija pradėjo vagilius grūs 
ti į kalėjimus. Senas kalėjimas, 
kuriame yra vietos tiktai 400 su
imtųjų, dabar laiko daugiau 
1,000 suimtų vagilių. Suirute ir 
netvarka daugiausia pasinaudo
jo Harlemo gyventojai. Jie iš
laužė kiekvieną didesnę drabu
žių, apavo ir maišto krautuvę. 
Vogtus daiktus namo nešė ne 
tik jaunuoliai, bet ir vyresnio 
amžiaus žmonės. Dabar jiems 
bus ruošiami teismai ir aiškina
mos bylos.

3 nepilnametės
- vagilės

CHICAGO. — Dvi 14-metės 
mergiotės ir viena penkiolika
metė, žinoma, iš miesto pietų 
rytų’ dalies, susidėjusios į tris 
seniems žmonėms terorizuoti, su
imtos mėginant įsilaužti į vie
no 87 metų amžiaus senutės na
mą South Shore. Jos atėjusios 
pradėjo belsti Į duris, o kadan
gi senutė durų neatidarė, pra- 

; dėjo laužtis ir išmušle langą. 
Kaimynavišgirdę stiklų žvangėji 
mą pašaukė policiją, kuri visas 
vagiles areštavo.< 

- - - *■ ' •- . ✓L . ~ - jfjį T -

Nustatyta, kad trijų vadeiva 
buvusi viena tų keturiolikame- 
čių,kuri dieną anksčiau įšilau-* 
žusi į butą 8252 S, Clyde st., ir 
savo “boyfrendui”, keliolikme^ 
čiui berniokui padedant, ten ras
tus tris mažus vaikus suraišio
jo, iškrėtė visą butą ir radę vie
ną šautuvą ir dyi rankines . šau
dykles, du laikrodėlius ir vaikų 
“pigibanką” išsinešė. Vagilės jau 
suimtos; jų “kompanijonas” te
beieškomas. .

7 didžiulės firmos 
nemokėjo mokesčių
SPRINGFIELD, UI. — Illinois 

Mokesčių Įstaiga patikrinusi ra
do, kad už praėjusius fiskalinius 
metus septynios didžiosios Illi- 
nojaus korporacijos nemokėju
sios $21 milijono savo pajamų 
mokesčiu.

Illinois valst. pajamų direkto
rius Robert M. Whitler, nepasa
kė, kas tos septynios korporaci
jos yra, bet pabrėžė kaip sunku 
esą iš tokių pajamų ir pelno mo
kesčius išrinkti dėl įvarių lega
lių kombinacijų, bet auditoriai 
esą treniruojami visokias tokias 
skyles surasti, nors teksią dar 
daug bylų kelti. Jis pastabėjo, 
kad per šiuos 1977 fiskalinius 
metus auditoriai patikrinę 1976, 
1975 ir ankstybesnių metų mo
kesčius, iš $79 milijonų nemo
kėtų mokesčių fiskaliniais 1976 
metais iki šiol iškolektavo dar 
tik $58 milijonus.

GRAIKAI NESUTARIA
SU TURKAIS

ATĖNAI; Graikija. — Iki 
šio meto dar nebaigti ginčai dėl 
Kretos, bet turkų ir graikų nuo
monių skirtumai dar didesni dėl 
Egėjaus jūros dugne galimų bū
ti degalų atsargų. Turkai no
ri būti jūros dugno savininkai, o 
graikai nenori jiems šių teisių 
peri aisti.

WASHINGTONAS, D. C. — 
Prieš pusantrų metų Amerko- 
je dingo Nicholas šadrin. Ame
rikos policija ir teismo organai 
bandė jį surasti, bet iki šio me- į 
to neranda jo pėdsakų. Pasiro
do, kad Šadrin buvo sovietų slap
tos policijos agentas, o Ameri
koje jis perėjo dirbti amerikie
čiams.

Jis atsisakė sovietų piliety
bės ir priėmė Amerikos piliety
bė. Tvirtinama, kad jis padėjęs 
amerikiečiams išaiškinti visą ei
lę slaptų sovietų agentų.

Matyt, kad sovietų policija pa
tyrė apie šią Sadrino; veiklą. 
Neturima įrodymų, kad ji būtų 
šadriną pagrobusi, bet ameri
kiečiai Įtarinėja: -Dar preziden
tas Fordas, paklausė Brežnevo, 
ar rusai ko; nors nežino apie ša- 
drino likimą. Brežnevas per ąm- 
basadorų pasakė Fordui, kad So
vietų Sąjunga nieko nežinanti 
apie šadriho likimą:’

ši mergaitė serga kojy paraItžiaus liga, bėt ji nenusimena. Ji nori • gyventi, 
vaikščioti, kaip ir kiti josios amžiaus vaikai. Ji nori ir žaisti-kartu su 

kitais vaikais. ••
šadrino žmona pasakė, kad 

jis <turėjęs sušitiktisu ; .dviem 
KUB ■Srėbtais. Jis palikęs jas fą 
ageptąvardus.r,Jis. išęjo, ąų f jais 
kustnktt-,j|et namoįd^^rjžcA

savovaika
CHICAGO. —...Weiss Memo-, 

rial ligoninėje mirė savo moti- 
-nos. RoselLa -Machipness, 32, at
gabentas-., 7 -metų amžiaus; vai
kas? Francis. Munoz, kurs kaip 
motina pasakė susižeidė nukri
tęs laiptais žemyn. Bet ligoninė
je patikrinus rasta senesnių 
mušimo žymių. Policijos, tardo
ma po valandos , ji prisipažino 
vaiką mušusi 18 colių -ilgumo 
pagaliu.

Andrus Į Aliaską
WASHINGTON. — Vidaus

reik, sekretorius Cecil D. And
rus išvyksta į Aliaską keturioms 
dienoms apžiūrėti planuojamo 
nacionalinio parko srities ir su
sitikti su keliomis - grupėmis, 
taip pat išklausys Aliaskos 

Naftotekio ofiso viršininko Jack 
Turnercio pranešimą apie vamz- 
džų sistemos stovį, ar

Pranešama, kad Andrus ne
laikys Pumpos Stoties No. 8, 
kurioje alyvai pradėjus tekėti 
ir sprogimui ivykus liepos 8 d. 
vienas darbininkas buvo užmuš
tas ir 5 sužeisti.

ANDRUS

VYRIAUSYBĖ NEBIJO SAVŲJŲ, bet 
NENORI ĮSIBROVĖLIŲ, Iš UŽSIENIO

Policijos vadas pareiškė, kad jau saugomos 
Rodezijos, Mozambiko, Botswanos sienos

JOHANNESBURG, Pietų Afrika. — Vyriausybė nutarė pa
statyti sargus visame Pietų Afrikos pasienyje. Vyriausybė ne
bijo vietinių maištininkų, bet ji nenori, kad i Pietų Afriką Įsibrau
tų užsieniuose ginkluoti ir iš užsienio komanduojamos ginkluotos 
grupės. Sienų apsauga brangiai kainuos, bet valdžia negali leisti 
ginkluotoms .grupėms veikti krašte.

Etiopijoje nužudytas
grafas Karl Gustaf
STOCKHOLM. — Švedijos už

sienių reik, ministerija prane
šė, kad ketvirtadienį Etiopijos; 
pietų rytuose partizanams už
puolus buvo nužudytas švedą 
grafas Karl Gustaf von Rosen' 
jkadaiseiį buvęs Etiopijos karo 
aviacijos Įkomanderis. Trečiadie
nį apsupę administratoriaus na-, 

■mus -prie?-Gode - miestelio parti
zanai nušovė arba-sunkiai su
žeidė ir’keleta kitu asmenų. Von 
Rosen tąjįaktj tenai.nakvojo sų; 
būriu Ėtįopijąį.pagalbos teikimo

j?

^(£>eį Panmunjom palapinėse s.usįtiks abiejų pusiy 
OR’i javo atstovai incidentui aptarti ir spręsti L .

f| WASHINGTON. D. C. — Prezidentas Carter Įsakė karo va- U 
dovybei pareikalauti,-, kad šiaurės Korėjos komunistai tuojau : 
atiduotų JAV helikopteryje buvusį lakūną ir visus tris žuvusių 
lakūnų lavonus.

Amerkiečiai- reikalavo, kad 
Panmunjom palapinėse ketvirta
dienį’ susitiktų. Paliaubų Komi
sija- incidentui aptarti, bet ko
munistai nesutiko. Tada ameri
kiečiai reikalavo susitikti penk
tadienį,- bet šiaurės Korėjos ka
ro vadai penktadienui dar nebu
vo pasiruošę. Jie sutiko susitik
ti tiktai šeštadienio rytą ir ap
tarti visą incidentą.

Helikopteris buvo nuklydęs 
į šiaurę

Amerikiečiai pripažįsta, kad 
jų helikopteris, neklausydamas 
veikiančių patvarkymų, nuskri
do tolokai į šiaurę. Helikopte
riams Įsakyta nepasiekti demar
kacijos linijos vienos mylios at
stumu. Tuo tarpu šitas heli
kopteris ne tik pasiekė demar
kacijos liniją, bet krisdamas pa
siekė pietų šiaurės Korėjos pa
sienio kraštą. Jį ten galėjo nu
nešti vėjas, bet jis negalėjo būti 
sužeistas, nepajėgdamas valdy
ti skridimo. 

-------- -—- ■
Amerikos karo vadovybė Ko

rėjoje, patyrusi apie helikopte
rio nelaimę, buvo paruošusi ko
vai 12 helikopterių ir pėstinin
kų kuopą. Karo vadams buvo 
aišku, kad į šiaurę krito tiktai 
sužeistas helikopteris. Vėliau 
kareivių kuopa ir helikopteriai 
paleisti poilsiui.

problemos' ”'
WASHINGTON. — Inžinie

riai trečiadienį uždarė John F. 
Kennedy Centro didįjį centrinį 
foyer, norėdami ištirti ar tos sa
lės lubos, per kurias pradeda 
tekėti vanduo negresia įgriūti. 
Du nedideli tinkos gabalai nuo 
lubų jau nukrito ant grindų di
deliam lietui užėjus ketvirta

dienio naktį, bet niekas nebuvo 
sužeistas. Parkų pareigūnai su 
gunai pastato lubas tikrina žiū
rėdami per binoklius ir asmeniš
kai pralysdami siaurais protar
piais.

Ugandos trisėjūs
NAIROBI, Kenija. — Po to 

kai Ugandos vyriausias-teisėjas, 
protestuodamas dėl” visiško ne
siskaitymo su Įstatymais ir tei
singumu, atsistatydino, suimti 
septyni teisėjai ir magistratai. 
Teisėjų .areštus padarė Valsty
binis Tyrimų Biuras preziden
to Idi Amino įsakymu. Tas biu
ras, kaip Amino teroro Įrankis, 
yra atsakingas už daugybę po
litinių žmogžudysčių. Vyriau
sio teisėjo Muhamed Saeed, su
imtųjų tarpe nėra.

Eritrėja laiminti

Palestiniečiai grasina 
ir Libanui ir Egiptui

BEIRUTAS. — Populiarus 
Palestinos Laisvinimo Frontas, 
kaip radikalų palestiniečių gru
pės kalbėtojas pareiškė, siekia 
nuversti Jordano karalių Hus- 
seiną ir Egipto prezidentą Anvar 
Sadatą. Tas kalbėtojas paaiš
kino, kad Husseinas yra Pales
tiniečių “priešgas Nr. 1. o Sa- 
datui grasino, kad palaiko JAV 
pastangas surasti kelią Į taiką 
Viduriniuose Rytuose.

Albanijos įspėjimas
VIENA. — Knijos komunis

tai turi tik vieną satelitą — Al
baniją Balkanų kalnuose, kuri 
nebe pirmą kartą kritikuoja Ki
nijos gerėjančius santykius su

ROMA. — Eritrėjos sukilė
liai, kovojantieji dėl Eritrėjos 
nepriklausomybės nuo Etiopijos, 
kaip praėjusią savaitę Romoje 
pranešė sukilėlių atstovas, už
mušė arba paėmė į nelaisvę vi
sus 4,000 Etiopijos kareivius, 
kurie mėgino išlaikyti savo už
imtą Eritrėjos mikita Keren. 

Jis tačiau pasakė negalįs pa
tvirtinti pranešimo iš Sudano, 
kad sukilėliai jau atakavo ir 
Eritrėjos sostinę Asmara,

Vyriausybė nutarė pašaukti 
aktyvion tarnybon policijos re
zervinę grupę. Jie bus apgink
luoti ir išsiuntinėti į pasienį sau 

goti valstybę nuo įsiveržėlių.
Vyriausybė žino, jog tai bran
giai kainuos, bet kraštas privers
tas imtis apsaugos priemonių.

Policijos viršininkas David 
Kriel pareiškė, kad policija jau 
saugo .1250 mylių sieną. Pavo
jingiausias pasienis yra Mozam
biko. Jis netoks ilgas, bėt iš bu?-: t 
vusios portugalų kolonijos gaM 
veržtis ginklųotį partizanų: 
riai. Reikia saugoti ir Rodezi
jos pasienį. Rodezijos vyriausy
bė nesių/3 jokių ginkluotų jėgų 
į’ Pietų Afrikos teritoriją/ bet ’’ 
ginkluotos gaujos,. įžengusios _ j - 
Rodeziją, gali bandyti Įsibrau
ti Į Pietų Afriką.. Be to; tenka 
saugoti Botswanos ir Swazilan- 
dijos. sienas. Dabartiniu metu 
saugomi keliai ir didesni pasie
nio takai, bet teks statyti sar
gybas ir kitose vietose, kurios 
gali būti panaudojamos sienai 
peržengti. ~

Pietų Afrikos kariuomenės 
daliniai saugo Pietų Vakarų Af
rikos sienas. Pietų Vakarų Af
rika yra buvusi Vokietijos kolo
nija, įjungta į Pietų Afriką. Į 
Pietų Vakarų Afriką pradėjo 
veržtis ginkluoti partizanai iš 
Mozambiko, o paskutiniu metu ir 
iš Angolos. Iš Angolos įsiver
žusi grupė pajėgė pasiekti Jo- 
hannesburgą ir užpulti vyriausy
bės pareigūnus. Policijai pavy
ko suimti 8 angoliečius, įsiver
žusius į sostinę. Pas juos poli
cija rado sovietinių ginklų ir di
doką kiekį amunicijos.

Policija nustatė, kad iš Pietų 
Afrikos užsienin pabėgo apie 
2,000 jaunuolių, pasiryžusių ko
voti už juodųjų valdžią. Išbė
gusieji apmokomi naudoti gink

lus Mozambike, Zambijoje ir 
Botswanoje. šiek tiek apmoky
ti vartoti ginkus. tuojau siun
čiami Į Rodeziją arba Pietų Af
riką. Duomenys tvirtina, kad 
iš išbėgusių 600 jau neteko gy
vybės. Palis žuvo pačiame Mo- 
zamb.ke, kai Rodezijos dalinys 
užpuolė juodžių apmokymo ka
reivines. Užpuolimas buvo toks 
staigus, kad dauguma neturėjo 
progos pabėgti. Pasibaigus 
šiems užpuolimams, dalis juo
džių jau nebegrįžo į kareivines. 
Pietų Afrikos vyriausybė nori, 
kad išbėgusieji nebegrįžtų JJ 
Pietų Ariką, todėl ir sustiprino 
sienų apsaugą.

Amerika, dabar savo komparti
jos laikraščio editoriale įspėja 
“Kiniją nelinkti prie Jungtinių 
Valstybių atramos nuo Sovietų 
Sąjungos, o “saugotis kaip vie
nos, taip antros tų didžiųjų ga
lybių pavojaus”. Jordanijos karalius Huseinas

Saulė teka 5:29, leidžiasi 8:24

Tvankus, gali lyti
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joje gyvenantis kultūrininkas 
nuvykęs j pavergtą Lietuvą, ten 
su okupanto tarnais gurkšnoda 
mas “vodką”, prirašo bolševiki 
nėję spaudoje savo nusistebėji
mus abie ten “išbujojusią kul
tūra”, apie žydėjimą. Bet pasi
taiko ir tokių, kurie padejuoja 
koks jų sunkus ir varganas gy
venimas Amerikoje.

štai .’ariau “Ginitąjį Kraštą”, 
M. 23 dienos jo laidą, šis bolše 
viklnis šlamštas skirtas mulkin 
tį Amerikoje ir kituose kraštuo 
se gyvenančius lietuvius, žiū
riu, žiūriu ir savo akims neno
riu tikėti. Matau įdėtą fotogra
fiją. Kieno? O gi buvusio atei- 
tininkijos Federacijos vado, 
prof. dr. J. Pikūno, Stovi jis 
tarp dviejų nustebusiais veidais 
irgi profesorių, Kapsuko univer 
sitete, Vilniuje.

Reporterio Sigitu Krivicko iš 
linksniuoti jo visi didieji mokslo
titulai; “Pikūnas psichologijos kiek jų ištrėmė lėtai mirčiai Si- 
daktaras, profesorius, ' daugelio' biran. Kiek dar šiandien jų yra 
knygų autorius, visų kraštų spe 
cialistams žinomas”. Aišku, kad 
reporteris jo titulus sąmoningai 
išlinksniavo, nes dideli moksle 
pasiekti laimėjimai verčia kiek 
vieną juo susidomėti, ir tokio 
mokslininko žodis, kad ir trum
pas yra kur kas svaresnis, negu 
betkurios naftalinu pakvipusios 
iš Amerikos atvykusios “pažan
giosios” viešnios ilgiausi liaup
sinimai apie okupanto atneštąją 
gerovę.

Bet ir profesorius už jo toki 
paliaupsinimą neliko skolingas 
reporteriui. Apsilankęs Elektrė
nuose, jis jam pareiškė savo 
nusistebėjimą, kokia didžiulė jė
ga ten sukaupta, su kuria gali
ma daug ką nuveikti. 0 Į pa- ■, profesorius galėjo, reikšti .tjįįJflk 
klausimą dėl savo kelionės į Lie sistebėjimą naujais : sukurtais 
tuvą profesorius atsakė: “Vis- darbais, bet nekėlė <mažiausio; 
kas buvo labai įdomu. Daug nau kritiško klausine.' ’ Krivicko re-

ius ... - ere t - čtm 
kį atsakymą būtų davusi iš Ai 
tikos atvykusi “pažangioji vi< 
nia”, kuri kadaise išvykdama 
carų pavergtosios Lietuvos 
matė tamsią ir juodą...

Bet prof. J. Pikūno toks at 
kymas yra neobjektyvus, kla. 
nantis ir okupanto propaganc 
pasitarnaujantis. Kad per t: 
dešimtmečius okupuotoje Lie 
voj šis tas padaryta, tuę> nėr 
ktų stebėtis. Lietuva laisvėje . 
vendama per 20 metų prily 
jau šimtmečius gyvuojančioi 
Europos valstybėms. Bet pre 
sorius turėtų neužmušti, ki 
per tuos tris dešimtmečius oi 
pantas padaręs blogo paverg 
mūsų kraštą. Kokia tapo nūs 
sinta ta sukolcchozinta. mū 
Lietuva. Ką reiškia tie nauji r 
veikti darbai, juos palyginus 
tuo, kiek okupantas yra padai 
blogo. Kiek jis nužudė žmon

MAGDALENA STANKŪNIENE

įkaitimas lankantis pavergtoje 
Lietuvoje, reporteriui nepada
ryti net mariausios užuominos, 
kad I iętuvoje Bėra laisvės, kad 
ir t e profesoria, su kuriais 
is fotografavosi, nėra laisvi, 
kurie negali studentą mokyt

oAlys Pupalaigfe

ŽASLIŲ VALSČIAUS TAIFŪNAI
(Tęsiny*)

Tik pradėjus važiuoti, manot vežimo ra
si iširuo į purvynę ratu išmiištą duobę, arklys nepajėgė

koncentracijos stovyklose, kiek 
jų pūdo kalėjimuose.

Tuos visus okupanto įvykdytus 
kriminalus palyginus su tuo, ką 
matė profesorius “naujo sukur
ta” yra niekis. Tai yra tik nu
lis, žinant kad Lietuva yra Mas 
k vos vergijoje, kad Lietuvoje nė 
ra laisvės. Kodėl profesorius ne 
paklausė kodėl lietuviai patrio
tai arba tikintieji persekiojami, 
kodėl žmogaus teisės yra ten pa
glemžtos. žinoma, po tokio jo 
paklausimo, jis nebūt galėjęs lan 
kytis nei Miroslave. Bet tai bū 
tų jis pamatęs ir jo dukra, kaip 
okupantas bijo tiesos, bijo lais 
vojo žodžio.

Iš reportažo atrodo,'kaęL *fęfį

jis tik norėjo sayo mokslą ten 
pagilinti ar bent jį palyginti. 
Bet jei taip, tai reikėjo vykti į 
laisvuosius Vakarus, ten kur jis 
anksčiau mokslžnosi. O jei tik

portažą skaitant, atrodo, kad 
jis ten jautėsi lyg būtų buvęs 
laisvoje Lietuvoje. Jis ir vača- 
rui atėjus skubėjo į spektaklį 
naujame operos ir baleto teatre.
Bet skaitant šį reportažą apiedėl to, kad būtų pagarbintas”, 
profesoriaus viešnagę Vilniuje, j tai susilaukti iš vergų “pagarbi- 
nenoromis kyląs klausimas ar;nimo” menka garbė.
jis ten tokia savo laikysena ne
pasitarnavo pavergėjo propagan 
dai? Taip! Pasitarnavo! Ir tai- 
daug! Daugiau negu betkurū 
“pažangioji” iš Brooklyno vieš, 
nia. Jo kaip buvusio, atetininla- 
jos vado apsitiiik/faižhdrit'^i ^ 
reikštas nusiktėb^jim’ds riUtij^5š' 
^įkurtais darbais’ įrra1 libŽS'* imt 
dingas (Jktfpžrito s‘ itooįšgandai?

,»1

; Šiandien okupantas ėmė nau
doti naują taktiką. Jis . atkrei
pė ypatingą dėmėsi j išeivijos 
mokslo' mioheSjLjubs vilioja at- 

, vyktų * Jr atvyktus labai ma- 
loiįiai slinka1, juos bofeėyikinėj’e 
Raudoje išgarbina, kaip di-

kite ką sako tolęa garsenybė
kaip prof. J. Pikūnas apie nau 
jąį "g!
tĮkintyšiš'-ateittffihk  ̂neį^aArėtęinžfę^^yli, iarbį'giria; Jie •jau- 
jpkių užUbmffiitiJbei-tpašt^»'būk?Gi^!,V'lt8df5tSk-tei buVb'rv’ertinti'

to^ nėra viešos ir bet kas i jas 
neįgali patekti. 'Ibkiu žaviu pri-

Ur J
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? Be to, iš i%pBHafeoF2rieffiŽido,3 
xaXl jam.- buvpjdojuu. pamatytį 
išniekintai : .Vimiaus^ bązn|rcias, 
jis bėgo i teatrą.' 'Jis 'ne
turėjo geSos 'Jankjytis’ Tsr^ę^n-. 
tąme Kapsuko *‘wdS u'ntvėrĮntę| 
te. Bet dar šiulėši- it vėl atei
tyje jame .apsilankyti. Taip pat, 
atrodo, kad profesorių^ .Vūniujel.^ 
mažai kuo reiškėsi, tik fotogrą-- 
favosi, važinėjo ' f Rumšiškes,
reiškė nusistebėjimą ten maty
tais naujas darbais,
klausėši, kaip "ptofėsdrihi stebė
josi jo.išsimoksHnįmų.

iG

Reikia ihanyti. kad prof. J. 
PBiųnaS'1!)©'^dėliU jam 
paį^&šlu’ !^agyTU;J teikiu š'ušidb-

'fd‘^kšĮ  ̂W^s‘ tylės: 
ty W g^ficiausfar dar' ir'dėl* to,'

Tą ,btordti’imūėta±id!toiiyersitete. 
■ Mahd' šupratimuį"kk(i yramu-

dėsto prof. J. Pikūnas laisvoje vežimo ištraukti Vienas bolševikas prilėkė prie manęs, 
Amerikoje, kad ten dėstomas ištraukas naganą prikišo prie galvos ir pradėjo rėkti: 
tik tdks, kuris yra paremtas “Sabotažnikas, tu svolačius, aš tave nušausiu!” Išsigan- 
Markso ir Lenino išmintimi. 1 jau prje kereivio prišoko kitas kareivis ir pradėjo tą

Bet tikrai,- reiktų labai stebė- raminti: “Nusirąmink, juk matai, kad vaikas, vežimas 
tis, kad profesorius kaip kata- jsrnupęS į kalavina, reikia išstumti”. Pasišaukė dar kelis 
tylėtų apie tai, kad jis nematė kreivius ir vežimą isstume. Naktį pasiekėme Lazdenų 
Vilniuje išniekintų bažnyčių. Sa kaimą, nuo Vievio už kokių 6 kilometrų Vilniaus kryp- 
kysim, ten iš kelių dešimčių baž-1 
nyČių, veikia tik kelios. Kodėl 
Katedra paversta meno galeri
ja, šv. Kazimiero — ateizmo 
muziejumi, šv. Jono — skaityk
la... Kodėl tos bažnyčios užda
rytos? Nejaugi, jos pačios už
sidarė? Nejaugi, jas matant iš
niekintas jam kaip katalikui ne- 
suskaudėjo širdis.

Iš viso buvojimas išniekinta
me tautos išdaviko vardu univer
sitete, nepadidino profesoriaus 
nei mokslingumo nei jo garbės. 
Kažin ar prof. K Pakštas, ku
ris buvo taip pat ateitintinkijos 
vadas ir Amerikoje profesoriavo, 
būtų kada nors reiškęs norą lan
kytis okupucftoje Lietuvoje ir 
ten buvoti Kapsuko universite
te? Arba ką pasakytų profeso
riui, okupanto nukankintas ir 
nužudytas ateitininkijos tėvas 
prof. Pr. Dovydaitis už n uste- 
kėjimą. “sukurtais naujais dar
bais?” Man, atrodo, kad tokie 
mokslinčiai, kurie neturį drąsos 
viešai pasakyti, kad jie matė 
tautą vergijoje, jų apsilankymas 
okupuotoje Lietuvoje neteikia 
paguodos pavergtiesiems, nei pa
galiau stiprina laisvėje gyve
nančių’ kovotojų gretas dėl pa
vergtosios tautos. K. Strėva 
' ' f *'.
• : Kadaise laikraščiai vis ra- 

švdavo ir dėdavo nuotraukas 
Kanados penketuko. Atsiradus 
vaisingumo ir nevaisingumo 
-Vaistams, 1 padidėjo daugraVai- 
kiūi^gimimai.- Nuo l900rm. .už-, 
rekorduota—du- devintukų -ginii- 
maį, 5 aštuntukų, 19 septintukų 
ir 'Ž3 giminiaį-šešetukų. -»« ;
Hi -į—| . s
" 1į Lošdamas kortomis niekad 
nebūsi turtingas. Elgeta likrai 

' būsi.

tyje, ir čia apsistojome. - j
Lazdėnuose išbuvome apie savaitę. Miegojome ūki- . 

ninko pirkioje tiesiog ant grynos purvinos aslos,. Boise- 
vikai gulėjo lovose arba ant suolų. Valgyti mums nedavė 
nei ūkininkai nei bolševikai. Arkliams pašaro taip pat ne * * " / * * - * *
davė — šėrėme šiaudais arba prirauta, išpešiota sena iš -Į 
pievų žole. Tiesa, vieną vakarą ūkininkė’man davė bliu- .. 
delį (dubenėlį) barščių sriubos, tik be duonos.'Rinkome 
su Stepuku numestas silkių galvas, jas čiulpėme ir van- ‘ ; . 
deniu užgerdavome; rinkome iš pievos bolševikų’išbars- 4 
tytas prosų kruopeles ir valgėme. Prieš paleidžiant na- . 7 
mo dieną anksčiau, vienas bolševikas man davė šaukštą, 
prosų košės. • . . : , ;

Gal balandžio 6 d. mane su Stepuku pasišaukė pulko ’ 
komisaras, išrašė liudijimą — leidimą važiuoti ' namo ir 
už važmą sumokėjo po kelis šimtus rublių. Pravažiuoda 
mi Vievį, matėme didelį bolševikų, kariuomenės judėji
mą. Mus buvo sustabdę ir reikalavo vėl kažką vežti, bet 
mudu atsiprašėme. Bijodami, kad kiti mus nepaimtų | 
gurguolę, ne vieškeliu, bet pasukome Į Ausieniškes lau
ko keleliais. Ties Ausieniškių dvaro kalnu, gal jau pasku 
tinis sargybinis, paėmė mūsų leidimą ir leido kelionę tęs 
ti. Iš liudijimo štampo matėme,'kad jau iš 5 pešt. Pskovo 
pulko, pasidaręs 5 pėst. lietuvių ^uKas, kunamę mėųvię--t 
no lietuvio nebuvo. , . ...j...

Nuo Ausieniškių pravažiavę ų kitą ĄHisę^fežir&feu- ' 
ko, važiavome paprastais keielįais.w-':KeIiai;=buve'45fė}^e^i;, 'A 
tik arkliai visai nusilpę. Isfipau ;iš^vėžiriio, kad' ąi^iųš 4>u 
tų^lenąyiaū. Ijiščią vežimą aiįklyfc'',kiė^. i

/b

mą. Užėjome ;pas vieną:
saro ir nakvynės. Ūkininkas- jšjįlausiiiėj^fer^si^»iš''^ir t-r 
esame, iš kur ‘važiuojame, ririėlar
mums davė valgyti ir ispėjdl,’ijd^,^rižl^^emMh'^*ii?at^B

^lojo

uaštis

dėję. Bute “buvo šilta',' svardį^mšlbnū,? bet jau 
snaudulys,.. apęmė, Seimipiriku|^ mątyd; 
antisiloli^giiollar j|ėpė ė|ti mėtoti. Mu

SKAMBINKITE DABAR

COSMOS PARCELS EXPRESS 
.CORPORATION, <.

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52.g-vės)
FLOOR 21st.

NEW YORK, N. Y. 10022.
Tel.: (212) 758-1150/1

SKYRIAI:
• APPLE-VALLEY, Minn. 55124
• NEW YORK, N. Y. 10003
• NEW YORK, N. Y. 10011
• So. BOSTON, Mass. 02127,
• BRIDGEPORT, Conn., 06610, 1880 Seaview Ave.—Tel.: 203-367-2863
• BUFFALO, N. Y. 14206,
• CHICAGO, Illinois 60622,
• CHICAGO, Illinois 60629, 2501 West 69 St.
• CLEVELAND, Ohio 44134,
• IRVINGTON, N. J. 07111,
• FORT WAYNE, Ind. 46808. -
• GRAND RAPIDS Mich. 49504,

7707—147 St. Tel.
45 Second Avenue
135 W. 14 St.
389 West Broadway

612—432-7083
TOL: AL 4-5456 

CH 3-2583 
268-0068

TL 6-2674 
BR 8-6966 
WA 5-2737 

884-1738 
Tel.: 374-644« 
Tel.: 432-5402 

_ _ _ 636-38 Bridge St. N. W. GL 8-2256
• HACKENSACK. N. Y., 07601 — 112 Main St. <— Tel.: 201-342-9816
• HARTFORD, Conn., 06106, 518 Park St. 246-9473
• LAKEWOOD, N. J. 08701, 241 Fourth St. ' FO 3-8569
• LEXINGTON, N. Y. 12452 — Route 13 A — Tel.’: (518) 989-6742
• LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd.
• NEW HAVEN, Conn. 06511, 1329 Boulevard
• NEWARK, N. J. 07106, 698 Sanford Ave. '
• PASSAIC, N. J. 176 Market Street
• PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th St.
• PHILADELPHIA, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd.
• PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street
• SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 1826 Divisadero St. I -----------
WAPPINGERS Falls, N.Y. 12590 Hidden Hollow A pts,Tel,:914-297-02161
• WATERBURY, Conn., 905 Bank Street
• WORCESTER Mass. 01610, 144 Millbury Street
• YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street

332 Fillmore Avenue 
2222 West Chicago Ave.

5879 State Road
1082 Springrield Ave. 

— 1807 Beimeke Rd.

06106, 518 Park St.
241 Fourth St.

AN 1-2994 
LO 2-1446 

T«Lr 373-8783 
GR 2-6387 

Td.: PO 3-4818 
T«L: GL 5-9586 

HU 1-2750 
Fl 6-1571 

I 
PL 6-6766 
SW 8-2868 

R1 3-0440
."■J'1- 1 .......”, ■ ■ " -UB10. - ... -------- --- - -

Bet . žiūrini psichologo aki
mis, ir .tub daug pasitarnavo oku- 
.pantai. .Pirmiausia kas liečia 
Kapsuko .universitetą. Kas ga
lės ką pasakyti tiems tėvams, 
kurie šiandien siunčia savo vai
kus Vilniun į Kapstib univer
sitetą, .neva iituąnistŠcos “gflin- 
tf’.? Jei tokia mokslo garse
nybė. kaip prof. J. Pikūhas, ne- 
pasišykštėjo ten buvoti ir net 
rektoriui Kubiliui padaryti už
uominą jį pakviesti dalyvauti 
šio universiteto . jubiliejuje, tai 
kas blogo, jei mūsų jaunimas 
jame gilins lietuviškumą? Ko
dėl mūsų jaunimui nepasekti 
šio garsaus profesofriauš ir dar 
buvusio ateitininkijos vado pė
domis? Kam reikšti protestus 
prieš tokius rengiamus jame li
tuanistikos kursus? Juk ir pats 
profesorius ten su rektorium 
Kubilium ir kitais profesoriais 
lietuviškai kalbėjo.

Tiesa, kad kiekvieną išeivį- 
gimtasis kraštas vilioja jį pa
matyti, jame pabuvoti. Viliojo 
ir profesorių. Bet koks gi buvo 
reikalas jam lankytis Kapsuko 
universitete? Ar gi, nežino, kad 
jis okupantod išniekintas pri
mestu mūsų tautos išdaviko var
du, ir kad jis daugiau yra skir
tas marksižmu ir leninizm'u pa
vergtosios Lietuvos janhimo 
smegenims plauti. Tai yra ko
munizmo Židinys. Reporteris 
nerašė, kad profesorius ten skai
tė savo mokslo paskaitas. O gal

Jtsu Na.m.\ •
ERWIN J. ’

MICHAELS
’ -: - ■ <.

’ 4637 So. Artiier, Ave.
(Prie 47-cos)

MEMBER MES

RELO^
__ * (

. ntcr-Ciėy Relocation Service.

255-8500
PARDUOTAME' VI- 
PRIEMEBSČiDS IR

TAIP PAT 
ūhAjagos 

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L O

CKA.\E SAVINGS and Loan Association

namo, bet ūkininkas kepe pirma ąę^ai p^a. 
čius. Kilo abejonė, ar rhano:'ai‘klys'"paveš vežimą. Ūkinin 
kas patarė vežimą palikti, o arkliu joti. Stepuko arklys 
buvo stipresnis, todėl j^pasikink^e., S^U^ąį_^žsi'no- 
rėjo mario arkliu joti,- & mari pasiūlė jriiyė^oe^ežiuoti. 
Taip ir 'padarėine. • į

Kai pasiekėme savo kaimo laukus.-ir priartėjome 
prie Gilučiu tilto-, nuo- kaimo išgirdome' 'šūvĮ, paskrii ant
rą. žiūrime, nuo kaimo ateina kariėivis. Nustojome ir Iriu 
kerne. Pirmą kartą pamatėme Lietiivbš kąirifvi. .ČFfe mus 
apklausinėj o ir su juo vykome į kaimą. Pas 'Galutihio iriįį, 
no babą (mbtftio's iridtihą) buvo ap^^bjps sky
rius. Džiaugsmas buVo dvigubas: pirinaš, bži iri'atyti sa
vą lietuvišką kariuomenę ir antra, kad atsipalaidavome 
nuo- bolševikų. Kažkaip Kriyko. visf taėti riemalohmriai 
ir galvoje atsiskleidė skaisti perspektyva., 7

Pavakaryje iš glžk. stoties atėjęs viršila manęs klaū 
sinėjo, kur matėme paskutinius bolševikūs. Papasako
jau ir žemėlapyje parodžiau. Kad viršila buvo laipsnis ir 
pareigos, aš tuo metu nežinojau. Supratau, kad jis esąs 
vyresnis, bet galėjo būti ir pavardė Viršila.

Kas dėjosi mūsų apylinkėje kai manęs nebuvo na- 
(mie, sužinojau tik žymiai vėliau. Apie tą tarpsni Stasio 
IButkaus knygoje “Vyrai Gedimino kalne” taip parašy-

h

h
i:

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA

7
z>< , Mokama 4 metu 
yQ Certrfikatam*.

Mažiausit $5,000 
rr Jdaugiau. ,

AUTOMOBILIAMS

6
1 /_ Cjf Mokamo 1 moty 
/ 2 /O Cartifikatoms.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

l Mupymo sąiktifa* Iki mėn»«lo 4 
■ JO-toi (flenot iuėrfa'iaafrio dividendu už vi*, minoj, 

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MENESIAI

VALANDOS: Pirmad. ir kehrlrt. 9:00 ryto — 8:00 v«k; 
Antrad. fr penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Sežta- 
dieniais”9:00 ryto — 12:00 dienu*. Trečiadieniais ui

— Balandžio 2 d. naktį atžygiayome į Žiežmarius, čia 
'jau fronto zona, nes Žaslių.ir Vievio miesteliudSė_jąii hįoį 
Lsevikai... (144 psl.) ...

— Viską pasitikrinę, is lėto patraukėm į pirmąsias po
zicijas, kurias iki šiol laikė 2 pėstininkų pulko kuopos... 
Atvykome į vieną nedidelį dvarelį arti miško (rodos, Ra 
maravo) ... (145 psL). ’

• —... Čia mums buvo paruošti pietūs. Skanios -kruopos.
— Man bevalgant, pradėjo šaudyti mūsų patranka. Jos 

. sviediniai kaukė per mūsų galvas ir sprogo kažkur už 
miškelio. Taip ir dingo mano noras valgyti. Supratau, 
kad jau paruošimas pulti, kurį turime .atlikti mes...

— Tai buvo balandžio 3 d. Atėję kareiviai buvo skirti 
mus paimti ir nuvesti į pirmąsias linijas. Iki miškelib 
ėjome lauku... ‘

I • (Bus daugiau) •
XL-
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KAUNO PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA

jokiojte;, didelėje 'valstijoje.

NAUJIENŲ $2.00

PIKNIKAS
POLONIA SODE /■v. .

sąskaitos

Chicago, III. 606081800 So. Halstad St.

Mano galva uni j u vadų ąlgps 
yra perdidelės, tiesiog pasakiš
kos, žauriai atitolusios nuo at
stovaujamų darbininkų uždar-

Gavę liepos mėn. Soc. See. če 
kius (su 6% priedu) nustojo bė

$3.00
$2.00

daug pensininkams tereikia!). 
Tiesa, tas padidinimas sieks vi
dų t. apie 130 dol. per metus, ar
ba vieną šimtąją dalį to, ką pa
siskyrė sau, dargi bene nuo va
sario mėn., prie valdžios esą rink 
tieji Vašingtone.

Kalifornijos sostinėje Sakra
mento ėjo ginčai tarp atstovų už 
mirties bausmės įvedimą, plėši
kams

Prie pravedimo darbų kaiku- 
rie asmenys dirbo 7 dienas per 
savaitę po 24 vai. per dieną (iš 
algų lapų, pavaizduotų per TV) 

.— tarmaži “stebukliukai”.

NAUJIENOS, CHICAGO t, ill, — Saturday, July 16, 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.

Įsteigta 1923 metais.
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

tik nustojusiems darbo -— bedar
biams. Kalifornijoje, kiek teko 
girdėti, nesivaržoma ir neatsi
žvelgiama į patyrimą ar diplo
mą, kai nereikia — su dieną at
leidžia.

Ar ne laikas būtų unijų va
dams, kaip darbininkų atsto
vams ir gynėjams, daugumoje 
gal kilusiems iš dirbančiųjų šei
mų, atsisakyti nuo dabar gau
namo 
neišnaudojamo pragyventi) di
džiulio atlyginimą su ginamais 
darbininkais ir pavyzdį valdžiai 
negilinti prarajos tarp aukštųjų 
postų algų ir išprusintos bei iš
mokslintos darbininkijos uždar-

Butų, rūbų, apavo (ypač jų 
pataisymo) ir kt. kainoms vis 
kylant, pensininkai guosdavosi, 
tad maniau, kad ir jie, kaip “žy
mi’ visuomenės dalis, ko gero 
pradės triukšmauti — rengti ei
senas lazdomis pasiramsčiuoda
mi. .... .

džio namai kaštavo 50-60,000, 
tai dabar 90,000-ir daugiau.

Oaklande pastatytas milžiniš
kas daugiaaukštis gelžbetono pa
statas condominium butams. 
(Tokiuose pastatuose, paprastai 
butai būna labai kuklūs — ma-

j£ą| frondos kurioje tai vieto- 
-paviršiun romosek- 

ąųaĮaiįrlesMet^s.SanFr. irapy 
ĮiĄkĮą tos rūšies -jaunuoliai buvo 
Tųįtąrė: pasąrędyti — demons- 

K^ojms. dienomis prieš 
dem-Gflstracįją buvo -nužudytas 

yįenąs iš hpmoseksualų vadovų. 
Į^e^pn4ir^qgps išvąkarėse, vie- 

:aą ąŽ ^:$iĄ&į.prąnęšX kad de- 
tų<^tracijoįė dalyvavusių apie 

(Mat, suplakė

žuvusiojo pagerbimą su savęs 
pasirodymu). Demonstracijas 
dienus vakare, vienas iš TV pra
nešėjų pakartodamas minėjo, 
kad demonstracijoje dalyvavo 
250,000, nežiūrint j tai, kad tos 
stoties reporteris gatvėje prane
šė kad demonstracijoje daly
vauja 100,000 žmonių. Sekan
čios dienos vakare pranešėjas 
paklaidą atitaisė: demonstraci
joje dalyvavo apie 100,000 ir 
stebėtojų — žiūrovų 150,000.

Kai kurie demonstrantai ėjo 
visu gatvės pločiu susikabnę; 
kiti būreliais, dar kiti po du gle- 
bėsčiuodamies. Daugelis, ypač 
moterų, šokdamos, šokinėda- 
damos ir visaip kraipydamosi. 
Netrūko ilgaplaukių ir barzdo
čių, iškeliamų rankų ir kumš
čių. (Kam jie grasino: miru
siam vadui, jo žudikams ar'gy
viesiems, taip ir neaišku).

Eisenoje dalyvavusių apranga 
buvo labai įvairi: kas apsiavęs, 
kas basas, kas su marškiniais, 
kas visai be jų, d kitasis griešna 
kūną pridengęs tinklu ar retu 
maišu. Nustebau, kad šioje ei
senoje dalyvavo gražiai apreng
ta maža mergytė su aklųjų ma
tomąja lazdele.

Sekančią dieną vienas iš or
ganizatorių pareiškė, kad eisena 
buvo didinga ir tvarkinga tik 
stigo vieno vienintelio žmogaus 
— miesto mero. Reporteriai 
tuoj prisistatė pas merą. Jo 
atsakymo nenugirdau.

į Krautuvių -savininkams ir vie
los gyventojams - spaudžiant, 
miestai panoro iš didžiųjų gat
vių iškrapštyti nakties paukš
tes.—^ prostitutes. Tos vėl šu- 
judo, subruzdoir-'nežiūrint į 
areštus "įrofęsfavo. O kiek 
'diiąugšmo \buyb TV reporte
riams. Jie jas1--filmavo iš pri.e- 
iio ir^užpąkaiib; iš arti ir toli, 
inier^vosjr padėtinu,. uždarbių 
dydžiu ir . t,; t; 'Vakarais visa 
įąi perduodavo TV žiūrovams,

^Fnęš kurį laiką guodėsi, mi
tingavo ir protestavo. San F ran
kiško miesto ir apylinkės palie
gėliai, ieškodami didesnės para
mos ir - daugiau dėmesio j iems. 
Bųvo-užrinę pašalpų skirstyto
jo kabinetą, kuriame būrys pa
liegėlių išvargo apie porą savai
čių. Dalis jų pasiekė Vašingtoną 
ir vietos paliegėliams prisijun- 

f’ us, išgavo- iš pašalpų šeiminin- 
o kūkj tąi pažada. (Padėk Die- 

ve! Tik ne visada politikams 
'pavykstapažadus ištesėti).

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS* 
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius" 1905 

metų Įvykins, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. __ _ _____ , ■ -j--į $8.00

Dr. A. J. Guss«n — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik---------------
Minkštais viršeliais tik  ---------------------------———

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ---------------

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki «rb* money orderi, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

n uo s- 
u pėsčių, 

Xet kelionė į

kalbėli. (Neturtingos ir siipna- 
•būdės. mergaitės.L T ■ žiūrėjusios 
.“rąpęrįps’ įąjėjp' susigundyti 
Šiuo^bdžiu“utpatu’’?).

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

žmogžudžiams. Ansk- 
čiau priimtąjį įstatymą guber
natorius vetavo. Dabar norima 
jo veto “peržengti”,

San Franciske šiais metais nu- 
1

žudyta virš 60 žmonių. Jei žmog 
žudį pagauna, tai jam duoda 
advokatą, kviečia 12 asmenų ju
ry, bylos nagrinėjimas tęsiasi il
gai ir visas išlaidas apmoka ra
musis ir dorasis mokesčių mo 
kėtojas.

Antroji pusė rašo, kad Lie 
tavoje lietuviai yra rusų ko 
munistų vergai. Jokios laisve: 
ten n ra

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

Prieš keletą metų, valdžiai pa
dedant, San Jose miestas pasta
tė teatro rūmus kaštavusius 
apie 5 milijonus dol. Tų rūmų 
remontas (tuoj po atidarymo 
stogui įgriuvus) kaštavo dar 
apie 3 milijonus dol. Pastato 
priežiūra," valymas ir būtiniau-. 
šio personalo išlaikymas kaštuo
ja daugiau nei gaunama atsitik
tinų pajamų. Vienu žodžiu, mies 
tas įsigijo bėdą. Ar ne pana
šaus likimo susilauks ir kitas 
to miesto milijoninis pastatas — 
konvencijų salė, įpusėta statyti.

Gaila, kad miesto šeimininkai 
“skrajojo padangėmis” ir nesta
tė namų gyv. butams, kurių čia 
visą laiką trūksta, nes gyvento
jų skaičiumi miestas sparčiai 
auga. 1 -

Trys organizacijos pastatė po 
daugiaaukštį pastatą gyv. bu
tams (viso apie 500 butų) ir jie 
tuojbuvo užpildyti. Dabar tos 
organizacijos turi geras paja
mas. Norint išsinuomoti butą 
tuose namuose, reikia eilės lauk-

Plėšikas — žmogžudys, dargi 
ramių piliečių globėją, o bėdos 
atveju gelbėtoją — policininką 
nudėjęs, gali ramiai klausytis 
savo bylos teismo metu, žinoda
mas, kad jis priklauso “nepalie
čiamųjų kastai”, nes nėra žmog- 

ži). Ten jų kaina nuo 38 iki 751 žudžiams naikinti įstatymo, 
tūkstančių

IjIIMb Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. — 1490 AM 
gest. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Sekmad. 9:30 - 10:00 v. r. - 1230 AM 
Veda K. BRAZDŽIONYTĖ

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

Per Aliaską pravestasis vamz- 
lys alyvai, dėl dydžio ir ilgio 
(per .sniegus, tundras, upes ir 
kalnus) šu milžiniškais įrengi
mais galuose, skaitomas techni- 

(manaū nereikalingo irįkos stebuklu. Džiugu!

Miestan užklydusį laukinį plėš
rųjį žvėrį ar pasiutusį šunį tuoj, 
naikina, p dvikojį plėšrųjį gyvį 
— žmogžudį, sugavę iri nnteisę 
talpina vienutėn, dudd£’ jam 
maistą, rūbus, apavąjaviesą, ši
lumą, priežiūrą, gydymą ir t. t. 
Ir vėl visa tai mokesčių mokė
tojų sąskaitom

Kalbama,- kad žmogų naikinti 
esą ne pagal konstituciją,- o ar 
žmogžudys, nužudydamas asme
nį, kreipė į tai dėmesį? Nema
nau. Geriau votį išpiauti, nes. 
gangrena plinta!

iš jos visus pirmiau duo- 
dokumentus. Atėmė ir įsa- 
stdėti ten, kur ji dabar 

esanti.

iiaii.t, k.ui n.'isii 
tuviai Ivardauska

šiai pusei tikiu pil- a.,s;sili... Savu th- 
nai. Priminsiu pavyzdį, kurį 
aš pals patyriau.

Štai mano kaimynas S. 1. 
(vardų neminėsiu, kad kam 
nors nepakenkčiau) stengėsi 
aigabenti savo sesutę is Lietu
vos, kad galėtų čia Amerikoje 
pasisvečiuoti.

Brolis ir sesuo dažnai susi
rašinėjo. Viename savo laiške 
sesutė jam rašė: “Visi doku
mentai tvarkoje, gautas leidi
mas važiuoti į Ameriką”.

Pasiturintis brolis su savo 
žmona, neturėdami kitų šei
mos narių, pasiruošęs laukė 
viešnios.

Bet vietoj viešnios, jis gavo 
ašaromis aplaistytą laišką. 
Paskutine dieną, kuomet ji jau 
turėjo išvykti į Ameriką, atvy 
kę komunistiniai žandarai atė

lai kurgi ta laisv 
mačiau tuos laišku 
broliui Amerikon, 
toliu padar 
susi rašinėji 
Wasltia up

WORCESTER, MASS. ""
Neleidžia išvažiuoti

Skaitydamas lietuvišką span 
dą, žmogus nęžinai kuriam 
spaudos šonui tikėti. Vieni ra 
šo, kad tarybinėje Lietuvoje 
pilna laisve, visko pilna, lie
tuvybė žvdi. (

an-ram velniui — raudonam 
kom.sarai parduoda. Už gar
bę, už grašius, už pavydą, už 
aš... Vadinasi, jei ne aš reik 
sunaikinti vriką, kas tik lie
tuviška. Aš, aš dar ne pirmi
ninkas, ne prezidentas. Suk 
juos devyni:

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Tri. 421-3070

Dirbantieji, palyginti, gauną
Namų savininkai, nežirint di- neblogus atlyginimus. Pakilus 

dinamų mokesčių, neuri laiko kainoms gelbsti streikai. Liūdna 
eisenoms ir protestams. Jie įni
ko į namų dažymą — vieni sa
vo malonumui, o kiti nori turi
mus namus parduoti, nes kainos 
labai pakilo.

Dažytojai, pajutę dažymui 
karštligę, sustreikavo. Reika
lauja didesnio vai. atlyginimo.

Kuri tai bendrovė pastatė daug 
naujų gyv. namų ir visą koloniją 
išpardavė per pirmą skelbtą 
dieną. Vieni pirko sau gyven
ti kiti pinigų investicijai ar spe
kuliacijai. 

I
Jei prieš porą metų nauji nie-
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rimas. Antelė dar jūroj, o Gečys jau penkis kiaušinėlius 
padėjo, kad susirinkusieji galėtųkepti. Dar nesutarta nei 
vieta,nei laikas, kada tas pasitarimas turėtų įvykti. Dar 
nesusitarta, apie ką susirinkusieji tarsis, d Gečys jau ka- 
kariekuoja apie penkis kiaušinius, kuriuos jis Amerikos 
Lietuvių Tarybai jau padėjo. Jis net nežino, ar ALTa yra 
pasiruošusi jo padėtus kiaušinius kepti. Gali sudaužyti, 
bet kaži ar norės ragauti.

Viši penki Gečio kiaušinėliai įdomūs, bet pats įdo
miausias yra paskutinis. Jis šitaip skamba:

“5. Altos ir JAV LB eventualus susijungimas, pag
rindu pasitarimui imant Dr. A. Butkaus spaudoje skelb
tų projektą”. Dr Butkus savo laiku buvo mokyktojb Barz 
dūko dešinioji ranka. Atsimename Dr Butkaus prieš tris 
metus rašytus rašinius, bet Gečys nepasako, nei kada, nei 
kur tie rašiniai buvo paskelbti. Jis net nepasako, ar Dr. 
Butkus yra tas pats. Ar po kelionės Į Vilnių ir paskaitų, 
jis leis Genui svarstyti jo projektą?

Mokytojas Barzdukas savo laiku kartojo, kąd visi 
Amerikos lietuviai yra jo Bendruomenės nariai, o jis yra 
jų pirmininkas. Dabar Barzduko mokinys Gečas pasako
ja, kad eventualiai ALTa susijungs su JAV LB, o Gečys 
bus to junginio pirmininkas. Jis pataria šiuos klausimus 
svarstyti.

r

Amerikoj Laisvės statula sutin
ka kiekvieną į New Yorką įplau
kiant laivą.

- > - - - - į - -
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Iš pirmo žvilgsnio paveiksle įžiūrime prinokusius kunkorėžius, bet tikrovė 
yra kitokia. Matome šienligės didžiausius kaltininkus, kurie netrukus pasi
rodys ore. Šienligės prinokusi varpa, padidinta 7,500 karty. Kai iš varpos 
pabyra prinokusios sėklos ir vėjas pradeda jas nešioti, tai jautresnieji 
pradeda sirgti šienlige, o kitiems tos mažos sėkliukės nedaro jokios įtakos-Kratinys šiltam savaitgaliui

Mokytojas Stasys Barzdukas, visais atžvilgiais jo 
paties suskaldytos Bendruomenės garbės pirmininkas, 
ir, Algimantas Gečys, garbės pirmininko titulo siekian
tis dabartinis pirmininkas, šiomis dienomis paskelbė ke
lis laiškus Draugo redakcijai Įvairiais visuomeniniais A- 
m.erikos lietuvių klausimais. Nežinome, kuriais sumeti
mais šie veiklūs vyrai, vietoj rimto rašinio ar apgalvotos 
studijos, pradėjo rašinėti tiktai laiškus redakcijai. Laiš
kus redakcijoms rašo vienam kitam nedideliam klausi-; 
mui išaiškinti, o šiedu vyrai bando spręsti platesnei vi
suomenei rūpimus klausimus tiktai laiškučiais redakci
jai. ,

Gečys gali būti geras inžinierius. Planai jam gali iš
eiti švariai nubraižyti ir tvarkingai suręsti, bet kai jis 
bando spręsti Amerikos lietuvių visuomeninius klausi
mus, tai jam taip jau nesiseka. Visi žinome, kad jis gero
kai prisidėjo prie lietuvių tarpe kilusio erzelio, bet jis ne 
turi reikalingos lengvos plunksnos tam erzeliui apramin
ti ir priimtiniems pasiūlymams formuluoti. Jis nemoka 
nei erzelio apraminti, nei savo minčių'aiškiai formuluo
ti- : '

Laiške redakcijai du trečdalius vietos jis skiria Dr. 
Leono Kriaučeliūno iniciatyvai ieškoti bendros kalbos be 
sipešančiųjų tarpe, o tiktai vieną trečdalį'.savo laiško ski 
ria pasiūlymams, kuriuos ne tiktai pačios 'aukščiausios 
valdybos, bet ir visi lietuviai turėtų pasvarstyti ir pa
komentuoti. Iš kelių sakinių matyti, kad jam labai nepa-; 
tinka žinomų veikėjų iniciatyva, bet kuriam klausimui 
spręsti. O dar labiau jam nepatinka viešumon iškėlimas 
jo vadovaujamos Bendruomenės užsispyrimas nesitarti. 
0 jeigu kada nors kur susitarė, tai tų šūsitarimų nesilai
kyti. Apie Dr. Kriaučeliūno pastangas ieškoti bendros 
kalbos, jis šitaip rašo:

“Tenka apgailestauti tarpininkauti pasisiūlę As
menys JAV LB K (rašto) valdybos kvietimo ALTĄ 
Įtaigoti nepriėmė ir savo pranešime rado reikalo pa
reikšti, kad “tolimesnė mūsų misija visų mūsų suta
rimu sustabdoma”. Šiuo atveju lyg ir nesuprastas, 
tarpininko vaidmuo — norėta būti teisėjais, o ne pap 
rastai reklamos nesiekiančiais ir nežinioje liekan- . _ _ _
čiais tarpininkais”. Draugas, 1977 liep. 12 d., 2! psl). yių /Tarybos ir jo-.vadovaujamos Bendrū^eriės pašitį
rastai reklamos nesiekiančiais ir nežinioje liekan-

r " Gečys nenori suprasti, kad ne tik Dr. Kriaučeliūnas, 
, bet ir kiti su juo bandę ieškoti bendros kalbos Įtampai 

sumažinti ir vieningam darbui dibti, rasė tą, ką jie turė
jo galvoje. Savo laiške jie aiškiai pasakė, ko jie norėjo. 
Kai visi penki visuomenės veikėjai Įsitikino, kad nieko 
iš jų pasiūlymų neišeis; kai pamatė^kad Gečys nori juos- 
panaud-oti saviems tikslams ('gėdiškai Įtaigoti ALTa), 
tai visi savo misiją baigė. Jiems buvo ŽŠku, kad negali

ma tartis su žmonėmis, kurie tartis nenori.
Gečys negalėjo apsieiti be Įtarinėjimų. Dr Kriauče- 

liūno sukviesti vyrai turėjo tiktai tą tikslą, kuri jie savo 
pranešime skelbė. Jie norėjo, kad abi pusės susėstų ir iš
sikalbėtų. Jie norėjo, kad bandytų išaiškinti nuomonių! 
skirtumus ir bandytų ieškoti bendro darbo galimybių., 
Tuo tarpu jis Draugo skaitytojams jau'pranešė, kad jie. 
norėjo būti teisėjais. Koks pagrindas tokiam Įtarimui?; 
Gečys nenurodo. Jis skelbia savo sprendimą ir baigta, .'o, 
jeigu penki vyrai nori tokiam teisėjo Gečio sprendimui; 
Įrodymų, tai tegu patys pasiieško. Gečys savo minčių ne 
linkęs pagristi. Jeigu jis sako, tai taip :Wri būti. į

Bet Gečys dar toliau nuėjo Jis tvirtina, kad šie penki 
vyrai nenorėjo likti “nežinomais” ir reklamos nėsiekian- 
čiaistarpihinkais”. Matyt, ka'd šiuos klaūsimu'š jis spren
džia pagal save. Kuriam galui Dr. KriaŪčeliūhui. reika
linga reklama? Kas jo nepažįsta ir kas nežino, kiek ener 
gijos ir geros valios jis yra Įdėjęs Į JAVLietuvių Bend
ruomenę? Kas nežino, kad jis buvo parinktas suorgani
zuoti ir pravesti Lietuvių Taūtihių Šokių šveiitę, kai ge- 
činiai jau neturėjo žmogaus, kuriuo ptatesnė lietuvių vi-! 
siiomenė pasitikėtų? Kas nežino, kad jis šventės pab'ai-; 
goję padarė daugiau pelno, negu visų kitų švenčių metu, 
ir kad jam nereikėjo registruoti skirtingas ’ draugijas, 
kad maža grupelė „pinigus kontroliuotų. Jokia rekiatna 
nereikalinga ir kitiems keturiems vyrams, frahdžiūsiems . 
ieškoti bendros kalbos vieningam darbui. Jie jaū yra $&- 
kankamai išreklamuoti, platesni visuomeAeš sluoksniai ■ 
juos pažįsta, jiems reklama nereikalinga. Jie žino, kad 
geriausia reklama yra geri darbai. Tokia reklama reika-

įGėčiui, bet jis ją kitiems ^rimetinėja. ■
Bet gražiausias Gečio pAšiūlymaš: Amerikos Liėtū-

DR. A. J.- GUSENAS -

DANTŲ PRIEŽIŪRA - KŪNO • SVEIKATA
Dantys tai yra svarbiausias 

burnos organas ir visų virški
nimo organų bendradarbis. Ge
rai sukramtyti kietesnės mity
bos veksniai padaro gerą jų virš
kinimo pradžią. Kramtymas tei-

opų pagaminti, o kartais net ir 
vėžį pradėti.

Manding, valgymui turi būti 
norma. Nereikia skrandį kimš
te prikimšti, kaip pelų maišų, 
kad net jo šonai braškėtų. Tuo-

kia sveikatą patiems dantims ir met jame mitybos veiksniai il- 
jų dantenoms, o kartu sveika giąu stovi, genda ir rūgsta, o 
ir visam žmogaus kūno organiz-1 vėliau pereina cheminį veiksmą, 
mui. (fermentation ir putrefaction, j

Beje, kad dantys vaidina la-^ pagamina nuodingas dujas,, ku-: 
bai svarbią rolę žmogaus svei-įrios sykiais žmogų susirgdina,! 
katei, o už vis labiausiai tai au- > dažnai būna reikalinga ir sku-į 
gančių Vaikų. Todėl dantis bū-Ibi gydytojo pagalba.
tina tinkamai ir prižiūrėti, kad 
jie sveiki būtų.

Būrhoh paėmus kietesnes mi
tybos kąsnį, pasidaro jo virški
nimo pradžia. Jį gerai sukram-į 
čius, su seilėmis sumaišius, leng- riškos rūgšties, kuri padeda is- 
vai nuryjama. Sausos mitybos 
nuryti negalima. Geras mitybos 
sukrairftymas būna lengvai ir 
vidaus organų suvirškinamas ir 
įsisavinamas.

, Tačiau seilių burnoje gamina
si iš tyru porų liaukųr Seilės fie 
tik mitybos veiksnius suvilgo, 
.bet juos ir atskiedžia, kad būtų 
lengviau ir nuryti. Taipgi pada
ro baltymų ir saldymų virški
nimo pradžią. Galutinai šios rū-j 
sies mitybą suvirškina saldžio
sios gilės ir laibųjų žarnų sul
tys.

Dantims ir skrandžiui labai: 
'daug blėdies padaro karšti val
giai ir gėrimai. Taipgi ir labai 
šalti valgiai ir gėrimai- nuo le
vų. Negerai po karšto valgio 
gerti šaltas7 vanduo ar kSs ki
ta, kartais riet danties emalis

i " . __ _ r
‘Ahgliavahdžiai skrandyje

ii visai mažai apvirškinti; pilną 
baltymų virškinimą užbaigia 
žarnos ir saldžiosios liaukos sul
tys. Skrandyj e yra ir hidrochlb-

tirpinti rupesnius mitybos veiks
nius, ir po 3-4 vlandų gerai.mi-- 
tyba apvfrškinta iš'skrandžio į 
žarnas subėga. s * - •

Negerai per daug valgyti ir 
labai, nesveika maišyti įvairios: 
mitybos rūšių veBtaniai. Taipgi! 
ir nesveika vienu kartu anglia- 
varidžiai su, proteidžfc valgyti. 
Nes nuo abiejų tokios mitybos 
rūšių skrandyje pasidaro baisi 
maišalienė. Sklandžio sultys 
artgfiavandžių nereikia, jos vei
kia vien tik proteiduš. Anglia- 
vandtiai ilgai skiahAyje beriog- 
sodami ima rūgti, pūti ir ga
mina nuodingas rūgštis, ku
rios susigeria į kraują ir jį labai 
užteršia. , .

Jeigu žm'dgūs būtų apdaires-k 
nįs ir vartotų mažiau gyvulinės, 
kilties proteidų,'o daugiau aug-|- ...v. . ---------"J’'-------

rma skilti, aižėti jr net trupėti, .meninės ir saugotus lengvai pū- 
taigi ir skrandy gali uleerinių (vančių, gendančių valgių, o tim-

kintųs daugiausia gamtos duo
tais, nesukanaveiktaiš natūrali
niais valgiais, -jis ir žinote ne
žinotų apie įvairias kūno ligas, 
nuo kuinų jam tenka kentėti, 
merdėti ir jaunavėj į amžinat
vę keliauti! ■.

FILIPINIETĖS NUNUODIJO 
6 LIGONIUS

DETROITAS, Mich. — Dvi 
filipiniėtės slaugės prisiekusių
jų teismo, pripažintos kaltomis 
nuodijus 6 Veteranų Adminis
tracijos tvarkomos ligoninės li
gonius. .

Prisiekusieji teisėjai dvi sa-
~ t** - - ->■ - = < - ■ v < - r .Lt

mo, kad slaugės kaltos dėl 16 ve
teranų mirties. Jos nenuodijo 
veteranų sąmoningai. Bet daVė 
jiems tokių vaistų, hūo kurių 
ligoniai mirė. 33 mėtų slaugė 
Lonbra Pėrės ir 31 mėtų am
žiaus Filipina Nkrcišo lankią tei
sėjo skiriamos . bausmės, Abi 
slaųgės^męsvūmtos^fnes jos yra 
padėjusios. po $75,000 užstato.

Teisėjas Phillip Pratt dar kari 
tą pastudijuos - teisme . iškeltus 
faktus, ir abieii paskirs įstaty- 
dials riurhatyte battšmę. Joms 
būtų.skiriama įjįfrties ^bausmė, 
•jeig^į teismas-ĮSotų -įliftikinęs, 
kad jos sąmoningai davė nė 
tuos vaistus sergantiems vete
ranams
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JONAS VALAITIS

“Švedų degtukas’’ M
(Tęsinys)

Stanovienė atrakino spyną ir įleido svečius f pirtį.
Diukovskis brūkštelėjo degtuką ir apšvietė priešpirtj.
Priešpirčio viduryje stovėjo stalas. Ant stalo greta ma 
žo storulio virdulio stovėjo sriubos indas su atvėsu
siais barščiais ir lėkštė su kažkurio padažo likučiais.

— Toliau!
įėjo į sekantį kambarį. į pirtį. Ten taip p&Vstovė

jo stalas. Ant stalo didelis indas su kumpiu, butelis su 
degtine, lėkštės, peiliai, šakutės.

— Bet kurgi šitasai? Kur užmuštasis? — jpuklau^c 
tardytojas.

— Jis ant viršutinės lentynos. — pragvagždėjo sfano 
vienė, vis dar nublankusi ir drebanti.

Diukovskis paėmė ranka žvakigalį ir lipo prie vir 
šulinės lentynos. Ten jis pamatė ilgą ^frioganš kurtą, 
nejudamai gulėjusį ant didelirt pūkiniu .patalų. Kūnas 
lengvai knarkė....

— Mus mulkina, po velnių. — suriko Diukovskis.
— Tatai ne jis. čia guli kažkurį g\ vas Ynnlkls. Ei, kAs 
jūs, velnias jus griebk?

Kūnas su švilpsimi patraukė į save orą ir sujudėk 
P;nkovskis stūmė jį alkūne. Kūnas pakalė UukšU n

rankas,

K 
bosas.

Diukovskis pi įkišo prie nežinomojo *veido žvaki- tę manau iš čia pasisalinti.^ Jau nusibodo....

įgalį ir suriko. Iš paraudusios nosies, suveltų, nešvariu , — Nešūprahflima. — pasakė biukovškiš. 
Įplaukų, iš juodų, kaip Smala, ūsų, kurių.vienas gan- ^as gi čia nesuprantamo?
|niai užrieslhš sų Jžutamu žiūrėjo aukšty’fi į tūbas, jis^ "— NesupFanfama. Dėl Dievo, kaip pateko jūsų ba- 

Į sbd^?
’ JKurfs batas?

Mes t adome vieną batą miegamajam, o antrą 
jĮ šode.

■— O jums ko dėlei tatai žinoti? Ne jūsų reikalas... 
"Bet gerkite gi, velnias jus griebk.'Pažadinot, tai gerki-

i
į eiti prie V>Tė‘s. Ne ūpe. žinai, buvau, po gefe... Jinai pri 
I eina prie lango ir pradeda koliotis... žinai kaip bo- 
: irun... aplamai... Aš, iš girtumo, ėmiau ir leidau į ją 
batą... Cha-cha... Nesikofiok, vadinasi. .linai įlindo pro 
langą, įžiebė lempą, tai ir ėmė mane grumdyti, girtą. 
Išvanojo, a tvilkė čionai ir Uždarė. Maitinuos dabar... 
Vilko meilė ir užkandis. Bet knr jūs? Čubikovai, į kur 
tu? į

tardytojas sbiovė ir išėjo iš pirties. Už jo, nuko
rę galvą, išėjo Diukovskiš. Abhdu tylėdami sėdo į

I niaf užriestas sų jžulnmu žiūrėjo aukštyfi į tūbas, 
pažino kometą Ktiauzovą. . !> T

— Ar jūs Markas Ivaničius? Negali būti?
Tardytojas pažvelgė į viršų ir apmirė...

— Tatai aš, taip... O čia jūs, Diukovskis. Kurio bie-
so jums čionai FeilkTa? 0 tėti apačioje dar kuri lerlė? 
TėMihukai, teartomis galybėmis?

Kliauzovas nusiritd ir apkabino čubiko- Je- į^amu, broleli, istorija dėl šito bato. Aš nenorėjau

— Kuriais kritais? tšgerkinL Velnias griebk. Tra-la; aplaifiūi
-fi-tomJorh... IšgersirtU Vfebrok, kas jus čion atvedė? ' 
Iš kur jūs sužinojote, kad as čia? Pagaliau visliesk. 
Iš-gersim. į ' ’ UUrt

Klian^ovSs Įžiebė Irinpą brpripVlė tris stiklelius 
degtinės. -'..u

— Taigi, ag tavęs nesuprantu, — pasakė thrdyiitjhs, 
išskėsdamas rankas. — Tu čia ar neAė?

— PakaV lau. Moralę s^bti nori? SfefrĄnnk. vįSmilį ir nuvrė.iavo. Niekioj kih>'lįikn kelionė 
Jaunuoli DiukoMfM, rtsęrk ««vo sliklcl,. TYaleiSkme „Vatrodė jremi (okia nuobodi ir ilga, lain Si karta.

** I * * J # iž - '4 e * i • - jL’ ADtidu tylėjo, cnbikovas visą kelią drebėjo iš pykčio,
suprasti, — pasakė tardvto- I^AėvsKfs s^vo veidą slėpė apikaklėn, l^rsi bijojo,

'-aivė ir kilstelėjo galvą.
s sičio? lenda? — paklausė uždusęs, sunkus 

fan k0 reikia?

gi, drau-gai, šita... Ko žrQriteį?z Gerkite.

— isdelto as negaliu <<n n~> V A —” —x— —jurajvrjv,
fas, imiširtali^ii *išgerdaVnas degtinę. —Kodėl tu šičia? tanišū ir kfapnojantis lietus neįskaitytų . jo vei-

tHrvSziav^ūs namo, tardytojas rado Savo name 
Tiuliujevą. ’Gydytojas sėdėjo prie stalo ir, 

‘‘gfflii ^tefkvėpdainas, vartė “Ninos* lapus.
,' r-

Reikalai tatai baltajam pasdrtly. —'pašakfe jfs, 
liūdna šypsena Nutikdamas tardytoją. — Vėla Austri
ja tatai.., It Glajstonas taip pat tam tikru būdu...

— Ko dėlei rrtan čia. nebūti, jeigu rhAn žiū geriu? 
Kliauzovas išgėrė ir užkando;ku&ipin.

— GVvdrtU i&’š sti/nhipfe/ię, kaip matai. Užkaw*pvjc- 
nykumoj, kaip kuris rtor.< aitvaras. Geric.- Belai, broli, 
man josios tenka. Pasigailėjo, na, ip -gyvenu čia atlie
kamoj pirty, atsiskyrėlis... Maitinuos, Būsimą savai-

ČUibikbvaš Wecfe pisfeien šfcriblių ir suvirpėjo.
— Velnio griaučiai. Nelįsk prie menęs. Tūkstantį

kartų aš tau sakiab, kad tu prie manęs nelįstam su sa
vo politika. Ne politikos čia reikalas. O tau, — kreipė 
si čubikpvas į Diukovskį, kratydamas kumštį, — o 
tau... amžiais nepamirgiu. J,

— Bet švedų... degtukas dėlto. Ar galėjau aš žinoti.!
— Užspring tu safo dėgtuku. Išeik ir neerzink, op I 

tai aš iš tavęs velnias žibo kį Į>adarj?šiu. Kad nei ko
jos tavo nebūtų.

Diukovskis htsikvepė, plsiėtaė kepurę ir išėjo.
— Eisiu pasigersiu. — nū't&rė jis, feėĮęs už vartų, ir i 

liūdnas rtuVėpliojo į smuklę.
StanbvĮėrtė, pūrėjuši iš pirties Mtab, rSd6 Vyrą 

svečių kambary. -
— Kodą buVd atvažiėV^ 1a?3y^M^

vyras. . „
— AtvažYaio plikyti, kid KliauŽbvA (^vfciz-.

duok, rodą jį pas šveKifią ’’žmoną, i r -
— Ech, Mirk Ivfirrfčiab. Mark fv^iičf^U_  atsik4

vėpė stanovinis, pakyTęd&maŠ atrtdtiyfi aki.s. — Sa
kiau aš tau, kad j>ahtidumas prie gero neprives. Sa 
kiau aš tau — neklausei.

■ . ? (Pabaiga) ; į

ŠKAtfSTŠfffi IR riNTfrtĮTF
OiėNrasti “NAūJrEb?As*-

—
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AKU8ERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446

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

DK. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius 

1938 S. Manheim Rd^ Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—a uaroo (nenorais 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai. 
Tek: 562-2727 arba 562-2728

ir

Rez.: Gi 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave^ WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-W\

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
'GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS
3907 West 103 r d Street 

Valandos pagal susitarimą

i

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

ODOS LIGOS. — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

Mažeika Evans

ŠVENTO RAŠTO P? 'UI IR PAAIŠKINI 
KIEKVIENĄ DIENą BUTINI KRIKŠČIONIUI

reikiamai didinti.

Gary plieno fabrikai EUDEIKI

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

Atgaivai nuo karščių ga- iki kapeliono. Panašius kursuse 
mintina šalta daržovių sriuba, turi Armija ir Laivynas. Juo- 
Nuskusti apie 7 uncijas bulvių še mokosi apie 2000 įvairių da- 
ir vidutinę morką, paimti šalie- Ijtkų virš 300,000 studentų, 
ro šaką, porą, kopūsto lapą, žie- Dauge'is mokosi ir atsiekia ge
dimo kopūsto skiltelę arba Mša- rų rezultatų studijuodami per 
ką, viską supiaustyti gabaliu- TV. Laisvojo pasaulio lietuviai 
kais ir išvirti vienoje kvortoje taip pat, turi galimybę studi- 
sūdyto vandens. Kai bulvės ir juoti, būti naudingi ne tik sau, 
daržovės įtampa minkštos, jas 
pertrinti per kiaorasamtį arba 
sietukinį samtį, viską sumai
šyti ir atšaldyti Prieš valgant 
įpilti stiklinę kefyro arba grie
tinės ir jberti smulkiai supiaus- 
tytų svogūnų laiškų ir krapų, 

į Valgyti su duona. Turint dides-

bet ir visi visuoamenei bei iš
eivijai. Chicago j e gražiai vei
kia Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto Neakivaizdinis sky
rius. Jo direktorium yra žino
mas pedagogas ir visuomenės 
veikėjas Ignas Serapinas. Moks
lą galima pradėti bet kada, in

į JONUI JASINSKUI
f v. mirus,

jo žmoiiai ir jos šeimai bei artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia

VW
M A. -

..in -&S

"Jėzus Kristui po gydyt — A p. Dirb. 9:34.
Situos žodžius pasakė Petras Anėjui, stabo ištiktam, kuri apaštalas 

rado Lidoje ir pagydė. Faktas, kad jis buvo išgulėjęs patale aštuonerius 
metus liudijo, kad jo pagydymas buvo Dievo galybe padarytas stebuklas. 
Tasai įvykos greit pagarsėjo ir pritraukė prie Viešpaties ir jo bažnyčios 
daugelį.' Tokie stebuklai pasiliko tik iki tol, kol gyveno Viešpaties iš
rinktieji apaštalai. Gydymo dovana, o taip pat kitos dovanos, įvykdavo 
tik apaštalų rankų uždėjimu. Viešpaties Jėzaus išrinktų ir įstatytų apaš
talų buvo tik dvylika, ne daugiau, nes Judo Iskarijoto vietą užėmė apašta
las Povilas. Dangiškoji Jeruzalė, kuri buvo regėjime parodyta Jonui Ap- 
reikštojui. turėjo tik dvylika pamatų.

Viii Žino, kad mirtis yra žiaun ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mP 
ruseli? | t< klausimi atsako knygutė "Viit»s po mirties", kurią gausite

, Krookamai. Rašykite:
F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 66629

ŠV. RAITO TYRINĖTOJAI

R

g

nę šeimą, šią proporciją galima | strukcijos siunčiamos bęt kur, 
net j Autraliją. Sėkmingai bai- 

;gę gauna mokytojo teises ir ba
kalauro diplomą. Kursas tinka 
ir bet kurio amžiaus esamiems 
ar būsimiems visuomenininkams, 
Prašoma teirautis adresu: 2543 
W. 69 St. Chicago, II. 60629, 
USA. M. Miškinytė

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE

Barbara Smolelis

L R. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tek 737-5149

1 Įtrina akis. Pritaiką akinius ir 
“contact lenses”

til. pagal susitarimą. Uždarytą tree

• Smulkios ‘ daržininkystės 
mėgėjams U. S. Agrikultūros de
partamentas išleido brošiūrą 
“Mini-gardens for vegetables”. 
Ji gaunama už 35 centus rašant: 
Consumer ‘Information center, 
Department 111 E. Pueblo, Colo. 
81009. Teh rašoma, kaip ir ko
kias daržoves galima išauginti 
net ant balkonų, palangių, pa
tio ir kitose nedėkingose sąly
gose.

• Sultingiausios lapuotosios’ Jun^iniu Valstybių Aplin- 
daržovės yra^iš ryto, kol dar su kos Apsaugos Įstaiga (EPA) 
fasa. Jas reikia tada skmti die- s_ gteel korpo_
įlos vartojimui. Kitos daržovės, racjjos Qary plieno liejyklos vis 
yiĮatmgai žirniai ir kukurū- !(fer į apKnką apte 900
jai, skintihi prieš pat vartoji-baugiau taršos virš to,

I kiek Įstatymais leista. EPĄ da-
w Apie žaibus ir griaustinį1 vė 30 dienų laiko tai milžiniš- 

yra pasakojama visokių mitų ir kai įmonei tartis dėl apšvarini- 
pramanytų dalykų, kurių rys- mo termino arba stoti į teismą, 
dausi, kad žaibas netrenkia du . EPĄ priežiūros viršininkas 
tartu įjį.
ą ir trenkia tik Į aukščiausią 
ietą. Apskaičiuota, kad kasmet 
Empire State, dangoraižį treii

da apie 23 kartus, o žaibas kar
ais smogia net 50 pėdų žemiau 
viršūnės. Trukšfną sukelia nė 
aibas, bet oras, dideliu greičiu 
lesiverždamas' į žaibo padarytą 
ro tuštumą. Daugiausiai žmo
nų nutrenkia, kai jie laike aud-'

2 na

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

UK.LEON AS SEIBUTIS
■ ■ ’•‘•xsry, pūsles ir

■■■ t-ROSTATOS CHIRURGIJA ..
. •* 2656 WEST 63rd STREET

Vai.- antrad. nuo f-^4 po pietų,

O tiso telef.: 7/6-2S8C
rex telef.: 443-5545

DK. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ lipo 
Ofisas 2652 WEST 59tfi STREET 

. > Tel. PR 3-1223
OFISO VAL.: pirm., ahtrad., treciad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šestadie 
niais 2-4 vaL. popiet ir kitu - laiki 

pagal susitarimą.

ANTHONY VAIČAITIS,.
Gyv. 6552 So. Whipple St.

■į’

Mirė 1977 m- liepos 14 d., 10:30 vai. vak., sulaukęs 69 metų amz.

Gimęs Lietuvoj, Kidulių vis., Kaimelio parap.

• Amerikoje'išgyveno 52 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Bemice, pagal tėvus Lekerauskaitė, sesuo 

Ann Kondrad, žvogeris Sigmund, brolis Joseph, daug sūnėnų ir duk
terėčių bei kiti 'gimines, draugai ir pažįstami.

Buvo S^ndarietis ir Sandaros iždininkas.
Kūnas p a šarvuotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 S. Western Ave.
Pirmadienį liepos 18 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Anthony Yaicaičio giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimš ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: žmona, sesuo, brolis, giminės.

Laidotuvių direktoriai Evans ir Sūnūs. Tel. 737-8600.

ORTHOPĖDAS^PRŪTEZISTA> 
Aparatai - Protezai. Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba kojorrn 
(Arch Supports) ir t t.

2350 West 63rd St., Chicago. III. 6062 
Telef.: PRospect 6-50$4

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY H1LLS GČL1KYČTA 

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

Taip pat naujoji Barbaros ' ir 
Sene Drishiy krautuvė 

THE DAISY STORE 
*91S Southwest Hwy, Oak Lawn, 

Tel. 499-1318

ERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. I E Rt N Al. 

Tai. WA 5-8063

) ■

Apdrausta* parkrauatymaa _
Is jvairiv rttumv.

ANTANAS VILIMAS 

Tat. 376-1882 art* 376-S996

VI
I SOPHIE BARČUS
| RADIJO IEIMOS VALANDOS 

programos U W0PA, 
1490 kIL A. M.

Llatuviy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 1230 
— 1:00 vai. popet. — ScštadienJ 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30

>Telef.: HEmlodr 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

l MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Another good reason to come under our wing

trūksta, kol atitiks įstatymų 
reikalavimus.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

visi lietuviai biznieriai

f

!

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

tą pačią vietą bei daik- Vidhrvakariuose James E. Mč- 
r-*“■- ' Donald sako, kad U. S. Steel 

Cėrp. savo fabrikų taršos emisi
ją jau žymiai pagrino ir jau tu
rima technologija visiškai taršą

ros slepiasi po aukštais me-‘ 
Ižiais. Laike audros hepatarti- 
la nė plaukioti, nes pasitaiko, 
tad žaibas smogia į vandenį. 
Era atsitikimų, kad žaibas už
gauna didžfnositts komercinius 

į ėktuvus, bet jiems nepadaro di
lelio nūdstolio nei sukelia efek- 
6. Guminiai bat'ši nito žaibo 
eapsaugoja. žaibai padaro dau-. 
iausiai nuostolio miškams, 
sukeldami apie 10,000 miško 
aisru. •
• Rūkšcius burokėlius salo- 

ams ir jų rakštį šaftibarščiams 
alima lengvai pasigaminti. Rei
ną išvirti "burokėlius ir, juos 
lulupus, sutarkuoti druožlėmis 
arba atitinkamai supiaustyti. 
jalima taip pat supiaustyti iš
birtus lapus, ypatingai jų ko
tus, fberti truputį cukraus ir 
šspausti vienos citrinos sunką, 
r'ietoj jos galima panaudoti j uo
los ruginės duonos gabaliuką, 
urištą į marlę arba retą audek- 
ą. Galima įdėti truputį kmy- 
iu, užpilti karštu vandeniu ir 
•auginti šiltoj’e vietoje 24 vai. 
šėmus duoną, atšaldyti ir vaf- 
oti numatytiems reikalams.
• Valant mašinas, ypatingai 

'.augoti vinyl medžiagos stogą 
r jo dėtnes nevalyti benzinu nė 
o "produktais. Galima naudoti 
nuilo milteliu skiedinį arba vi- 
lylo medžiagai Vklyti prėpata- 
ą. Tas pat liečia ir tos medžia
gos grindims plyteles. . .
• Vis daugiu amerikiečių stu

dijuoja neakivaizdiniu būdu spe
cialiose mokyklose. Daugelis ' 
universitetų ir kolegijų tuo tiū- 
du siūlo įsigyti nė lik specialy
bę, bet ir mokslo laipsnį. Tačiau 
didžiausią skaičių turi JAV 
Aviacija, turinti net 350,000 stu 
dentų, kurie neakvaizdiniu bū
du mokosi būti huo mūrininko

AAfehelpyour money 
put on more weight.

YOUR MONEY IS DIFFERENT THAN YOU. The 
more weight it puts on the better. The fatter 
it gets the healthier it’is. But it doesn’t get 
that way aH by itself. You have to plan ahead 
tp make it grow. And that’s where we can help 
—with our higher-than-bank interest rates.

LOOK WHAT IT CAN DO! The chart at left
* • ••

714%—^ 8.17% 
7%%s==S-’ 7.90% 

7.08% 
6.81%

5%%S£f

shows all the 
higher-than- 
hank interest 
rate accounts 
we have to 
offer. You 
decide how 
ranch you 
want to save, 
how much

put on weight in a 
hurry.

interest you want to earn and which Standard 
Federal account is right for you.
WATCH YOUR XTOXEY FATTEN UP. Once 
you've opened a passbook savings or certificate 
account at Standard Federal, just sit back and 
watch your money grow. We give your money 
the interest it needs to really put on weight. 
The interest you can count on to make your 
financial picture brighter and more secure.
START RIGHT NOW. Stop by the Standard 
Federal office nearest you and open an 
account that gives you higher-than-bank 
interest rates and “fat money? It’s the 
easiest way to

!

Come under our win^’ 
care what happens toyw.

< SmNDMRD FEDERAI. SAVINGS
Offirc 41<12 Archer Archue. Phone: M7-1140 Anmn: X»1 VVrst Gahwu Rnulrvard. Phone: W2-1 TO 

lavbard; 23 West Main Street. Phone: 627-114O BouMrr l«B: 21 Roukirr Pas's. Phorw* 897-1166
Doutwn Greve: 5100 Forest Menue. Phone; 963-1140 Q.

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

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

TĖVAS nt SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Tėlef.: GRovehžH 6-2345-1

1410 So. 50th Ave., Cicero
Teief.t TDwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TLTOMOBILIAMS PASTATYTI

Ckicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
A asociacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS UR LAURYNAS LABANAUSKAS

<5307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: kArds 7-3401
<

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUMUNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAxds 7-1138-1139

■ STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6«73

• 11028SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. S74-441®

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-ltlI
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IHinois, tapo Naujienų ska ty 
toju, užsisakydama^ jas \ iene-; 
r“pis m -tams. Ih'kaj už d<’mesj- 
N’.viHeaoms ir ju ;.!at irimo x a-: 

uit W’a’ter .Ju- 
— ta-iu: ArkL

\ i’i

r* mti

/onia sode, prie 46-tos 
Avė. Visi kviečiami 
Geras susisiekimas 

dusais, patogios vie- 
luibiliams ] 

r; tvės ir 
( i ariniame

palei 
sodo pa-

PRANEŠIMAS
Jiucmi pranešam dalininkams 

' ietuvių IJuosybės Namo Bend
rovės, Cicero. III. Daugeliui 
iau yra žinoma, kad namas yra 
oarduotas. Veik buvom privers-1 
ti parduot, ne;- taip iškėlė nuo
savybės taksus, visokius kitus 
taksus, kad tarėjom parduot už 
žemą kainą. Su pradžia perei
to gegužės mėnesio, visiems da
lininkams, kurių antrašai geri, 
buvo pasiųsti laiškai, kad yra 
šaukiamas dalininkų susirinki
mas birželio 4 d. Darius Girėno 
svetainėj, kad atsineštų savo 

šėrus ir bus jteiktas už šėrus at
lyginimas.

Metu-

juunuo-

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo £1UŲ iki 

Su^ivivuijitno
vių Amerikoje (SLA) urguui 
zacijuj. Vaikau^ ir
liaius pigi TE11M apdrauda: 

lik už 3 dol. melams 
j Jiems yra 'ir 'Laupomoji — En 
downicnt* apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaua 
kilę apie grupinę Akcidentalę 
apdraudę organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap
draudę. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 
Tel. 421-tflUO. (>rZ

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė —-Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALEBražėnas 

itstovaudamas Lie- 
> Forumą, du kar- 
iestas kalbėti Cape 

CorJ radijo stoties WFCC 90 
i minučių pokalbių ir paklausimų 

Jis kėlė pavergtos 
teisingos informaci- 

. j areikšdamas, kad 
<i/;oji spauda vengia 
aoie pavergtas tau- 
r-arytas iš apylinkės 
iskiasi veikloje in- 
s pandą laiškais ir

iš Ft.
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSLMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.
• n:'h:t'raL‘> t ratėsi- .

už alSiU.sta ŠI auką. Ilė-Į 
apylinkės tautiečiui, už-: 

įsiam Naujiena^ 6 mėn.j 
ivardės prašiusiam nemi- 
Visi skaitytojai prašomi j 

Naujienas ir jas platinti, j
Į lietuvių, rt 
formuojant 
pareiškimais, o valdžią ir at
stovus — raštais ir peticijomis. 
Daugiausiai parašų surinko Ire
na Lukauskienė ir Edą Bražė
nienė.

•os reikalu 
Amcrik »s < 
informuoti

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas

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

Visi lietuviai kviečiami j jas at
kreipti savo asmenišką dėmesį, j 
gerai su jomis susipažinti ir pa
reikšti savo asmenišką nuomo
nę jas užsisakant. Platinimo va
jaus proga Naujienos yra siun
čiamos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai.

, Didžiuma atsilankė, bet daug 
■ ir neatsilankė. Tie dalininkai, 
‘kurie turit'Šerus, tai pasiuskit 

Adomaitienė, šeimininkės Ga- ( Bendrovės jsekretoriui J. K. Sta- 
lioraičiui, 6418 So. Rockwell St,

— Ona Konkulevičienė ir Bro
nius Zabukas, savininkai žino
mos valgyklos ir delikatesu krau 
tave Ramunės, esančios Mar
quette -Parko apylinkėje, 2545 
W. 69 St., visuomet paremia 
bendruosius darbus, spaudą bei 
organizacijas. Dėkui už paau
kotus piragaičius patraukliame 
Įpakavime. Jie teks laimingam 
Naujienų pikniko dalyviui ši sek-

— Radijo stotis WFYR - FM 
(Banga šį sekmadienį,
liepos 17 d. 7:30 vai. ryto, 
transliuos pusės valandos pasi
kalbėjimą apie lietuvius Chica- 
goje. Pasikalbėjimą praves ra
dijo stoties koordinatorė Cyn
thia Merritt.

Illinois valstijos loterijoj 
liepos 14 d. Bonanza traukime 
laimėjo 97,358 ir 5280, spalva

KELIONĖS
LIETUVĄ

LIEPOS 26 iki RUGPIŪČIO 4 — Išparduota 
RSJGPIŪČO 25 IKI RUGSĖJO 3 — $1069.00

Liepos ir rugpiūčio mėn. kelionėse galima atsiskirti nuo grupės ir 
pasilikti Europoje iki dviejų savaičių be jokio atskiro 
primokėjimo.

I kaina jeina visa transportacija iš Chicagos, viešbučiai (po 
kambaryje), pervežimai ir maistas.

Marius Kiela
du

6557 So. Tolman Ave 
Chicago, III. 60629 

312-434-9655
— arba —

GORDON TRAVEL SERVICE
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

Air fares subject to change and government approval

tfAUJIENOSB žlemet suėjo 63 asetų. Minint tą rukthti. gerbiant pirštoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pfnrrfi- 
btli ir atliekant bitinas pareigia amžiniu. lietuvybės ižHklmui skel
biama Naujieną platinimo vajui.

ffAUJTESOS tvirtai stori fr kovoja už Lietuvos ir pavergtu Urtrrii lalavę 
ridamo* ir nesidėdamos i sandėriui ru okupantais ar ji IxxHo 
touia.

NAUJIENOS palaiko Tisas lietuvių demokratines trupes, Jų bendrai Inrtitu* 
djaa ir remia rlrq lietuvių bendruosius darbui bei tikrini.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą Hali pasimetimo, reto
rikos Ir poltinių Iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi I visus lietuvius pasekti lietuviškos 
„•pandos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik iaikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir Jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalu renesom.
KMNUOJA: Chicago]* Ir Kinadofe rmtami — $30.00, pose! metų — $11.86, 

trims men. — $8.50, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose motėms 
— $26.00, pusei motų — S14JX), vienom mėn. — 52-50. Užsieniu*- 
M — $31.00 matams. Susipažinimui siunčiama aeveltę Mmebinri.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, Ill. 60608

□ Siunčiu doL Naujienų prenumeratai, JubffiejfnJo 
va jena proga paremdamas lietuviiką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Įsipareigojimų.

PAVARDft IR VARDAS

<DRESAS

Soti | O , WW M..*.**. — —
linos Jasiūnaitienės, Irenos Prancke- 
vičienės, A. Repšienės ir M. Tautkų- /.nz:oa t>T?n
vienės padedama, sekmadienio Nauįie- Chicago, Ui. 60629, tel. Rh 7- 
ny piknike gamins skany lietuvišką 13974 jr juln į)US pasiustas at- 

maista. ,, . . .’lyginimas, utie, kurie serus esat 
’pametę, tai irgi praneškit sek-i 
retoriui ir jum bus pasiųstas pa
sirašyt affidavit, ir tą affidavit' 
sugrąžinus, bus pasiųstas atly
ginimas.

raudona. Grand Prix traukime 
laimėjo 44, 08, 11, 2465 ir 80287, 
spalva raudona.

— Kazimieras Rožanskas Nau
jienų piknike pardavinės pačias 
naujausias lietuviškas knygas.

DOVANŲ PREKES BET KU- 
R1A1 PROGAI — kristalas, por- 
celanas, sidabras, gintaras, auk
so papuošalai ir brangenybės. 
Didelis 14 ir 18 kt. aukso gran
dinėlių pasirinkimas. TERRA 
atidara 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.

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

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

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 3 x V

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava*

TeL 927-3559 5

Ramovėnai maršuoja
IJ<VS Ramovės Chicagos 

skyriaus ramovėnai, kaip ir 
kiekvienais metais, kviečiami 
vėl skaitlingai dalyvauti Pa
vergtų Tautų Komiteto ruo
šiamame protesto parade. Su
sirinkimo vieta ir laikas Chi
cagos Liet. Tarybos paskelb
ta spaudoje.

Kpt. St. Dariaus ir St. Girė
no pagerbimą ruašia Ameri-

Prašomi padaryti tai nedel
siant, nes nedaug liko laiko, ka- 
da turėsim užbaigt pardavimo 
sąskaitą.

J. K. Stalioraitis,

sekretorius

kos Legiono Dariaus-Girėno 
postas š. m. liepos m. 17 d. 
2.00 vi. p.p. prie jų paminklo.

Ramovėnai kviečiami gau
siai dalyvauti.

Skyriaus Naldyba

DU SPECIALŪS AUTOBUSAI 
Į PAVERGTŲ TAUTŲ EISENĄ Į

Į Pavergtų Tautų eiseną šešta
dienio rytą, liepos 16 d. tuo pa
čiu metu lygiai 10 vai. dalyvius 
nuveš du specialūs autobusai iš 
dviejų vietų.

Marquette Parke autobusas 
10 vai. išvažiuos nuo bažnyčios 
prie 69 gatvės ir Washtenaw.

Cicero autobusas išvažiuos 10 ■ 
vai. nuo 49 ir 15 gatvių kampo, j 

Visi prašomi nepasivėlinti. H. <
(Pr.) ‘

BUDRAITIS REALTY
. Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chicago 
Tel. 767-0600.

DIDELIS 2 butų po 6 kambarius, 
2 mašinų garažas, įvažiavimas iš gat
vės. ekstra aptvertas sklypas, prie 
45th ir Western gatvių, Brighton Par
ke. Dėl informacijų ir apžiūrėjimui 
skambinti savininkui — 

425-4878.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

MARIJA NOREIKIENe '
2608 West 69th SU Chicago, BL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didall* p«!rinkimai g«ro« rūiiat Ivalriv praidę. x
MAISTAS Ii EUROPOS SANDlLiŲ.

> • - . . > . r*« *■- 'L

- Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE . .

2504 W. 69Mi St,'Chle«9O, 1IL S0629. T»L WA 5-2737 
3333 So. Halsted St, Chlcaso. fit. 50608. — TeL 2543320

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.

(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

P A T RIA CO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 

Tel. 247-5081

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išrandi n tomia knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juotu KftfMČlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psU kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas Kapačlnska^ 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

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* ulETUVO*, 
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 pgL $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

M. ZoŠėenko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašyto? lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pakarki!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūaų likimą. 
Kaina $2.

Vinco Žonaltla. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PA RAŠTU R. 
84 pat Kaina S1J50.

Šie ir kiti leidiniai yra gadnani į-
NAUJIENOSE, 1739 Se. HALSTED ST., CHICAGO, FLU

aftllankanf darbe valindonMi arb« užsakant peštu Ir pridadawf 
Ček| ar perlaide.

TAISAU IR DAŽAU
NAMUS

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti: 

476-7727 arba 523-9367

D t M B S ! O
62—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

PAVERGTŲ TAUTŲ Komi
tetas š.m. liepos 16 d. 12 v. die
nos metu ruošia, Chicagos mie-: 
sto centre, State St, protesto 
parada.

Chicagos Lietuvių Taryba 
cviečia lietuviškąją visuomenę 
ir organizacijas (su vėliavo
mis) toje eisenoje skaitlingai 
dalyvauti. Lietuvių vieneto ei
lės vieta paskirta 4-toji. Eisenos 
tvarkytojas p.Vincas Samaška.

C ■

Visi renkamės 
St. ir Wacker 
sąnkryžoje. .

Organizacij os
Taryboj nuo 9 v. ryto iki 4 v. 
p. p. darbo dienomis, tel. 778- 
6900.

BEVERLY SHORES. INDIANA. 
Big (5500 sq. ft.) 3-story building 
containing a 15 room rooming-house, 
a 3 room apartment, and a restau
rant—tavern 1 block from Lake Mi
chigan and National Park Beach. All 
new wiring and 2 new furnaces. Ex
cellent potential catering to National 
Park tourists. Price includes all 
kitchen and tavern equipment and 
license. $65.000. Call Renard at Cal
lahan Realty. (219) 926-4298.

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET
Telef.: REpublic 7-1941

11 v. r. Clark 
Drive gatvių

registruojasi

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

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negab’ toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
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.

AR JAU PASIDARETE

SAVO TESTAMENTĄ?
Tuo reikalu Jums gali dauj. 

padėti teisininko Prano šulo pa- 
peržiūrėta, “Sūduvos" išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI ’
TESTAMENTAI

Su legaliikomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina $3*. Su legaližko- 
mis formomis — S3.5O.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted SU Chicago Ill. 60608. 
ruošta, teisėjo Alphonse Wells

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name [n Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build
ing

M. i 1 M K U S
Notary Public

INCOME TAX S ERV1C E
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai/ giminių 
iškvietimai/ pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai s :

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

RESORTS AND VACATIONING
Kurortai ir Atostogų Vietos

IŠNUOMOJAMAS vieno miegamojo 
butas prie pat Michigan ežero su. pri
vačiu paplūdimiu savaitei arba mė
nesiui ;
UNION PIER. Mich. Tel. 219-926-2672

COSMOS APARTMENTS
7338 Cocruina Way

St Petersburg Beach. Fla. 33706
J. J. Peldys

Renduojam butus—metamą, mėnesi
niai, savaitėmis. Vasaros metu pi
gios kainos. Visi patogumai, arti jū
ros ir žuvavimo, maisto krautuvių ir 
autobusų. Dėl daugiau informacijų 
prašoma rašyti arba teirautis tel. — 
831—360-0998.

HELP WANTED — MALk 
Darbininku Reikia'

REIKALINGI statybos staliai-car- 
penters ir darbininkai orie statybos 
darbų. - • —

Tel. 434-9348

MAINTENANCE
For plant in heavy metals 

industry.
Steady employment with all 

company benefits.
MUST BE EXPERIENCED 

MUST READ. ^TUTE AND SPEAK 
ENGLISH.

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. Kedzie Ave., Chicago.

(Equal Opportunity Employer)

Tuojau reikalingi geriausiai atlygi
nami patyrę prie visokių darbų sta
tybos dailidės-karpenteriai 

gyvenamu namu remonto darbai 
visame mieste. Reikia kalbėti ir su- 
?rasti angliškai, 

aip pat reikalingi geri darbininkai. 
Teirautis angliškai. Tel. 324-4664.

SKAITYK IR KITAM PATaRIv 
SKAITYTI •NAUJIENAS*

MAUJXMCM, CMCAM Saturday, July 16~li7?

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Avi., Hot Springs, Art 

Albertas ir Kastute Rožėnal, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetaL 
Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tai 
501-623-9814.

BEST THINGS IN LIFE
Lai] Frank Zapolia

GA 4-8654

■ IIWI" —\ 
STATI FARM

INSURANCE

State Fatm Life insurance Compaoy

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Art 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980 

...

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

P*1 rlerdixt»U

Chio<co>

.NORMANĄ 
kpURŠTEINĄ
Sįj^TeL 263-5S2S 

iN&fi(jrtaiftw) ir 

677-8489

1&5 North Wahoah Ar«o»

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

(Town of Leke)

Dažo nemuš U lauko Ir Iš vidaus, 
Darbai gera n tvotas. 

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS
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The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

The Lithuanian Daily News 
Pubhibcd by The I uhuanian News Pubhshins Co., Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, HL 60608 
HAymarkei 1-6100

Over One Million Lithuanian
In The United States -

Price 15c Washington, d. jy —Pinuadienis,— Monday, July 18, 1977 Nr. 167

ELEKTROS NUTRAUKIMAS NEW YORKUL Pavergtųjų savaitės i 
PADARĖ MILIJONINIUS NUOSTOLIUS dokumentai |

Meras kaltina elektros bendrovei, laiku 
nepasirūpinusias elektrą sutvarkyti •

NEW YORK, N. Y, - Keturios specialios komisijos tyrinėja 
New Yorko įvykusį elektros nutraukimą veik 24 valandomis. 
Vietomis elektros srovė sugrįžo, bet vėliau ji susilpnėjo ir visai 
nutrūko. Blogiausia, kad elektros srovės - nutrūkimas padarė 
nuostolių krautuvėms, 'namų savininkams, apdraudos bendro
vėms ir paprastiems žmonėms. Tamsoje -į^aviršių išlindo vagiliai. 
Vieni pradėjo plėšikauti tamsiose miesto gatvėse, o kiti laužėsi 
į paliktus namus, plėšė ir nešė vertingesnius daiktus.

Policija gaudo įsibrovėlius ~ f

Dabar aiškėja, kad New Yor
ko nuostoliai buvo žymiai dides
ni, negu'pradžioje apskaičiuota. 
Policija tiktai šeštadienį pradė
jo rašinėti . protokolus, bet iki 
tos dienos tebegaudė krautuvių 
vagišius. ■
' Policija naudoja liudininkų 
parodymus, (kurie nevogę, bet 

matę kitus jaunuolius, nešančius 
iš krautuvių maistą, drabužius, 
batus, rakandus, televizijos apa
ratus ir kitokias gėrybes.

Meras -Beame yra pasiryžęs 
padėti j kalėjimą kiekvieną

CHICAGO. -— Pavergtųjų 
Tautų Komitetas, 4146 N. Elston 
Ave., Chicago, Ill., penktadienį, 
liepos 15 d. atsiuntė sekančių! 
dokumentų kopijas:

Illinois Valstybės Gubernato
riaus James R. Thompson Pro
klamaciją, skelbiant Pavergtų 
Tautų Savaitę nuo liepos 11 iki 
16 dienos imtinai ir kviečiant 
laisvėje gyvenančius amerikie
čius suprasti ir atjausti laisvės 
netekusias tautas.

Illinois Valst. Atstovų Buto 
Pirmininko William A. Redmond 
pasirašyta Rezoliucija No. 353,- 
suminint Lietuvos, Latvijos, Es
tijos ir visos eilės kitų Rytų Eu
ropoje ir Azijoje komunistų pa
vergtų tautų dalią, kviečiant pa
remti jų tikslus ir. aspiracijas 
siekiant laisvės ir apsisprendi
mo teisės.

Chicagos Miesto Mero Michael 
A. Bilandic Proklamacija, reiš
kiant simpatiją ir laisvės vil
tį komunistų pavergtiesiems ir

doja 'miesto nelaime savo .asmę- 
ėms: tikslams.: >Jam. atro-

AMERIKIEČIAI APGAILESTAVO, KAD 
ĮSKRIDO Į ŠIAURĖS ERDVE

Gen. Han Ju Kyon sutiko atiduoti lakūnų 
lavonus humanitariniais sumetimais <*» 

PANMUNJOM, Korėja. — šeštadienio rytą Panmunjon de- 
markicijos zonoje tarp šiaurės ir Pietų Korėjos įvyko Paliaubų 
komisijos posėdis, skirtas nušautam Amerikos helikopteriui ir 
įgulos narių grąžinimui, Amerikos delegacijai vadovavo adm. 
Warren C. Hamm, o šiaurės Korėjos delegacijai vadovavo gen. 
Han J u Kyong.

Adm. Hamrn pačioje pradžio
je apgailestavo, kad JAV heli
kopteris pažeidė šiaurės Korė
jos erdvę, įskrisdamas į terito
riją, kuri jam buvo uždrausta. 
Adm. Hamrn pridėjo,. kad karo 
vadovybė imsis priemonių;, kadį ■ 
panašūs incidentai nephskarto-;

- - " • • ■ . L . - ... * - A X • ■ *

tų. Adm. Hamrn paprašė šiau
rės Korėjos karo vado atiduoti 
amerikiečiams helikopterio įgulą 
ir patį helikopterį.’

Bilandic seka
Daley pavyzdį

Apsivedęs lieka 'gyvenas 
Bridgeporte

Bridgeporte augęs ir Chica- 
goje teisių mokslus baigęs, sėk
mingas advokatas, imigrantų iš 
.Kroatijos sūnus, Michael Bilan
dic siekė dar dviejų tikslų — 
patapti Chicagos Miesto Meru 
ir rasti tinkamą žmoną, ir abie
jų tikslų pasiekė visu 100 nuo-| 
šimčiu.. -; ' Y Ya- '• I skelbiant Pavergtų Tautų Savai

tę, Chicagoje.
Trys raštai pasirašyti, 

Tautų Komiteto pirm. . 
Viksninsį T)-'Pavergtųjų. Tautų 
Savaitės Rezoliucija,. 2). -Skubos, 
rezoliucija, prašant Prezidentą 
nepripažinti Raudonosios Kini?, 
jos režimo, o. palaikyti santykius 
su. Tautine ■ Kiniją — Taivan, ir 
paties Vink^nins skatinimas gy
vai dalyvauti Pavergtųjų Tautų 
Savaitėje.

Indijos-šventovės yra atdaros visiems žmonėms visais laikais. 
Jon gali iženai kiekvienas, ieškantis ramybės. Paveiksle matome 
Indianoje, New Harmony miestelyje pastatytą tokią, atdaru durų 

Azijos tautų maldyklą.

caįgos- arkivyskupas kardinolas 
John -JČpdy. jį- sujungė' sū gra
žia, turtingą e ijį 'aukštai kūltū- 

. ringą, . 30 metį-.amžiaūs Chi
cago®. DĮailiųjų Menų Tarybos 
direktorė,. ‘ Efeather ' Morgan,. 
United States Gypsum 'Co. pir- 
minnko.. Graham Morgan duk
ra- . -...Y' .

•Sutuoktuvės Įvyko Holy Name 
katedroj e, kurios aikštė prisi- 
rinkp/pilna smaisųolių,; norėju- 

Beame pažįstamas, jam paga. šių pamatyti kaip atrodys Ghi-

' ’ ■ do, kad toki • sutvėrimai neturė- 
tų didmiestyje gyventi-. ■ Y

Išnešė visas krautuvės prekes

i -Meras Beame, policijos ir pa
tarėjų lydimas, apėjo nelaimės 
ištiktą miestą ir kalbėjosi su 
žmonėmis, turėjusiais krautu- 
ves miesto centre, Brooįklyne,' 
Bronxe ir kitose vietose. Vienas 
krautuvės savininkas, senas

kė, ’kad krautuvėje jis turėjo 
visą savo 20,000 dolerių turtą 
sukrovęs j krautuvę.

Jis įsitikino, kad krautuvė 
gali daryti geresnį biznį, jeigu 
turi didesnes atsargas. Tamsos 
metu langai išdaužyti, durys 

atstuminėtos,, iš krautuvės iš
nešta viskas. Tokių krautuvių 
savininkų yra visame New Yor
ke.

Bananos Maskvoje
MASKVA. — Komunizmo so

stinės piliečiai ir detentę ir neu
trono bombas pamiršo, kai į 
Maskvą atvežė bananų.

Vienas amerikietis, pamatęs 
prie vaisių krautuvės ko ne my
lios ilgumo žmonių eilę, nusku
bėjo namo atsinešti foto apara
tą, bet kai grįžo — bananų nei 
žmonių eilės nebebuvo.

cagos First Lady, o ji iš Briu
selyje pirktos medžiagos New 
Yorke gamintu nuometu apsiaus 
ta, aštuonių mergaičių lydima 
tikrai žavingai atrodė.

Po santuokos jaunavedžiai iš
važiavo medaus mėnesio ar sa
vaitės ir grįžę apsigyvens 3236 
S. Union greta Bilandiko moti
nos namo, 'Bridgeporte. Meras 
Bilandic iki pat vestuvių gyve
no su savo motina Minnie, sese
rimi Elinore ir broliais Niek ir 
Steve 15 kambarių name 3238 
S. Union Avenue.

Ilgus metus buvęs Chicagos 
meras Richard J. Daley visą 

amžių su šeima gyveno Bridge
porte vos keletą blokų toliau. 
Vienas Daley sūnus dalyvavo ir 
Bilandiko vestuvėse.

’ Erifiejos partjzanar poėmū nelaisvėn 
•>. 1,500 gerai ginkluotų Etiopijos karių
•.........o^eunsou rup 0[e2 ąaq ‘soSreqed oud euia net

Aliaskoje 4 išgelbėti
JUNEAU, Aliaska. Didžiulis 

JAV tanklaivis SS Overseas Chi
cago išplaukęs iš Aliaskos su 
pirmuoju nevalytos (naftos) 
kroviniu išgelbėjo 4 žvejus, ku
rių kuteriš prieš 4 dienas nu
grimzdo Rankoje.

Saulė teka 5:29, leidžiasi 8:24

Šiltas, gali lyti M. Bilandic

Patikrins visas JAV 
degalų atsargas

WASHINGTON, D.‘ C. — 
Senatas, 54 balsais prieš 36, nu
tarė įpareigoti prezidentą patik
rinti visas Amerikos degalų at
sargas. Pirmon eilėn preziden
tas privalo žinoti, kokios Ame
rikoje yra degamų dujų atsar
gos.

Be to, prezidentas privalo aiš
kiai nustatyti, kur ir kiek yra 
įvairių aliejų kalnų pašlaitėse" 
ir jūros dugno sluoksniuose. De
galų administracija privalo tiks
liai žinoti, ką Amerika turi ir 
ką jį privalo daryti pavojaus 
metu.

Dabar šiuos reikalus tvarko 
1953 metais priimtas įstatymas, 
bet prezidentas ten neturi rei
kalingos galios.

Aliaskos vamzdžiai 
leis degalus

FAIRBANKS, Aliaska. — Fe
deralinės valdžios pareigūnai, 
apžiūrėję didjj į Aliaskos vamz
dį, pareiškė, kad pirmadienį vėl 
bus galima paleisti degalus plauk 
ti į Valdez uostą.

Įvykęs sprogimas kelioms die
noms sustabdė degalų plauki
mą, bet, atrodo, kad dabar vis
kas jau baigiama taisyti. Jeigu 
būtų prisilaikyta visų nurody
mų vamzdžiams tiesti ir juos su
jungti, tai jokios nelaimės ne
būtų buvę. Skubus darbas ne- 
visuomet gali būti geras darbas.

niam 
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jos vyriausybė ginkluoja ūki
ninkus, žudo buvusius karinin
kus ir kalba apie revoliuciją, ku-- 
rios krašte nesimato.

Vietoj karaliaus dabar kraštą 
valdo ir dideles privilegijas tu
ri nedidelė Etiopijos seržantų 
grupelė.

' Dabar paaiškėjo, kad Pana
mos vyriausybė nori gauti iš 
JAV penkis bilijonus dolerių už 
leidimą naudoti Panamos kana
lą iki 2,000 metų. Panamiečiai 
sutiko leisti amerikiečiams tvar
kyti visus kanalo reikalus dar 
.23 metus, bet už tuos metus jis 
nori gauti 5 bilijonus.

Tokia suma gali pakenkti 
susitarimui

Prezidento Carterio skirti pa
reigūnai negali suprasti, kuriais 
sumetimais Panamos vyriausy
bė pareikalavo tokios didelės su
mos. Ji negali pateisinti tokių 
didelių reikalavimų, nes ji pati 
nėra įdėjusi tokios sumos į ka
nalo statybą arba jo priežiūrą.

Amerikiečiai moka šimtams 
panamiečių už darbą kanalo zo
noje, bet jie vergu sutiks mokė
ti Panamos vyriausybei tokią 
sumą.

Panamiečiai nenorėjo, bet pa
skutinę savaitę sutiko leisti ame
rikiečiams ginti/kanalą, jeigu 
kas jį bandytų pulti iš vandeny
nų.

Etiopijos kariai nenori kovoti
Nuo senų laikų Etiopijos ka

raliai laikydavo 4,000 kareivių 
garnizoną Keren srityje. Ten ir 
šiomis dienomis buvo likę da
bartinės Etiopijos valdžios ka
reivių. šią tvirtovę puolė Lais
vos Eritrėjos partizanai. Vi
duje esantiems kareiviams pa
dėjo Etiopijos lėktuvai. Centro 
aviacija nieko nepajėgė padary
ti, nes Eritrėjos partizanai prieš
lėktuvinėmis: patrankomis vy
kusiai gynėsi nuo lėktuvų.

Partizanams pavyko paimti 
nelaisvėn 1,500 Eritrėjos karių. 
Ginklus atidavę kareiviai pasa
koja, kad jie nežinojo, už ką jie 
turi kariauti. Dabartinė Etiopi

Palestiniečiai gali 
likti be valstybės.

BEIRUTAS, Libanas. — Ara
bų vadai buvo susitarę palesti
niečių valstybę įsteigti kairia
jame Jordano upės krante, bet 
dabšar šie planai gerokai pasi
keitė. Izraelio užsienio reikalų 
ministeris pareiškė, kad Izrae
lis niekam minėtų Jordanijos ži
rniu neduos, nes savo laiku tos 
vietos buvo apgyventos samari- 
tonų, senos Izraelio genties. Dar 
ir šiandien ten gyvena sarnari- 
tonų, kalbančių sena Izraelio 
kalba. Arafatas pareiškė, kaip 
Palestiniečiai ten Įsteigs savo 
valstybę, kur laimės kovą ir su
muš Izraelio ginkluotas jėgas.

Gausiai apdovanojo

TAIPEI.— Kinų lakūnas Fan, 
kurs komunistų karišku lėktu
vu MIG-19 iš raudonosios Kini
jos atskrido į tautinę Kiniją iš
kilioje ceremonijoje gavo 5,000 
uncijų aukso dovanų ir pulkinin
ko leitenanto laipsnį. To aukso 
vertė įkainojama apie $700,000. 
Fan papasakojo, kad per 200 
metų komunistų valdžios Kini
jos žmonės tebėra išbadėję, per
sekiojami, spaudžiami ir net sker 
dŽiimi. ,

15,000 tremtinių
NEW YORK, N. Y. Preziden

tas Jimmy Carter vakar pasira
šė patvarkymą, leidžiantį į JAV 
įvažiuoti 15,000 Indonezijos! 
tremtinių.

Dauguma šių tremtinių gyve
na Tajuje, Hongkonge ir kituo
se Pietų Azijos uostuose. Dau
gelis jų gyveną tuose • pačiuose 
laivuose, kuriais išbėgo iš Pietų 
Vietnamo, kai Amerikos karo 
jėgos išsikėlė IsWietnamo, o šiau 
rėš Vietnamo karo jėgos sulau
žė susitarimą ir okupavo visą 
Vietnamą. ; C---i-. - 5 .D7

Ledus' pralaužė Izraelis. Pra
eitą savaitę Izraelis nutarė. pri
imti 300 tremtiniu, du metu gy- 
vemisiu Hongkongo uoste, be tei- 
sės išlipti į krantą. Manoma, 
kad ir kitos valstybės sutiks įsi
leisti ’ V• komunistini Vietnamą 
nenorinčių grįžti tremtinių skai
čių.

Premjeras Begin 
jau New Yorke

New York. N. Y. Izraelio prem 
jeras Begin šeštadien. atskrido 
į New Yorką, kur jį nuoširdžiai 
pasveikino meras Beam e. Izrae
lio premjeras skrenda į Wash- 
ingtoną, kur tikisi pasimatyti 
su prezidentu Carteriu ir aptar
ti naujus pasiūlymus Artimųjų 
Rytų taikai. Prezidentas buvo 
susitaręs .su Egipto preziden

tu skirti palestiniečiams terito
riją, bet Begino padaryti pareiš
kimai keičia visą reikalą.

Premjeras Begin pradžioje pa
reiškė, kad negali būti jokios 
kalbos apie kairiojo Jordano 
upės kranto žemių atidavimą pa
lestiniečiams. Premjeras su
tinka tartis su arabais, bet jis 
nenori leisti kelti kojos į buvu
sias Jordanijos teritorijas.

JRzaajy Carter J

Gen. Kyong buvo patentkin- 
tas, kad amerikiečiai apgailės- , . - 
tavo įskridimą į šiaurės Korėjos 
erdvę virš demarkacijos, MirU 
jos ir parėiĮkė įšavo pasitenkį--, ■ ", 
nimą, kad Amerikos karo va- 
dovyįbė imsis priemonių pana
šiems incidentams išvengti. Hu
manitarinių sumetūn ų vedinas, 
-gen.:Kyong.pareiškė, kad šiau
rės Korėja atiduos sužeistą la
kūną ir trijų žuvusių helikopte
rio pilotų lavonus. Kaip ir ka
da tie lakūnai bus atiduoti, bus 
pranešta to paties šeštadienio 
pasitarime, įvykstančiame Pan- 
munjome. Amerikiečiai buvo 
patentkinti, kad prižadėjo šeš
tadienį atiduoti sužeistąjį ir 3 
lavonus.

Karo vadovybė paskelbė, kad 
sunkiai buvo sužeistas helikop
terio lakūnas Glen M. Schwanke, 
kilęs iš Wisconsino, o gyvybės 
neteko helikopterio lakūnai Jo
seph M. Miles, kilęs iš Indianos, 
Robert Haynes, kilęs iš Alaba- 
mos ir Ran Wells, kilęs iš Te
xas. Tuo tarpu apie helikopterio 
grąžinimą nieko neskelbiama. 
Gen. Kyong neprižadėjo jo grą
žinti, bet manoma, kad šiaurės 
Korėjos karo vadovybė, išmonta
vusi ir apžiūrėjusi, po kiek lai
ko jį grąžins. Jeigu ne visą, tai 
bent svarbesnes jo dalis. i

Prezidentas Carteris, komen
tuodamas apie šiaurės oKrėjoj 
nukritusį helikopteri, pareiškė 
įsitikinimą, kad lėktuvo įgula 
prarado kelionės taškus, ketvir
tadienį įskrido į šiaurės Korė
jos erdvę ir buvo nušautas. Pre
zidentas įsakė vadovybei prisi
pažinti prie padarytos lakūnų 
klaidos, apgailestauti, kad jie 
įskrido į Šiaurės demarkaijos li
nijos erdvę ir įsakyti Chinook 
lakūnams, kad ateityje panašiai 
nepasielgtų. Kinijos vyriausy
bės pranešimai buvo gana tiks
lūs. Kiniečių agentūros prane
šinėjo faktus.

Helikopteris Chinook naudo
jamas įvairiems karo transpor
tui. Jis gali permesti kareivius, 
amuniciją, maistą ir kitokią me
džiagą. reikalingą pafrontėje it 
įgulos centruose.



MŪSŲ TAU!
ĮJirvoj tilpo šaukianti^ straips 

nis Aleksandros Vaisi ūnienės: 
Kodėl mes nutautėjame taip 
greitai.

Tai labai svarbus reikalas. 
Yra tam daug priežasęiy, kurias 
reikia žinoti ir giliai įsisąmonin
ti, nes priešingai galim sunyk
ti kaip tauta. Žmogus nutautė
ją, nustojęs gyventi savo tėvų 
t ūdų ir papročiais.

Pinr.'ausia, žmogus, o ypač 
l etnvis, vra kiln-is gamtos kū
rinys. Gamtos gėlė nekeičia nei 
savo spalvos, nei savo kvapo. 
Net ir gamtos gyvulėliai nuo 
amžių per amžius nekeičia nei 
savo būdo, nei savo polinkių. 
Gamtos dėsniai yra nepamaino
mi ir amžini.

Senovėje mūsų tauta buvo 
kilniausia ir galingiausia. Ji tu
rėjo įstatymą, kad nė vienas sve
timtautis negali gyventi tarp 
lietuvių. Tol, kol jį taip gyve
no, savim pasitikėjo, tai buvo ne
nugalima ir valdė didelę dalį pa
saulio.

Vėliau blogu aplinkybių iš
tikta, mūsų tauta savo kilniau
sio dėsnio — laikytis vien tarp 
spvęs jo negalėjo išlaikyti ir 
nežiūrint į tai, kad ji griežtai 
ir kilniai kovojo, pradėjo mažėti 
Įr trauktis nuo žiaurių išnaudo
tojų.

Dabartiniu metu mūsų tautai 
gręsia didelis pavojus, nes ru 
sų stalinistąi naikina mūsų tau
tą pačiu žiauriausiu būdu. 0 iš
eivijoj daugumas mūsų kilnių 
ir išsimokslinusių lietuvių, ne
turėdami tikros garbės, patys 
nuo savęs tolsta ir nutautėją.

Tauta, kuri tokiose sunkiose 
sąlygose nori išlikti gyva, tu
ri turėti labai griežtą tautos ne
liečiamo būdo apsaugojimui Įs
tatymą.

Žydai per du tūkstančius me
tų nenutauto. Kodėl? Jie gy-

'OS GYVYBĖ
vena savo griežtais tautiniais 
dėsniais: savo kalba, savo tau-1 
tiniu tikėjimu ir savo papro

čiais. Dabar įsivaizduokim mū
sų kilnią tautą, jeigu kryžiuo
čiai sunkiuoju kardu ir šlykš
čiausiu melu nebūtų ■ privertę 
mūsų kilnios tautos pakeisti sa
vo kilniausio ir gamtos įkvėpto 
tikro tikėjimo, lietuvių tauta ne
būtų niekad nutautu sir nebūtų 
jai reikalo blaškyti^ pasaulio 
tarptautiniuose dvasios tyruose, 
kurs buvo sukurtas žiauriau
sio melo kūrėjų, turėjusių tik 
vieną tikslą: apgauti kilnius 
žmones, pavergti juos ir išnau
doti.

Šiuo metu mūsų tauta to melo 
ir jo žiaurumo yra taip užke
rėta, kad jeigu kas nors mė
gina tą melą iškelti į šviesą, 
tai kilnūs tautos sūnūs bijo ir 
vengia to net klausyti.

Kad išgelbėti mūsų kilnią ir 
žmonišką tautą iš to melo su
kuriu, aš parašiau 6 labai teisin
gas ir mūsų tautos savybėmis 
paremtas knygas. Visos para
šytos laisvu lietuvišku jausmu 
ir jokių tarptautinių šmėklų 
nesuvaržytu būdu. Bet net tau
tinės minties lietuviai vengia 
jas skaityti. 0 ypač vengia 

mano knygos: Mūsų senolių žo
džiai iš Anapus, kur yra be jo
kio varžymosi išreikštos mūsų 
tautai gamtos ir tikro žmoniš
kumo pagristas gyvenimas. '

Šis reiškinys man primena 
Čiurlionio, mūsų tikro meno kū
rybą, kurios Čiurlionio metu, 
mūsų žmonės, būdami apkrėsti 
svetimųjų kūrybų, mūsų tikro 
genijaus nesuprato ir nepripa
žino, Tik po ilgo laiko atsigai
vinusi mūsų tauta, dabar di- 
džiuojosi mūsų genijaus kūry
ba.

O, Praamžiau, gal ir mano 
griežtos ir teisingos tautinės 

mintys vėliau sulauks tikro sa
vųjų pagerbimo. ■■ ..-r
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Taigi, mūsų tauta nutautėją 
todėl, kad ji negyvena savo mo
tinos tikrais gyvenimo dėsniais, 
blaškosi svetimuose tyruose, už
simiršus, kas ji buvo ir kuo tu
ri būti.

firmas dalykas. Dar iki šiol 
daugumas lietuvių turi pavar
des su lenkiškomis uodegomis. 
Tai yra taip biaųru ir šlykštu, 
kas net baisu ir pagalvoti. Ant
ra, galima sakyti, kaj dideįė 
dalis lietuvių turi svetimus var
dus. Kai aš skaitau mūsų laik
raščiuose pavadinimus:-Alekse
jus J urefčiauskas, vietelę Alis 
Jūraitis, mane" siaubas ima. 
Kaip kilnus lietuvis nejaučia, 
kad tuomi jo asmuo yra blogiau 
negu purvu apdrėptas.

Amerikoj vyksta dar blogiau. 
Kai kurie lietuviai vadina savo 
vaikus: Riki, Hampri, Birki, 
Cirki, t. y. vadina savo vaikus 
anglų šunų vardais. Kur dingo 
mūsų savigarba?- Kur dingo 
didvyriškas mūsų tautos kilnu
mas? Jeigu tokie lietuviai kada 
nors sugrįžtų į laisvą Lietuvą, 
tai jų ne tik savi žmonės, bet 
ir tikros šeimos senelė nepa
žintų ir nepripažintų. Todėl, 
kilnūs lietuviai, gelbėkit ir sau
gokit savo vaikus nuo svetimo 
purvo.

Kentėdama Amerikoje mūsų 
mūsų tautos pažeminimą ir. nie
kinimą, parašiau: “Amžinus 
dėsnius lietuvių tautos gyvybei 
išlaikyti”, kuriuose yra išdės
tyta tautos pastovi santvarka, 
kad ji amžinai išliktų tyra, gar
binga ir savita.

Kad m ūsų tauta a išlikrų am
žinai' gyva. ’ Pirmiausia turim 
Įsisąmoninti savo tautos žmo
niškus dėsnius, kurie gali reikš
tis tik iš savo 'senovinio tau
tos'būdo'ir gamtos Įkvėptų die
vybių. Be to,'lietuvių tautos 
šeima turi būti'tyra; kaip rūtų 
gėlelė, be jokių svetimų, priemai
šų. Todėl let uviai . vyrai ir mo
terys ąąlį Tuoktis tik, su savo

PRIEŠ AUDRĄ

Balys Pupalaigis

lt was bad enough we had to fight the British

tautiečiais. Nes maišyta tauta 
nustoja savito būdo ir garbin
gumo.

Visi vaikai turi būti tik lie
tuviškais vardais vadinami ir 
gyventi savo tautos tikroje šei
moje. Pirmiausia turi gerai iš
mokti lietuvių kalb. Visi lietu
vių vaikai turi lankyti lietuviš
kas pradžios mokyklas. Kur tv- 
Savo pradžios mokyklose ir gim
nazijose ruošiamas jaunimas 
giliai,'ištikimai ir moksliškai iš.- 
afcgs'šavo tautos dvasinėj kū
ryboj: dainos,'šokiai, tautiniai 
(įabūžiai 'if viskas kas savo. 
\%sass tautos- jaunimas turi tu
rėti vieną • grynai tautinę orga- 
niząėiją; o ne .blaškytis tarp žy- 
disio''Jošuos -ir marksistu-. Jau- 
mmas; gyvencraĄąs svetimuose 
^sėliuose, . vėliau ir- pats neži- 
ųĮjikas jis. yra. ir,kam -jis gyve
na bei ko jis siekia.

'gVisas tautos jaunimas nuo 
gimnazijos' laukų pratinamas ka 
tiška! ir supažindinimas su vi
sais : mūsų laikų ginklais, kad 
kai priešas pavergia Tėvynę, vi
si lietuviai turi grieščiausiomis 
priemonėmis kovoti, o ne Vien 
protestuoti ir skųstis. Dabar ki
ti laikai. Dabar ir mažesnė tau
ta, naudodama mūsų laikų prie
mones, gali sunaikinti ir dide- 
Į pavergėją.

Čia turiu paminėti vieną keis
tą Įvykį. Kai po-.ž-ro pasau
linio, karo Truman,as . ruošėsi 
vykti Į Berlyną karo sutarties 
pasirašyti, visi laikraščiai skel
bė, kad Trumąnas pašrrąšys nau
dingą sutartį Stalnui, pripažin
damas jam Baltijos šalis ir da
lį Europos. Tuo metu kovotojai 
numatytų pavergti tautų, turė
jo Trumaną sustabdyti.

O dabartiniu metu mūsų tau
ta, gyvendama laisvuose kraš
tuose, neturi blaškytis su “ben- 
druomeninkais” ir “akiratinin- 
kais” bei su visokiais dvasiniai 
iškrypusiais išsiblaškėliais. Mū
sų jaunimas turi sukurti vie
ną darnią organizaciją ir ruoš
tis tikrai tautos išdavimo kovai.

Be to, tos pačios lietuvių šei
mos vaikas, auklėjamas tikru 
savo taktiniu būdu, bus savo 
tautos, gynėjas, o auklėjamas 
tarptautinių išsiblaškėlių būdu, 
bus tautos priešas, išsigimęs nu- 
tautėlis^.o kartais net tautos iš
davikas. Todėl tautos vaikas 
turi priklausyti savo tautos tau
tiniai neliečiamai šeimai. ,

Juk laisti auklėti jaunimą 
Įvairiems dvasiniams iškrypė
liams, tai yra tas pats, kaip leis
ti jaunimą nužudyti. 0 gal .dar 
blogiau, nes išsigimęs jaunimas 
žudo ne tik save, bet ir kitus 
savo tautos vaikus;

! Lietuviai, atbuskim, susipras- 
kim. Gyvenkim savo kilnių se
nolių būdu ir išimtinai tik savo 
tautos kultūros grožiu, tai bū
sim sau žmonės, priklausantieji 
didvyrių žemei ir semsim stip
rybę iš praeities.

Kilnūs lietuviai, kurie jaučiat 
mūsų tautai daromą baisią prie
spaudą, atsiųskit savo adresus. 
’Aš tada atsiųsu Jums mano 
mažą knygutę; “Amžni dėsniai 
lietuvių tautos gyvybei išlaikyt”. 
Kai susipažinsit su- šioj knygoj 
pareikštomis mintimis, tai pa
darysim suvažiavimą ir tiksliai 
aptarę parašytus dėsnius ofi
cialiai išleisim Įstatymą “Musų 
tautos, gyvybei išlaikyti.

Inž. M. Aukštuolis
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—... Toliau girdėjome šaudymąsi. Tai mūsų 1 kuopa 
puola bolševikus. Ji turėjo ir aukų: buvo .nukauti karei
viai Vincas Marcinkevičius ir Jurgis Danielius, ir sužeis 
ti Antanas Jurgelaitis ir Baniukaitis. Be to, užmuštas į 
arklys. Tai buvo pirmos aukos iš 5 pėstininkų D. L. K. . 
Kęstučio pulko. (146 psl.). ,

— Netrukus priešais pakilo balta raketa. Tai iššovė Y 
mūsų žvalgai Tuoj mūsiškė kuopa pasijudino slinkti iš 
miškelio laukan. (147 psl.).

— Pakelėje pasiekėme kaimą (rodos, Neveliškių). Dar 
blogiau klampoti. Kaimo gatvėje visai gilus purvynas, i 
Nors paskęsk su sunkiais kulkosvaidžiais. Nž kaimo pie-
va, vandeniu apsemta, lyg ežeras tyvuliuoja. Norint pa
siekti bolševikus, ant kalnelio užėmusius poziciją, reikė
jo pereiti per tą vandenį. (Aiškumo delei, turiu pastebė
ti, kad nuo Neveliškių iki tos ties stoties miesteliu pieti
niame gale aukštumėlis apie 1,5 kilometro).

—■ Visą laiką bolševikai tylėjo ir nešaudė į mus. Tik 
kai subridome Į vandenį, pradėjo į mus šaudyti... Ką da
ryti ! Reikia gulti Į vandenį, norint sveiką galvą išsaugo
ti. Sugulame ir paskęstame šaltame pavasario vandeny
je. Tik galvos kyšo iš vandens. Atrodo, kad čia ne žmo
nės šliaužia, bet didelės varlės. ,

— Bolševikų kulkos krinta į vandenį, taškosi, rekoše- 
tuoja vandeniu lakstydamos ir kraipydamosios į šalis. 
Pavojingesnės vandeniu lakstančios, negu tiesiog. Tokios 
besikraipančios po vandenį keletą kareivių sužeidė.

— Mūsiškiai taip pat ėmė šaudyti priešą... bolševikai
greit pabėgo. Mūsiškiai išlipo iš vandens ir užėmė bolšė- 
vikų paliktus kalnelius. Turėjome tikrą kovos krikštą, 
net su vandeniu. ; " ' 17.

— Išlipus, iš vandens ir užėmus kalnelius,' jau teinoi. '
(148 psi.).' -;‘ " r. f

— Visą^naktį puolėme, bet neteko1 nė Yi'ėnd;štivio Wėiš : 
ti. Rytą sustojome pulti, nes bolsęviKąi'
link. Kaįmp. žmonės mus apdalijo 
rusams mes neturėjome, bet-. savo trkai^jviarns-.n’Jairinte 
(150 psk). fcjrist- 91 sti&toį i,J

Čia noriu įsiterpti. Minėtame K. Ališauskojąt£aįp§- 
nyje pasakyta: ...Žaslių geležinkelio. štoį^ji^iv^c.jų^įnįta{ t 
naktį. Balandžio 4 ankšti rytą: bbvo -užimtas Žaslių imies- -uj 
telis...” (261 psl.). Stotyje jokio
nas gudas'ir-:gal :lenkas, o kiti —žydata.^Arčjaustasiprie'i^ 
stoties kaimas- buvo -Talpūnai^-tedėl- m an „ ž&sa aėra-r, 
johės, jog karemuš vaisino dilo -i^--įilėVu ?*talp8&čiai. | 
Čia ir buvo Įsteigta |

Iš raštų atrodo, jog aš' šu -^tepužu.gnzau^^^ūhuš ‘ | 
balandžio-7 d. Išsimiegojęs.ryte'SU'tėyirnuėji^^^uoną. s 
akselio piauti. Pavalgę pietus-vėl -nuė-joine į khioną^ Štai- j 
ga išgirdome ant šilų ties šū-
viai nuaidėjo ir ties geležinkeliu. Išėję, iš kluono pamatė- Į 
me du lietuvių kareivius smarkiai žygiuojant į^totį.^ Su» l 
tėvu .atėjome prie kiemo vartų'ties gatve žiūrėtr kas' čia 4
darosi. Ties Kubulio namu," Kązioko daržu, nuo geležiu- 1 
kelio Įsiveržė Į gatvę virš dešimt bolševikų. ’Visų ranko
se šautuvai. Vienas jų atkišo Į mus šautuvą ir riktelėjo: 
rusiškai: Gdie litovey!” Tėvąs. mostelėja ranka- stoties. .. 
link ir jie gatve ėjo iki Vygainių.- Ties-Daukša-išsipylė vii 
nin ir laukais veržėsi į stotį. Nuo stoties pasipylė kulkos
vaidžio kulipkos. Bolševikai perbėgimais pasiekę ties ke 
lio meistro sodyba pakilimą išsisklaidę ant dirvos sugulė 
ir pradėjo šaudyti. I bolševikus šaudė lietuviai iš kulkos
vaidžio ties stotimi, kitoje geležinkelio pusėje, šaudė nuo 
Brazausko aukštumos ir, gal būt, iš stoties, nes visą lai- . 
ką kulkos čaižė mūsų stogus. Prieš temstant pradėjo šąu 
dyti bolševikų artilerija. Tuos artilerijos pabūklus' bol
ševikai buvo pasistatę' Barčių folvarko lauke, ties gele
žinkelio pervaža, Į Žaslių stotį žiūrint, kairėje geležinke
lio pusėje, arti lauke augusios obelies. Buvo dvi patran
kos. Sviediniai lėkdami" kaukė virš mūsų kaimo. Sprogi- 
mai buvo girdėti stoties kryptyje.

Ties kelio meisterio sodyba ant geležinkelio pylimo, 
bolševikai buvo pasistatę kulkosvaidį, o ant namo buvo 
užsilipęs vienas kareivis ir užsislėpęs už kamino kažką 
darė. - - • i

Pradėjus temti dar šaudymas nesibaigė. Mūsų sene
lė rimtai užpyko: “Nugi ir bepročiai, kadugį jie baigs tų 
šaudymų? Ar jie nesupranta, kad žmonėms reikia gas- 
padorką nakčiai'apžiūrėti ir večeriją išvirti?” Pasiėmė 
kibirą ir nuėjo į šulinį vandens atsinešti. Tik pokšt kul
ka į skiedryną, gaidys ir.skiedros pašoko, vištos, sukuda
kino. “O Viešpate, tai durniai”, — senelė pasakiusi pasi
sėmė vandens, sugrįžusi užkaitė vakarienę.- Gerokai šute 
mus, viskas aprimo, bet niekas šviesų nedegė ir gatvėje 
nesirodė. . - • '. i .

(Bus daugiau)
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Kun. Justinas Bertašius

Dar vienas vaizdas iŠ Gedimino kalno

Kun. J. Bertašius gimė 1315

.$4.00

$2.00

pas mus
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£ š£įs metais gegužės .14 d. 
kun,. J. Bertašiui suėjo jau 35 
tnėtaįkai jis-.buvo įšventintas į

kėjo daug, daug laimės, džiaugs 
mo ateities darbo baruose.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

Trumpi kun. J. Bertašiaus 
gyvenimo bruožai

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

icago, III. 60608

kių, o V. Daubaraitė į jubiliatą 
pasakė sveikinimo žodį ir visų 
buvo sudainuota ilgiausių metų. 
Paskutinį žodį tarė pats soleni- 
zantas kun. J. Bertašius, kuris 
savo kalboje dėkojo visiems va
karo dalyviams už atsilankymą, 
už dovanas, už prisiųstus svei
kinimus etc. Pasibagus pager
bimo apeigoms prasidėjo vaka-

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.

Prie universiteto įsteigiami 
teologijos ir filosofijos fakulte
tai, kuriuos jis lankė ir 1942 me
tų gegužės 14 d. Telšiuose vysk. 
V. Borisevičiaus Įšventinamas į 
kunigus. Pirmas mišias (pri- 
miciją) atlaikė savo gimtame 
miestelyje — Mosėdyje, po to

Pamokslą pasakė 
kun. J. Bertašiaus 
laikotarpį Kanadoje

J' Dr.Juuzi* B. KunČIut, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijos 
Jtntrmk* nuo pat senųjų amžių iki pokario metų; Vidutinio formato. 142 
paL, kainuoja tt.90.

fe Juuzm B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bradai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją.

relė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele 
risur galima gražias sodybų pieveles išauginti. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. 
kuri vadinasi

Programos vedėja B. Eiman- 
tienė perskaitė gautus sveiki
nimus — raštu: vysk. Vincen
to Brizgio, kun. Vaclovo Katars- 
kio iš Ohio, prelato Ant. Jonušo 
iš Romos, kun. Izidoriaus Gri
gaičio iš Vankuverio, “Tėviškės 
Žiburių” redaktoriaus dr. kun. 
Pr. Gidos iš Toronto, solenizan- 
to sesers Birutės Astrauskienės, 
Bliznikų, Razmų ir kitų. Taip 
pat buvo gauta daugybė dovanų 
i, įvairių pavienių asmenų.

Užbaigai, programos vedėja 
nuoširdžiai padėkojo vakaro šei
mininkėms: T. Timmermanienei, 
O Jančiukienei, A. Jančiukaitei 
ir Daubaraitei. Parengimo va
dovė V. Daubaraitė ir A. Jan- 
čiukaitė solenizantas atnešė tor
tą su atitinkamų skaičiumi žva-

buvo paskirtas vikaru į Viekš
nius, kur iškunigavo iki pat ru
sų antrosios okupacijos.

Artėjant rusų frontui ir pir
miems tankams pasirodžius, 
1944JX.9 įapleido Viekšnius ir 
dviračiu pasileido į tolimą be
viltišką kelionę. Pasiekęs Klai
pėdą, pateko į pačius didžiuo
sius lėktuvų bombardąvįn^s^Tš 
čia laimingai pasi t nutikęs- atsi
dūrė Missionhaus vienuplyne 
Fuldoje, kur vokiečių vyskupas 
paskyrė prie katedros. .Vėliau

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti, pie- 
' j. Amerikoje ne 

Reikia patyrime, 
šeštoko knygelė.

išvyko į htrauber St. Q, Berly
no priemiestyje, kur paskiria
mas vokiečių bažnyčioje vikaru, 
o iš čia vienuolyno — ligoninės 
kapelionu.

Atsidarius Muenster univer
sitetą 1945 metais, įsiregistruo
ja rudens semestrui, kur klau
so tautotyros, istorijos ir litur
gijos mokslų ir 1949 metais, iš
klausęs visus 8-nius semestrus, 
gauna atitinkamą pažymėjimą. 
Mokslo metu Osnabruecke ėjo 
stovyklos kape'iono pareigas, o 
pats gyveno Muensteryje. Ihir 
vėliau paskiriamas įsisteigusios 
tranzito stovyklos kapelionu. Įsi
steigus Britų zonoje sargybų ir 
transporto kuopoms. CMWS ir 
CMLO kariuomenės štabo 1949. 
X.10 paskirtas lietuvių dalinių 
kapelionu visai Britų zonai. Kur 
nebuvo bažnyčių, pamaldas lai
kydavo įvairiose vietovėse. Po 
metų darbo 1951 m. sausio 25 
d. Vatikano parėdymu emigruo
ja į Kanadą.

Kanadoje pirmiausia sustojo 
St. Jean, Quebec, prie seminari
jos, o iš čia paskiriamas į šv. 
Jurgio parapiją Montreal!n or
ganizuoti skautus — prancūzus. 
Čia bedirbdamas tėvų Pranciško
nų pardėdymu paskiriamas į 
Winnipegą lietuvių parapijos 
klebonu, čia jau anksčiau bu
vo apsistoję keletas kunigų, bet 
dėl bažnyčios statybos nieko 
konkretaus nebuvo padaryta, o 
daugiausia buvo naudojamasi 
šv. Pauliaus kolegijos bažnyčia. 
Kun. J. Bertašius kiek pagyve-1

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠLAS NAUJAS KNYGAS:
1. Jurgio Jašinško, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliaį ---------------- $8 00
2. Jurgio JaŠinskn, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,
- - minkšti - viršeliai ___________________________ ____ -................$1.50
3. Ai Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296 psl., minkšti viršeliai _ _______________
4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA

166 psL, minkšti viršeliai------------ —--------

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles.

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti nž $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
liųsti tokiu adresu:

.-•WINNTPF.GAS, Man. — Lai
kas bėga kaip upėse vanduo, be
keik nieko nepalikdamas praei- 
tįės atminimui, nes jis negrįž
tamai viską nuneša į pla^i^ias 
jūres, okeanus — • vandenyhus. 

‘^•Laikąs yra--lyg. žmogaus laik- 
rpdis, nuo' kurio priklauso trum
pėtus: ar ilgesnis žmogaus gyve
nimas. Pertą trumpą laiką, ar-

mety kunigystės sukaktis 
kunigus. Tad Winnipege lietu
viai suprasdami ir atjausdami 
savo klebono rūpesčius čia sta
tant lietuvių katalikų bažnyčią, 
nepraleido progos jį ir vėl pa
gerbti. Susibarė atitinkamas 
komitetas, kuriam vadovavo p-lė 
Viktorija Daubaraitė. Viską pa
ruošus, š. m. gegužės 28-d. (šeš
tadienyje) 5 vai., 30 min. Šv. 
Kazimiero lietuvių bažnyčioje 
prasidėjo sukaktuvininko pager
bimas pamaldomis. Ir štai, žmo 
nėmis prisipildo pilna bažnyčia. 
Iš zakrastijos palengva įžygiuo
ja pats jubiliatę kun. J. Berta
šius su savo senu seminarijos 
draugu kun. Pr. Kuru, monsg. 
Norman Chartrand — vyskupi
jos pavaduotojas Winnipege, 
monsg. John Rekem, vėry rev. 
Ward Jamieson — vice-chancel
lor and secretary to the Cardi
nal ir rev. Joseph Carpuso — 
official of the Matrimonial Tri
bunal, kurie padėkos mišias 
kartu concelebravo.

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

■derį tokiu antrašu:

NAUJIENOS

kun. J. 
tokioje 

nie- 
nesiskundė trūkumais 

energiją dėjo ir dar

kampelyje, Kretingos aps., Mo
sėdžio valse., šauklių km. Jo 
tėvai buvo vieni iš stambiausiųjų 
tos apylinkės ūkininkų. Iš ketu
rių brolių ir vienos sesers, Jus
tinas buvo vyriausias. Baigęs 
Mosėdžio pradžios mokyklą ir 
Skuodo gimnaziją, stojo į Telšių 
Kungų Seminariją. Deja, ru
sams okupavus Lietuvą, šią se
minariją uždarė, nors mokslas 
buvo tęsiamas įvairiais nelega
liais būdais. Tuomet jis persi
kėlė į Kauną, bet ir čia neilgai 
trukus kunigų seminarija užda
roma.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozai Oiupariv ŽEMAS OKIO ŠVIETIMAS. Studija. Bleia
lf Chlcagoje 1968 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. H dalia: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: "Jei liūdnas lietuvis tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusiu Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, betuvftj 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti gavo žemės ūkio kultita*M vairiais 
Ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms".

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai Ir po M- 
sauį išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba petys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų valkai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta,. kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai".

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių Ir lentelių, kaina tik tS.Oū. 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi riųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
17S8 So. HALSTED STREET, CHICAGO, IUJN0IS WW8

Gavę pinigui, tuojau knygą paMuriwe,

ir trumpą 
kunigystės 
apibudino

B. Flahiff 
kanceliaricps sekretorius very 
rev. Ward Jamieson.

Pasibaigus pamaldoms, visi 
ėjo į parapijos salę. Prie Įėjimo 
svečiai pasirašinėjo atitinkamai 
paruoštoje knygoje.

Minėjimą atidarė iš rengimo 
k-to atstovė Birutė Eimantie- 
nė. Po Įžanginio žodžio prie 
garbės stalo jau be aukščiau iš
vardintų dvasiškių, dar pakvie
tė: Mrs. Viola Specht-Winnipego 
archidiocezijos sekretorė, su sa
vo vyru. Mrs. Elza Snikeris — 
kultūriniams reikalams projek
tų paruošimo tarnautoja iš Ma- 
nitobos Museum of Man and Na
ture, su savo vyru, rev. Egil 
Grislis — latvių kunigas, kuris 
profesoriauja Manitobos univer
sitete, lietuvių bažnytinio k-to

KNYGOS ANGLŲ KALBA
LJaaminH, A KISS IN THE DARK. PtksatBkų Ir Intymia naotyMi; 

ąpniymai, paimti Iš gyvenimo. Lengvai ftOius, gyva kalba, gražiai išleista.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1928 metais. TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

1 DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
MAWnrt»i» GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^
ftFv & ;^WĮ^-^^NTYS IR DARBAI, 259 psL, liėčiančiūs“ 1905 
<z ; ; . /iį8tą Įvykia^ Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 

__ rRr*ėmą »_____ __________________________ _______ S8.X
-fe—-DANTYS, ją priežiūra, sveikata ir grožis.
- - gitšefitis, vietoje $4.00 dabar tik ----------------
.4 i . ifinfitaii viršeliaii 'tik'.. ■ ' • •____________________
t^.Jt JL>»^ — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Dabar tik ---------------
telbM t^ f^JudbriMkyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 

50c. porsluntlmo Išlaidoms.

p-ką Mykolą Janušką, alderma- 
aą Stepon su žmona, KLB-nės 
Winnipege apyl. v-bos p-ką Juo
zą Demerecką su žmona ir “Lie
tuviu Klubo Manitoboje” p-ką 
Bob Urboną (Superintendent of 
Western Paper Box Co. Ltd).

Ilgesnę kalbą pasakė soleni- 
zanto mokslo draugas, kurie 
kartu buvo Įšventinti Į kunigus, 
kun. Pranas Kuras — šv. Onos'rienė su gražiausiomis iš praei- 
lietuvių bažnyčios klebonas, ties kalbomis bei prisiminimais 
Spring Valley, Illinois, USA,' Visi nuoširdžiai jubiliatui lin- 
Winnipego miesto aldermanas 
Norman Stepon (lietuvis), ku
ris kartu perdavė ir miesto ma
joro Stepan Jubos sveikinimus

RIMTA KNYGA —GERIAUSIA DOVANA
NmJImim palbM p«vt< puikiu knygų, kurio* p.puoš bet kokią 

totygip pr lentyną.
Alilriinžni PikalnlUdi, MES GRĮŽTAME. Įdomfli jaunų dienų 
v atitainlmri Ir (vyktų bet rietu aprašymai, skaitomi kaip rv- 
. manaa. 387 paL Kaina $5.

A. Fbkgtaflfcta. METAI PRAEITYJE. Netolimų (vykių prisimini- 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje sprašymal. auskjra- 
tyti ( U dalių. 296 psL. kaina ».

fe R«*r» Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, Gra-
' Bals viršeliais. 838 psl. Kaina $6.00. Minkštais viri. 15.08 

. Fret. Ved. WiflUra, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTD-
RUA. I dalis. 208 pat, (rišt* — $3,00, minkštais vir- 
Mals — $2,00; n dalis, 223 psL. (rišta — S3,00. mlnki- 

\ tais viršeliais_____________________________________
Henrikas Tomas — Tsmobvrita*, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

HkaJtBŠs ir Labguvos.apskritys su Įdomiais aprašymais, lllu- 
. ' štnetjoml* ir dokumentacija. 838 psl., kaina $6.
P. KadOnM, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvoa 
7 - partfaanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.
MmIhs NarOnė, TRYS IR VIRNA. jaunystės atsiminima J

nęs tuojau pradėjo rūpintis sa
vos bažnyčios įsigijimu.

Su bažnyčios komiteto pagal
ba užperkamas žemės sklypą? 
prie Elgiu gatvės. Vėliau ne visi 
ir k-to nariai neriai pradėjo fiū- 
rėti į naują statybą. Vieni siū
lė surinkti daug’au pinigu, o 
kiti tuojau pradėti statybą. 
Kun. J Bertašius nieko nelauk
damas pats iš -nvo s-. tnupų pra
dėjo būsimos bažnyčios staty
bą. Tuomet ir parapijiečiams ne
beliko kitos išeities kaip tik pri
sidėti. Ir štai 1953 metu vasa
rą jau pašventinamas sklypas. 
Po to, pastatomas rūsys — salė 
ir ten laikinai buvo laikomos pa
maldos. Didžiausius statybos 
rūsio darbus atliko beveik patys 
parapijiečiai ir per nepilnus še
šis mėnesius bažnyčios rūsys 
buvo baigtas tiek, kad 1953 m. 
gruodžio 20 d. buvo galima, jį 
pašventinti, kaip pamaldų vie
tą. Ir .štai tęsiantis darbams 
1957 metų birželio 14 d. Winni
peg© lietuviai su istoriniu 
džiaugsmu iš bažnyčios rūsio, 
kur buvo iki tol Įruošta pamal
doms vieta, įžengė Į naują, nors 
dar nebaigta, lietuvių 
zimiero bažnyčią.

Tenka pažymėti, kad 
Bertašius, dirbdamas 
mažoje lietuvių kolonijoj 
kuomet 
ir visą savo 
deda Į bažnyčiai vis dar atsiran
dančius naujus darbus. Tad il
giausių metų jubiliatui.

K. Strikaitis

trumpą žmogaus gyvenimo ke-lj
Ėonę ne...viskas lieka nunešta Winnipego kard 
amžinybėn,, bet pasilieka įminti 
tam tikri pėdsakai — žmogaus 
dįrbai pasireiškę visuomeninėje 
veikloje, o ypatingai Dievo tar
nyboje.
< ibdosj jau ne taip šenai 1967 
kietais gegužės 14 d. prie tos 
pačios -bažnyčios atšventėme 
klebono kūh; j. Bertašiaus 25-rių 
metų kunigystės sukaktį bei ku
nigiškosios veiklos nueitą kelią. 
JKąį plasižiūri atgal, rodos, to 
prabėgusio laiko dešimtmetyje 
Sieko nerandi' jis kaip ėjo, taip 
-pat. ir j' tebaha ‘ (nesustabdomai, 
tik pasiekia to paties žmogaus 
įžymėti ryškieji gyvenime nu

tarė ir KLB-nės Winnipego Apy
linkės v-bos p-kas J. Demerec- mdtais kovo 21 d. Žemaitijos 
kas, kartu įteikdamas ir savo 
asmeninę dovaną, ir Bob Urbo
nas.

IVERSAB
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Petras Griškevičius rašo Stasiui Jokubkai
Stasys Jokubka, du kartus i savaitę išeinančios Vil

nies redaktorius, visą laiką bando sudaryti įspūdį, kad 
jis yra tiktai “pažangus” lietuvis, kad jis redaguoja ne 
komunistinį, bet “liaudies” laikraštį, kad prieš rinki
mus sėda į “Demokratinį Balno klubą”, bet šiaip jis nie
ko bendro su sovietiniu imperializmu neturi. Kad jis kar
tais nuvažiuoja į Juodosios jūros pakraštį, pabūna Pal- 
langoje ir praleidžia savaitę Druskininkuose,, tas nieko 
bendro neturi su imperialistine sovietų politika.

Jis labai pyksta ant Naujienų, kai jos kartas nuo kar 
to jam primena, kad jis veda ne lietuvišką, bet lietuvia
ms labai keiksmingą politiką, kad jis, kartu su okupan
tu, bevažinėdamas į Panevėžį, Palangą ir Druskininkus, 
išnaudoja Lietuvos darbo žmones, nes jie yra priversti 
mokėti už jo keliones, viešbučius, sanatorijas, maistą ir 
kitus patarnavimus. Lietuvos darbininkai Jokubkos ne
pažįsta, nes Lietuvoje jis niekad naudingo darbo nedir
bo. Tą žino ir Amerikos seneliai, kurie dar tebeskaito 
Akelio, Abeko, Andriulio ir Prūseikos puoselėtą Vilnį. 
Kartas nuo karto Jokubkai reikia tiems seneliams pasi
rodyti, kad jis nėra toks jau menkas vadukas, kad su juo 
skaitosi ne tik Justas Paleckis, bet ir Petras Griškevi
čius.

Šių metų birželio 14 dieną Griškevičius parašė Jo
kubkai laišką. Matyt, kad tas laiškas buvo’pasiųstas pap 
rastu paštu. Jokubka džiaugėsi Griškevičiaus laišku. Jį 
skaitė kelis kartus. Ten taip gražiai apie Jokubka pasa
kyta. Jis nutarė minėtą laišką paskelbti Vilnyje. Jis bu
vo įsitikinęs, kad seni Vilnies skaitytojai patys įsitikins, 
kad tas jų Jokubka nėra toks jau menkas vabalėlis, jei
gu pavergtos Lietuvos patys galingiausieji jam asmeniš 
kus laiškus rašinėja. Jis minėtą laišką 'atspausdino šių 
m. liepos 13 dienos Vilnyje.

0 kasgi yra tas Petras Griškevičius? Daug kuo jis 
labai panašus į Jokubka: mažamokslis, savamokslis. Tai 
nėra nuodėmė ar koks nusikaltimas. Ne visi gali lankyti 
aukštesnes mokyklas, bet visi gali mokytis kiekvieną die
ną. Ne visi, kurie tas aukštas mokyklas lanko, yra mo
kyti žmonės, bet pasitaiko gabių žmonių, aukštų mokyk

ČECHOVAS, POVILAS ANDREJEVIčIUS

Naujas vasarnamis
Už trijų verstų nuo Obručanovos kaimo buvo sta

tomas didžiulis tiltas. Iš kaimo, buvusio aukštai ant 
stataus kranto, buvo matomi jo tinkliniai griaučiai, ir 
nos geležinės gengės ir visi aplinkiniai miškai buvo pa 
nos geležinė gegnės ir visi aplinkiniai miškai buvo pa
dengti šeršnu. jis sudarė menišką ir net fantastinį vaiz 
dą. Pro kaimą kartais lengvam vežimėly ar bričkelėje 
pravažiuodavo inžinierius Kuėerovas, tilto statytojas, 
pilnas, petingas, barzdotas vyras su minkšta, glamžyta 
kepure; kai kada šventadieniais a-leidavo basieji, dir-i 
basieji prie tilto; jie prašinėjo išmaldos, juokąve iš bo
bų ir, atsitikdavo, ką nors nunešdavo. Bet tatai būda
vo retai; paprastai gi dienos praeidavo tyliai, ramiai, tar 
si statybos visai nebūtų, ir tiktai vakarais, kai prie til
to švitėjo laužai, vėjas silpnai atpūsdavo basųjų dai
ną... Ir dieną retkarčiais pasigirsdavo liūdnas metali
nis skambesys: don.... don... don...

Kažkaip pas inžinierių Kučerovą atvažiavo jo 
žmona... Jai patiko upės krantai ir žavus vaizdas į ly
gumą su nameliais, cerkvėmis, kaimenėmis, ir ėmė 
prašyti vyrą, kad jis nupirktų nedidelį gabalą žemės ir 
čia pastatytų vasarnamį. Vyras sutiko. Nupirko dvide 
šimt dešimtinių žemės ir ant aukšto kranto aikštelėje^ 
kur ankščiau goglinėjo karvės pastatė gražų dviaukš
tį namą su terasa, su ludkonais, su bokštu ir su špyliu, 
prie kurio sekmadieniais plevėsavo vėliava, — pasta- 

.. riuos nors tris mėnesius ir paskui visą žiein.ą 
sodino sImKi -s medžius, ir, kai priartėjo pavasaris ir 
viskas aplinkų.' sužaliavo, naujoje sodyboje jau buvo 
alėjos, sodininką ir du darbininkai su baltomis pri- 
juostėmis kasinėju apie namą, buvo fontanėlis, ir veid

lų nebaigusių tarpe. Mokytis reikia kasdien. Griškevi
čius, matyt, mokosi, o Jokubka — ne. Petras Griškevi
čius pavergtoje Lietuvoje yra Lietuvos komunistų par
tijos pirmasis sekretorius. Kai Sničkus gavo širdies smū 
gį, tai Zimanas Maskvai rekomendavo Griškevičių. Griš
kevičius, keturių klasių nebaigęs, lankė partijos įvairius 
kursus ir suprato, ko partijos vadovybė nori iš savo na
rių. Griškevičių norėjo pakeisti apdairesniais, mokytes- 
niais komunistais, bet jis išsidūkę priešakyje ir šiandien 
dar tebeeina pirmoj sekretoriaus pareigas. Brežnevas 
pakvietė Griškevičių net į konstitucinę komisiją. Apie 
teisę Griškevičius neturi jokio supratimo, bet jis sėdėjo 
komisijoje, kurioje buvo skaitomi Brežnevo konstituci
jos paragrafai. ■. ?

“Tarybinėje” Lietuvoje Griškevičius yra svarbus 
okupanto įrankis. Jis ne tik atsidavęs Maskvai, bet jis 
verčia ir kitus tikėti ir dirbti komunistinei santvarkai ir 
paprastų lietuvių išnaudojimui; Kas abejoja, nętiki ar
ba turi drąsos dar savoabejones Griškevičiui pareikšti,
tai tam teks susidurti su čekos agentais. .Okupotoje Lie
tuvoje Griškevičius yra galingas ir lietuviams labai ne
naudingas sovietinio komunizmo įrankis.

Esame tikri, kad nei Andriulis, nei Pruseika, paga
liau net ir Abekas panašaus laiško būtų neskelbęs, šitas 
laiškas yra geriausias įrodymas, kad Jokubka yra glau
dus Griškevičiaus bendradarbis. To laiško užtenka, kad 
galėtum pasakyti, kad Jokubka yra imperialietinės so
vietų politikos šalininkas, jis gauna laiškus ir iš Lietu
vos komunistų partijos pirmojo sekretoriaus Griškevi
čiaus. Jokubka gali jodinėti “demokratiniais klubo bal
nais”, jiš gali kalbėti apie didelę Vilnies senelių padary
tą pažangą, bet Griškevičiaus laiškas rodo, kad jis yra 
soviatinio imperializmo agentas, susirašinėja su Lietu
vos komunistų partijos pirmuoju sekretorium. Jokubka, 
norėdamas paveikti senelius, įdėjo į sovietinio imperia
lizmo priešų rankas svarbų kaltinamąjį dokumentą. Tai 
parodo, kad Jokubka neskaitė Rusijos komunistų parti
jos vadų bylų teismuose. Jis net neskaitė Vinco Kapsu
ko “raštų”. Jeigu būtų skaitęs, tai būtų taip nspasielgęs.

Griškevičius, Jokubkai pasirįžęs aprašyti, kaip jis 
sėdėjęs Brežnevo konstitucijos komiteto/ posėdyje,, kaip 
dabar jis jau planuoja paminėti Spalio “revuliucijos”' 60 
metų sukaktį, kalba apie penkmečiųplanus ir daro tokią 
bendrą išvadą:

“Tauta didžiuojasi — ir labai teisingai didžiuojasi 
— tuo, kad sukūrė per tokį palyginamai trumpą so
cialistinės santvarkos Lietuvoje gyvenimo laikotar
pį. Labai rėksminga ir tai, kad čia pat dar yra didžiu 
liai neišnaudoti jos tolimesnio klestėjimo rezervai 
Dažnai girdime sakant: viščiukus rudenį skaičiuoja. 
Taip, rudenį”. (Vilnis, 1977m. Hep. 13 U, 2 psl,)_ 
Griškevičius žino, kad geriausia viščiukus, rudenį 

skaičiuoti, bet jis pradėjo juos skaičiuoti pačioje, vasaros 
pradžioje. 0 savo laišką Jokubkai jis baigia šitokiu pa
ragrafų: .

“Gerbiamas drauge Stasy; laiške nesiplečiu, nes ži
nau, kad pats esi informuotas ir gerai žinai, kuo šian 
dieną gyvena respublikos žmonės, kas mums šiuo
met labiausiai rūpi, ką darome ir ką bei kaip, padarė
me. Darbų užtenka, rūpesčių, — irgi, įaą matyt, kad 
taip visuomett bus ir ateityje.” (Ten pat).
Griškevičius, kuris kontroliuoja inforaiacijos šalti

nius,. žino, kad Jokubka yra gerai informuotas apie įvy
kius pavergtoje Lietuvoje. Tegu Jokubka nebando pasa
koti, kad jis nežino, kiek lietuvių buvo išvežta į Sibirą,

rodinis rutulys degė taip ryškiai, kad buvo skaudu žiū 
rėti. Ir jau buvo. Ir jau buvo, šios sodybos pavadini
mas: Naujas vasarnamis.

Giedrą skaidrų rytą, gegužio pabaigoje, į Obruča- 
novą vietiniam kalviui Rodionui Petrovui atvedė 
perkaustyti porą arklių. Tatai iš Naujo 'vasarnamio. 
Arkliai buvo balti, kaip sniegas, grakštūs, sotūs ir 
nuostabiai vienas į antrą panašūs.

— Tikros gulbės. — pratarė Rodionas, pagarbiai į 
juos žiūrėdamas. t

Jojo žmona Stepanida, vaikai if vaikaičiai išėjo į 
gatvę, kad pažiūrėtų. Kits po kito susirinko minia. Pri 
ėjo Lyčkovai, tėvas ir sūnus, abudu iš prigimties be
barzdžiai, sli patinusiais veidais ir be kepurių. Priėjo 
ir Kozovas, aukštas, liesas senis su ilga, siaura barzda, 
su lenktine lazda, jis visą laiką mirkčiojo savo gud
riomis akimis ir pašaipiai šypsojosi, tarsi kažką žino
tu ■ - ri

— -Tiktai kad balti, o kas juose?, — pasakė jis. —
Duok maniems avižų, tokie pat bus į gludūs. į žagrę, 
kad juos ir botagu... - j j-

Vežikas tiktai pažiūrėjo,į jį su panieka, bet nei 
žodžio nesakė. Ir kol paskui kalvėje kurstė ugnį, veži
kas pasakojo, rūkydamas papirosus. Kaimiečiai iš jo 
sužinojo daug smulkmenų: jo ponai turtingi, ponia 
Elena Ivauovna aukščiau, iki ištekėjimo, gyveno Mask 
voje vargingai, buvo guvernantė; jinai gera, gailes
tinga ir mėgsta padėti vargšams. Naujame ūkyje, pa
sakojo jis. nei ars, nei sės, o gyvens tik savo.malonu
mui, gyvens liktai tam, kad kviepuotų gry nu oru. Kai 
jis pabaigė ir vedė arklius atgalios, už jo ėjo minia 
vaikų, šuniškai lojo, ir Kozovas, į juOi žiūrėdamas, pa 
tyčiomis mirkčiojo. v -į ♦

— Irgi dvarininkai. — sakė jis. — Namą pastatė,

Dr. A. J. GUSENAS

- ŽMOGAUS KŪNO . SUDĖTIS
Ne danai mes pamastome 

apie savo kūno sudėtį. Užtai šį 
kartą bandysiu žodį kitą paz 
sakyti apie žmogaus kūno sus 
ta tymą iš anatominio ir fizio
loginio taško.

Kaip gražiai bei stebėtinai 
puikiai visa kas jame sutvar- 
kvta, suskirstvla!

Kaip darniai jame gyvybės 
procesas apsireiškia! Rodos, 
tai būtų kokia labai paini xna 
šinerija, kur kožna ląstelė, or
ganas atlieka jam skirtą dar
bą bei pareigas.

Žmogaus, organizmas — tai

ląstelių, sambūriai, vienas ki
tam padedami, daug našesnį, 
bendrą darbą atlieka.

Tačiau, kiekvienas visuome
nės narys, jei nori gyventi, pri 
valo savo darbą atlikti, taip 
pat ir kiekviena gyva ląstelė 
turi savo pareigas pildyti — 
kitaip — ji miršta ir būna pra 
šalinta iš gyvųjų ląstelių sam 
būrio.

Kiekviena ląstelė moka pasi 
rinkti sau tinkamo maisto ir 
moka tą maistą suvartoti savo 
naudai ir prašalinti jau sužalo 
tas medžiagas.

nelyginant, puikiai suorgani-, Gyvos v ląstelės įstengia-ir 
zuota, sutvarkyta laisva vals- pasidauginti,- iš vienos pasida- 
tybė. Kiekvienas asmuo, kiek-j ro (jyj, dviejų keturios. Ir 
vienas jos pilietis, būdamas taip jų sambūris, jų naujoky- 
sveikas, turi savo r^ies nau-;nay auga, dauginas ir gyvena, 
dingą darbą atlikti. į Kiekvienoje ląstelėje nuolat

Čia irgi yra dykaduonių, bur vy£sta visa'eilė cheminių vei- 
žūjų, parazitų, kurie apsunki-jksmų,.gana painių gyvybės ap 
na visuomenės tvėrėjų sluogs. sireiškimų. Tokie ‘gaivieji ląs

telių apširėiškimai vadinasi — 
Lygiai taip, kaip,mūsų bran medžiagų kaita. .
-v =-r^^Gyvdsrds' ląstelės*moka iš sa 

vo maisto pasirinkti joms rei
kiamų medžiagų, iš kurių jos 

sučių išsunkto kraujuoto pra-! au§a» didinasi, įgauna naujos

na visuomenes 
nius ir minta iš kito gero.

gioje, okupuotoje tėvynėje Lie 
tuvoje,. šiandien raudopskū- 
riai minta iš mūsų brolių ir sė

energijos. s_ąvo. pareigoms eiti, 
oz ir taipgi' prašalinti susidėvė- 

uas yra sumontuotas iš milijo tas; kenksmingas -medžiagas, 
nų atskirų ląstelių, lygiai taip KeisUU'.yra gčsrų ląstelių ga- 
kaip džiulė knyga suformuo- bumai. Taip esti su mažais 
ta iš daugybės raidžių, sudary-j viencęliais gyvūnėliais. Bet di 
tų į žodžius žodžių — į saki-’ džiausinmGkaip žmogaus kū-

kaito! q
Manding, visas žmogaus kū.

nius, sakinių i skyrius ir taip ne, visos ląstelės yra suskirsty 
toliau. j tos į sambūrius, krūvas.

Kūno ląstelės yra labai tvar Reikia pasakyti, jog l^ste
ki ai suskirstytos; sugrupuotos lės yra labai mažytės, jos daug 
į sambūrius, į kolonijas.-Tokie mažesnės už menkiausią dul-.

keli sugrįžo,, kiek rusai kievieną metą išveža turto iš Lie
tuvos ir kiek jie lietuviams sumoka. Jokubka žino, kad 
Griškevičiui ir, rūpesčiųužtenka. Kodėl Griškevičius pa
sakotų Jokubkai, kad tų rūpesčių bus ir ateityje? Ar ko
munistinė sistema jau pradėjo braškėti?

kėlę. Jos tik per mikroskopo 
padidinamuosius stiklus tega 
Įima įžiūrėtu Jų yra visokių 
įšvaizdų: apskričių, šakotų, 
pailgų, kauluotų, plokščių įę 
taip toliau.

. Sšulig tūlų ypatybių ląstelės 
yra suderintos į sambūrius, au 
dinius vadinamu, audiniai krū 
von sujungti, padaro organus, 
organai sudaro sistemas, visos 
sistemos tiksiai suorganizuotos^ 
padaro žmogaus organizmą.

Kad geriau skaitytojas su
prastų apie ką čia kalbų, bū
tina paminėti visų devynių 
žmogaus-kūno sistemų vardus:

1. šonkaulių sistema.
2. Audinių sistemą.
3. Dirgsnių sistema. ?
4. Kraujo apytakos sistema.
5. Kvėpavimo sistema.
6. Virškinimo, sistema.. <....
7. Gimdymo sistemą. J
8. A’alym.o. sistemą. "

9. Aklųjų ^liaukų sistemą.
Toksai yrą sveiko žmogaus, 

kūno dalių sutvarkymas, kuris 
labai daug padeda viso! jo or
ganizmo sveikatai.

Jei kuris organas truputį 
pavargsta, tai tuo visi kiti ban 
do jį pavaduoti sunkiau birb
dami,,kad tik visam organiz
mui bloga iš to nebūtų Rodos, 
kad tie organai žino, jog kiek 
■vieno jųjų; gerovė- -priklausoį 
.nuo visos, jų valstybės gerbū
vio. - ?>••" ,.

? Jei kurį“ organų užpuola vi-f 
dujiniai ar išoriniai priešai, - 
nuodingos baktęjpjųs, L navikai,Į; 
tanai ar vėžiai; tuoj visi kitiį 
kūno organai, skuba gelbėti ša§ 
vo bičiulį, visi kovoja su prie: 

-šu, kad kuo greičiausiai jį su-‘ 
naikinusį jrė gerai ^Sno, kad 
priešui -įsigalėjus, visai • vsps-1 
tybei tenka-nukentėti! Jie ko
voja visi, už vieną ir vienas už
VISUS. -j' r ’ --

Manding, taip ‘ viskas pasi
kartoja toj stebėtinoj valstvį 
bėj, žmogaus . geriausio kūno 
suformuotame organizme!

arklius įsitaisė, o patiems berods valgyti nėra ko. Ir
gi dvarininkai.

| Kozovas kažkaip iš karto ėmė nekęsti ir naują 
sodybą, ir baltuosius arklius ir sotų raudoną vežiką. 
Tatai buvo žmogus vienišas, našlys, gyveno jis nuo
bodžiai (dirbti jam kliudė kažkurį liga, kurią jis va
dino čia graužuliu, čia kaspinuočių) pinigų maistui jis 
gaudavi iš sūųaus, kuris tarnavo cukrainėje Charko
ve, in nuo pat ankstyvo ryto iki vakaro tuščiai gogli- 

,nėjo krantu arba kaime, ir jeigu matė, pavyzdžiui, 
kad kaimietis veža medi arba meškerioja, tai ęakyda- 

“šitas medis iš sausuolių, patręšęs” arba “tokiam 
tire žuvys nekiniba”. Kai sausra, jis kalbėjo, kad lie
tutis nebus iki pačių šalčių, o kai lydavo, tai kalbėda
vo, kad dabar lauke viskas supus, viskas pražus. Ir 
prie šio vis mirkčiodavo, tarsi kažką žinotų.

Sodyboje vakarais degindavo begalines .ugnis, leis 
davo raketas, ir pro Obručanovą praplaukdavo burė
mis valtis su raudonais žibintuvėliais .

Vieną kartą iš ryto atvažiavo inžinieriaus žmoną 
>EJcna Ivanovna su maža dukra vežimėlyje, su gelto
nais ratais, su pora juodbėrų ponių, abidvi, motina ir 
duktė, buvo su plačiabrylėm šiaudinėm skribelėm su, 
prilenktais prie ausų liryliais.

t ■ : . .Tatai buvo kaip tik naujoviška, ir kalvis Rodio
nas, aukštas, liesas senis, be J^epurės, basas, su šake, 
ant peties, stovėjo šalia savo purvino, biauraįhs veži- 
hno ir, greitomis, žiūrėjo į ponius, irjš jo veido buvo 
(matyli, kad ankščiau jis niekados nebuvo matęs, tokitį 
mažų arklių. ’ ♦

| -— Kučerienė (pašaipa — reikėtų KuČerovienė) at
važiavo. — pasigirdo aplinkui šnabždesys. — V’eizėtr,

* kučerienė atvažiavo.
*’ Elena Ivanovna žvalgėsi į trobclkas, tarsi rink-

tusi, paskui sustabdė arklius prie pačios, vąrgingįąu. 
sios trobelės, kur languose buvo tiek vaikų galvų 
šviesiaplaukių, tamsių, rudų. Stepanida, Rodiono žino *

- na, storoka senė, išbėgo iŠ trobos, josios skAra ‘uusly- 
dusi nuo galvos, jinai-^iūrėjo į vežimėlį priešais sau
lę, ir josios veidas juokėsi ir raukėsi, tarsi jinai būtų 
akla.

— šitai tavo vaikams, — pasakė Elena Ivanovna ir 
padavė jai tris rublius. f.

Stepanida staiga apsiverkė ir nusilenkė iki že
mės. Racionas taip pat padribo, rodydamas savo, pla
čią, rudą plikę, ir čia pat vos šake neužkabino savo 
žmonos šoną. Elena Ivanovna sumišo ir nuvažiavo at
gal

(Bus daugiau) ' • '
. . Vertė tš rusų ktilbos Jonus Valaitis -i

4 — Naujienos, Chicago 8, I1L *— Monday, July 18, 1977,



Restauruoti Perkūno namai Kaune dabar

Žiauri Ir paliečia kiekviena. B*t kur yra ml- 
kny&vfi po mirti et'*, kurią gausite

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

6449 Su. Pu taiki Rd. (Crowford
Medical building). Ttį LU 5-644t 

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

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
TaUf. 695-05J3 

Fox Valley- Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR, CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rdw/ Wesicheitor, 111 
\ ALANDUS: 3—y quxmu u-e nu ims lt 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai 
Tek: 562-2727 arba 567-2728

Rez.: GI 8-087ą

DR. W. EISlN-EISKNAfr 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5 >70

Valandos pagal susitarimą. Jei neat 
siliepia, skambinti Ml J-'XK*'.

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKA^ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
39C7 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. V, JUČAS 
489-4441; 561-4605 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.
1 R. FRANK PLECKAS

.. OPTOMETRIST AS 
xKALBA UETUVIŠKAI 

2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 
liinna akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
til. pagal susitarimą. Uždaryta tree

Jonas .Bu teiks

(Laisvas vertimas iš knygos 
dt. ‘’TAIGA”, aut. S. Maksi
mov, — atsiminimai iš gyve
nimo Sovietų kacetuose.}

Buvo ypatingai karšta die
na. Ties aukštų molio sanksu, 
vos įžiūrimas bangavo įkaitęs 
oras. Virš mūsų galvų “siuvo” 
debesys 
kalėjas, 
šalloą 
kranto, 
iš žalios miško medžiagos pas
kubomis sukaltas, stovėjo bokš 
elis — agregatas.

Į\’ųo ankstyvų ryto iki vėįy- gal ir 
vo vakaro, devyniese — a.pi- ‘ Įau 
plyšę, alkani kaliniai, krūtinė
mis spausdami maniežo kar- 
tis-vartus.
me keldami sunkią 
(keto) “bobą”.

Bokštelis girgžda 
ja. Plieninis lymas

mašalų- Ąš — polių 
Ant mažos sriaunios,.

VųĮta-ŠįU’-Joli, upelės 
gilaus kanalo dugne,

— “Stengiamės, stengiamės 
kites, kad mes 'dar iki pietų 
nors pusę normos atliktu- f 
me”....

— “Stangiamčs, stengiamės, 
balandėli, — pagal jo toną at
sako jam jnano “diselinis” 
partneris, seniokas Efimovas, 

.sulinkęs, dažnai ir tirštai košė 
jautis džiovininkas, dišelį rem 
damąs. pęakąuliu petimi, nes ■ 
krūtinė beržiniu branktu ištrin 
la-išpoliruota iki blizgesio — 
jam skauda — kiek pajėgda-l 
mi, kiek išgalėdami stengia-!

■ mės dešimtini n kėli. Netrukus 
gyvenimėlį atiduosime

Dešimtininkas Golubiov’as 
žvelgia į jį piktomis akimis 
ir išlengva atsako: — Efremyč, 
perdaug jau kalbus pasidarei. 
Tavo gyvybė ipą.n nereikalin
ga. Aš, brol, pats kalinys.

— Tai kuriam biesui tu vis 
ragini — piktai klausią jį Mitj 
ka-Pan, — senas yagis-recidi- 
vistas, pasigrįždamas į jį savo 
išblyškusiu veidu. Sąžinės tų 
strazdanuotasai velniau, netu
ri Golubiov’as tykiai juokiasi.

— Tu, Pan, už ką kalina
mas? — klausia jis ir tuojau 
pats atsako — už vagystę! O 
Užmušiau? Apiplėšiau? Prieš 
Trybinę valdžią, kaip štai Efi- 

_______ ____ ___ ,myčas, šeriožka arba Vsevolo- 
mas į saulutę, nuolat primenat das, veikiau? Ne, aš ne nusikal

vaikštome apskriti- 
geležinę

ir siubuo- 
išsitempia 

kaip styga ir, kai “'boba” triukš 
mingai nukrenta ,— smogia į 
polį, mes šluostpmės nuo vei
dų prakaitą, ir sekantį besielio 
metalinio padaro, išsemiančio 
paskutines mūsų jėgas pasikė
limą, visokiais būdais stengia
mės uždelstu

Dešimtininkas, mažo ūgio, 
strazdanuoto veido žmogelis, 
sėdėdamas nuolaliau ant rasste 
Ii o ir pušiniu “metru” rody dar

OR.LEONĄS SEIBUTIS 
i“Jtsrv, pūsles ir 

rROSTATOS CHIRURGIJA " 
2656 WEST 63rd STREET 

; ','aL an trad, nuo lr-4 po pietų, 
xetvirtad. nuo’ 5—7 vąL vąk. 

. - Ofiso telef..- 776-2880 
į—Naujas rez. telef.: 448-5545 ‘

DR. VYT. TAURAS 
; ĄYOYJOJĄS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 

Ofisas 2652 WEST 52th. STREET 
Tel. PR 8-1223 .

OFISO VAL.: pirm., antrad.,. trečiad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8. vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

telis. Jei nori žinoti — aš kol-

LIETUVOS AIDAI
Pęnkt. 9:30 - 10:00 v. y. - 1490 AM 
Seąt. 8:00t t 10:00 v. v.. — 106.3 FM 
Sekmad. 9:30. - 10:00 v. r. — 1230 AM
Veda k’ BRAZDZIONYTE

2646 W. 7lst Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

i

r
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ
336 pusląpfolvtU. fotnėJąfcįv ir paveiksląis aprašo Pamirį, ienos |o 
ayventoįųs. ir gamtą. 1,2y0 liatuviš^v vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkžti "virfolhiL

Persiuntimui pašte reikia pridėti dar 50 tentų

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Brolis i Id uos brolį mirti", — Mato 10:21.
Nėra malonu skaityti tokią grasinančią mūšy- Viešpaties pranašystę, 

bet žinokime, kad tai yra parašyta mus pamokyti, kad turi ateiti toks lai
kas, kad Dievo meilė taip atsals kai kurių širdyse, kad jie galės lyg kar
du žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats leis taip 
kaip kovoja kiti, mes kovosime tik prieš didžiausįjį priešą, šėtoną. Pasau
liniai ginklai yra nevien šautuvai ir kardai, bet ir liežuviai ir piktos kal
bos. Savo liežuviais turime garbinti Dievą ir dėkoti jam už io gerada-
jvykti trumpai pirm savo karalystės įkūrimo. Ryžkimės, kad nežiūrint to, 
rystes. Ypatingai taip turi būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo baž
nyčioje.

V tai liną, kad mirtis yra 
rvs,w|i? Į klausima atsako 
Ati'nokamil. Rašykit*:

F. ZAVIST 3715 WEST SORBET. CHICAGO, ILL. 60629 
tV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE

choze sąskaitininku buvau, na 
įr įvėlė. mane. Kažkas iš kol
chozo svirno penkius vežimus 
rUjįių išvežė, atsakingas — aš. 
— Meluoji tu, šuo, nusispiau- 
damas prieštarauja Mitjka- 
Pan,—tikriausia pavogei pats, 
tik kitus kailini.

Mitjka-Jan — vienintelis
mūsų tarpo, kurs nebijojo de-į sugrubo ir apšašo, kad, pasak 
šimtininko. Ir jis taipgi vie-. jį patį “sušvelninti” jų beveik 
nintėlis, kurio "^dešimtininkas nebuvo įmanoma, šitoji aplin- 
xyresny'bei neskundė, nes bijo kybė labai jį jaudino, dėl ko 
jo jo. Žinodamas tai Mitka- j ištisas naktis jis negalėdavo 
Pan, dažnai mesdavo darbą ir nė akių sumerkti. Vakarais, 
saulės atokaitoje, prie sanka- po sunkaus dienos darbo, kada 
so, atsiguldavo pamiegok Go- mes ibejV^iai krisdavome ir 
lubiov’as būdavo, veikšlo ap-' gulėdavome ant nešvarių ir 
link jį ir keikia, ir šaukia, kad utėlėtų narų, jis rodydavo 
j įzoliatorių įkišiąs jį, o Mitjka man susuktus, sugrubusius sa- 
uždengęs akis .-šypsosi sau it vo piršts ir judindamasis klaus 
rimčiausiai prižada: j davo:

| — Aš' tau, dėmėtasai tu vel
niau, tuojau visus šonkaulius 
sulažysiu. Pasišalink ir net-i 
rugdyk man miegoti!... 

t
-r Visų daugiausia draugau

ju aš su Vsevolodu Fedorovi- nors širdyje pats labai tuo abe 
čium. Iš profesijos jis pianis
tas. Dar iki arešto man teko jus metus Jageryje jis dirbo 
buvoti Maskvoje jo koncertuo
se, konservatorijoje. Tada mes 
dar nebuvome pažįstami. Ta
lentingas ir protingas žmogus. 
Jam trisdešimt septyneri me
tai. Aukštas, truputi . linkterė
jęs, dįdeliąis apskritais aki
niais, pep kuriuos žiūri geros 
įę protingos akvs, lėtų jude
sių, iš jo dvelkia kaž koki ^ši
luma” ir dorovingumas. Labai 
tylus. Jis klusniai ir gerai at
likdavo-kiekvienų jam pave 
jį katorginį darbą. Baustas 
buvo trimis melais, dvejus 
puse jau buvo atlikęs. Už 
jis buvo nubaustas — ir 
pats, kaip dauguma politinių.
— nežinojo.

Maskvoje jis turėjo senutę 
motiną, su kuria jis susiraši
nėjo ir gyveno vien tik viltimi 
— sugrįžti pas ją ir prie savo 
pirmykščio užsiėmimo. Bet'ne
tikėtai susinėjusios nepalan
kios aplinkybės, jo viltis tra
giškai sunaikino: nuo sunkaus 1 

š fizinio darbo, jo rankos taip I

f

1 — Kaip tamsia, Serioža, ma
nai — atsitaisys jie kada nors? 
Kaip besugebėdamas aš stem į 
giausi raminti jį, jog savaime 
aišku, jis vėl galės skambinti,

jojau. Ir kaip tyčia, visus tre-

pačius sunkiausius darbus: tai 
su kastuvu rankose stovėdavo 
dvokiančiame balos vandeny-j 
j e, lai vežiojo žemių prikrau-į 
tas “lačkes“, lai iš upės į kran- j 
lą įraukdavo ilgiausius (vi

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

EUDEIKIS
GAIDAS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA
DAIMID

4665-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArda 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

1731* So. Chicago. 111. *50608

PERKRAUSTYMAI

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

k Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
St dažai. Speciali pag^Jba kojums. 
V* (Arch Supports) ir t. L '

t

J

I

2650 West 63rd St., Chicago. Ui. 6062$ 
Telef.; PRospect 6-5084

TIVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehiU 6-2345-1

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBIUAMS PASTATYTI

Gėles visoms progoms 
BEVERLY HILLS GeLJNY&Ą 

2443 WEST 63rd Sl REfel
^Telefonai: PR 8*0833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishtp krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn 

TeL 499-1318

Laid i m* I — Pilna apdraud* 
ŽEMA KAINA

Tel. WA 5-8063

Apdraustai p*rkrau»tyma» 
H įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

I SOPHIE BARČUS Į 
radijo Šeimos valandos 
Vito* pregramot Ii W0PA, 

1490 kll. A. M. -

! Lletuvlv kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet — šeštadieni' 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 0:30' 
tai. ryto.

Tal^t HEmlock 4-2411 

7159 So. MAPLEWOOD AVE- 
j CHICAGO, ILL. 60629

su 
ką 
jis NARIAI:

Chicago^ 
Lietuviu 
Laidotuvių
Direktorių
As^ociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ,

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

4

ANTANAS AI. PHILLIPS
TOM AB Ui LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. L1TUAN1CA AVENUE. Phone:' YArds 7-3401

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
economical, sure-to-please family dinner. Olive-Frank

furter Skillet Supper is an excellent cnoice for a low-cost, all* 
in-one dinner disn, because it costs only about 50< per serving 
for a family of five.

California ripe olives add a pleasing taste and texture, alon< 
with tomatoes and green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies thia 
dish provides both nteat and vegetables for a tasty dinner that 
foes together quickly and easily.

Choose canned California ripe olives in one of the smaller, 
pitted sixes for this dish (there are nine sires to chooss from— 
all the way up to Super Colossal).

OLIVE-FRANKFURTER SKILLET SUPPER
v (Makes 4 to 5 tervinin)

1 (10% ox.) can condensed 
r chicken broth

1 small bay leaf, crumbled 
3/į teaspoon baslL crumbled 
yĄ ten spoon salt 
y3 teaspoon pepper

1% tablespoons cornstarch
Thin spaghetti

BUTKUS - YASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, ilL Phone: OLympic 2-1003

cap* canned pitted
California ripe olivea

1 (Mb.) package v
" f rinklu rien

% cop diced green onions
1 tabletpooni cooking oil
1 (14b.) can tomato wedges
Cut olives In wedges,’ cut franks in Vinch diagonal »lfoe<r 

Raute olive wedges, franks and onion in oil slowly for nv* 
minutes. Add tomatoes, broth, bay >af, basil, salt and pepper. 
Bring to bo3, lower heat and uxnmer, uncovered, five 
wto<. Blend oomrtarch with 2 tableapoęns cold water. Stir 
Into the hot mixture and cook, atirring until mixture thicken*

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But it incorporates en- 

|erjjy-savinr features in de
sign* materials, and appli
ances which can cut energy 

.needs by up to 50 percent. It 
has two heat-circulating 
Heatllator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 

’warm it and then re-direct 
the heated air back into the

I room.
The more effective use of 

energy-saving design, materi
als and appliances can well 
-save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. Its "Centenergy 
*76’' house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
Improvements was approxi
mately $4.000 ♦ .. projected to 
be amortized within 4 to 5 
years through reduced ex- 
yeiMu Tnriudfid an; added Id-

sulation within walls and-cell
ing as well as in earthen bermsj 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of “Centenergy r76.’#

The fireplaces were supplied 
by Home Crafts, Inc^ Floral 
Park, New York* Heatilator 
Fireplace, A Division of Yoga 
Industries, Inc., located in Mt, 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of built-in, 
freestanding and wall-* 
mounted fireplaces • • • gas.

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

GEORGE F. RUD3UNAS (
3319 So. LITUAMCA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST fi9th STREET RE pvhl'c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6O7J
11028 SOUTHS EST HIGHWAY. Palos Hills, III. $74-4413

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1111

NAUJIENOS, CHICAGO t, ILI--------Mondav, Julv 18, 1977• 9 » J



Premija jaunimui
Dr. Leonu ir Irenos Kriau 

įnirusiamseimą
Mill

m j
ua.UMai p;ri?<:
(lietuvių, anglį

•auni sporto būre-

bu), (Hganizarmiu vadovavi- 
.... < inu, ar jaunimo vienetui (s:un;

ii, tautinių 
mo chorui 

geriausiai
lietuvius ir Lietuvą vie- 
metų bėgyje;

Premijai gauti asmenis 
ar vienetus rastu pasiūlo jau 
nimo organizacijų vadovybės, 
jaunimo grupės, vyresniųjų or
ganizacijos ar paskiri asmenys 
iki kiekvienerių metų gruo
džio 31 d. (pašto antspaudas),

3. Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 
Įvertinti sudaroma Jury komisi
ja, kurion pg vieną atstovą ski 
ria Pasaulio Lietuvių Bend- 
ruomenės jaunimo reikalams 
vadovas. Pasaulio Lietuvių Jau 
nimo sąjunga, o du‘ atstovus 
paskiria Kriaučeliūnų šeima;

šiam 
neriu

4. Jury komisija, aptarusi 
Lemens ar vieneto tinkamumu 
pi vuuj.il jų skiria balsų dau- 
Luuira iki sekančiu metų va- 

u!o 13 d. d. ir susitaria su 
krhui t hūuu šeima dėl pre
mijos jivikinio laiko ir pobū-

ju asmenys ar vie
nu raštu, nurodant 
Linijai tinkamumo 

siunčiami:

Eugenijaus Kriauėeliūno( 
premijos komisijai, 12300 
pawnee Poi.. Palos Park, ILL. 
GGtol.

atsiranda naujų skaitytojų. Mie
lai prisidėčiau prie platininio, tik 
aplink mane skaitančių nėra”, 

j Dėkui už aukas ir už laiškus.

Prano Čepėno “Naujųjų la- 
i kų Lietuvos istorijos” pirmasis 
' tomas dėsto lietuvių tautos at
gimimą iki Pirmojo pasaulinio 

, karo 1914 m. Jau parašytas ir 
rengiamas spausdinti šios isto
rijos II tomas, kuris dėstys 
istoriją iki 1920 m. Trečiajam 
tomui surinkta gausi ‘istorinė 
medžiaga ir jame bus nušviesti 
Letuvos nepriklausomybės me- 

i tai.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdentas

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

1 dejų buvo 15 metų.

— Rūta Pocauskaitė baigė ci
vilinę teisę bakalauro laipsniu 
Montrealio universitete. Studi
juos toliau. Linda Jokūbauskai- 
tė baigė to universiteto Medici
nos mokyklą, igydama akių gy
dytojos specialybę ir daktarės 
laipsni.

I

_  Vytautas Bireta, kadaise 
baigęs Vasario 16 gimnaziją, pa
kviestas Toronto lituanistinės 
mokyklos vedėju. Ilgametis tos 
mokyklos mokytojas ir vedėjas 
Jonas Andrulis, atlikęs didelį, 
gerą ir aukštai vertinamą dar
bą, iš pareigi! pasitraukė. Ve

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
SPECIALUS VAJUS

• šio vajaus sąlygomis gali- jums duos užpildyti ir pasira- 
ma apsidrausti tik Class V-2 — 
tai yra viso amžiaus apdrauda, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 metų. Apraudos dydis — 
$2,000 arba $1,000.

•Apsidrausti gali visi 
iki 70 metų amžiaus.

® Sveikatos patikrinti 
kia-

8 Šio vajaus metu apsidraudė 
gauna 45% nuolaidą nuo pir
mųjų metų mokesčių ir 10% 
nuolaidą nuo sekančių 19-kos 
metų mokėjimų.

8 Po trijų metų garantuoja
ma paliudymų piniginė vertė 
(Cash Surrender Value) ir ap
mokėta apdrauda (Paid up va
lue).

9 Šia apdrauda turi teisę pa
sinaudoti SLA nariai, -jų šei
mos, taip pat ir jų prieteliai — 
lietuvių draugai.

• Norint apsidrausti, reikia 
kreiptis į bet kurios kuopos Fi
nansų sekretorių arba organi
zatorių telefonu ar laišku. Jis

— Rūta čerškutė, žinomo 
“Aušros” kvarteto narė, baigė 
Windsoro universiteto Medicir 
nos slaugių kolegiją bakalauro 
laipsniu. Ji dirbs Grace ligoni
nėje. Petras Rudokas gavo ba
kalauro diplomą su pagyrimais 
iš geografijos ir geologijos. Stu
dijuos ten pat toliau.

— Sukaktuvinė (15-ji) Ro
muvos skautų stovykla Kanadoj 
bus rugpiūčio 6-20 d. Jos va
dovybė yra kun. S. Kulbis, D. 
Keršienė, R. Žilinskienė, V. Gry
bienė, S. Klibingaitytė, T. Gal
velytė, L. Gvildienė, V. Turū- 
taitė, O. Balsienė, D. Garbaliaus- 
kienė, K. Batūra, P. Būtėnas, 
M. Rusinas, R. Sriubiškis, V. 
Keturakis, V. Gotceitas, E. Punk- 
rys, A. Stauskas, C. Senkevi
čius, Vadovybė ir darbuotojai
bus papildomi, ypatingai šeimi- prastų. Man labai smagu, kad

ninkėmis bei virtuvės talkinin
kėmis, kuriomis rūpinasi ir tel
kia L. Gvildienė.

— Prof. daiL Adomas Varnas 
su žmona Marija išvyko vasa
ros atostogoms į Union Pier, 
Mich., Karolis Dabulevičius iš
vyko į Pottawattamie vasarvie
tes, Benton Harbor, Mch.

— Vincentas Lengvenis iš 
Kearney, N. J., pratęsdamas pre-, 
numeratą, savo gerus linkėji-. 
mus atlydėjo 84 auka. Ilgametė 
skaitytoja N. N. iš Pensilvani
jos tarp kitą taip rašo: “Laku-, 
sius devynis-dolerius skiriu Ma
šinų fondui, kad jos gerai suk
tųsi, kad Naujienos nesustotų1 
ėjusios. Man be jų būtų labai 
nelinksma, nes per ilgus, ilgus: 
metus labai pripratau. Reikėtų, 
kad kiti prie jų priprastų, tai- 
ginčytis ir atžagariai elgtis at-

Pirmasis tomas gaunamas 
knygynuose ir leidėjo adresu: J. 
Urbelis, 1649 No. Broadway, 
Melrose Park, 111. 60160. Knyga 
560 psi., kaina $15. (Pr.)

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

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

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

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

6 BUTŲ mūrinis, puikiai, išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyba Jr Remontai

nuo 1

nerei-

syti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

3 Įsirašyti i SLA yra dabar 
geriausias laikas, nes Specia
lusis vajus tesis tik 6 mėnesius 
ir specialūs pasiūlymai nebus 
pakartoti, todėl jais pasinaudo
kite dabar.

3 Mums reikia didesnės gyvy
bės apdraudos, 
brangsta.

® Apdrauda 
nuo sekančio 
sios dienos, 
jūsų aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne
sinius arba metinius mokes
čius

• Jei Finansų sekretoriaus ar
ba organizatorius adreso netu
rite ir jei jūsų artimoje aplin
koje SLA kuopos nėra, prašo
ma

ka daugi viskas

pradės galioti 
mėnesio pirmo

kai SLA Centras.

kreiptis i SLA sekretorę:
MRs. G. MEILIŪNAS

307 W. 30 Street
New York, N. Y. 10001

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
MAUjLOTOMS žfemet nėjo ® metų. Minint tą JukxktL gerbiant pfraojo 

Amerikon lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudei pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigia tmžlnzni lietuvybėj Ižliidmui ikel- 
blamw Naujienų platinimo value

NAUJIENOS trintai stori ir kovoja už Lietuve* tr psrerrtų lletrrii lalsrę. 
šėldamos Ir neridėdraem i sandėriui ru okupantais ir j^ įgalia 
tlniili. /

AAŪJJUKNOS palaiko risis lietuvių demokrstlnes grupes. Jų bendras Institu
cijas ir remia risų’lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą žiala pasimetimo, reto
rikos Ir po įtini ų iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
stelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
jpaudos pirmūnų pavyzdžiais, užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet Ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų reneaaMa.
KMNUOJA: Chlcagoja Ir Kanadoje metami — $30.00, pvsel metų —

trims mėn. — $330, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14^00, vienam mėn. — $230. Uždanluo- 
M — $31.00 metami. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamai.

Prašom* naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS, .
1739 South Halsted St.

Chicago, HL 60608

] Siunčiu •_____  dol. Naujienų prenumertbrf, Jnhlliejtnlo
va j p. ui progu paremdama* lietuviškų tpaudą.

Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

□
PAVARD8 IR VARDAS

ADRESAS

AR J A L’ PASIDARfiTE

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENĖ .

2508 West 69th SU Chicago, HL 60629 • Tek WA 5-2787 
Dld.Ui pasirinkimas saros'rūšiai (vairiu prsldę.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ.

SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug, 
padėti teisininko Prano šulo pa- 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legahškouiis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
mis formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St. Chicago III. 60608. 
ruošta, teisėjo Alphonse Wells

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63 r d St., Chicago 
Tel. 767-0600.

TAISAU IB DAŽAU 
NAMUS 

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti: 

476-7727 arba 523-9367 
ALEKSAS

REAL ESTATE OUT OF TOWN
Nuosavybės — kitur

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, HI. 80629. — T»L Wa 5-2737 
3233 So. Hilrtid Chicago, HI. 60608. Tot 254-3320 

.-s , v. valanti n a » ;

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

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

SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai........ —---------$1.50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ - KLAUSI

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

minkšti viršeliai, 52 psl.___________ __ —............. $1.00

’So. Halsted Street, Chicago, lUinote 60608

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iŠ vardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozo Ka pači nikis, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Jucxas Kapačinskasr 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

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* k,1ETUVO*. 
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 peL $150. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

M. Zoičanko, SATYRINĖS NOVĖL4S. Genialaus1 rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pust, kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONt Į ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto Ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi. x

Prof. P. pikarklh, KRYŽIUOČIŲ VAlSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsų likimą. 
Kaina $2. Į

Vincas LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIkf FARAiTtJI.
84 p«L Kalni 11.30.

šie Ir Utį leidiniai yn žaonanl
NAUJIENOSE, 17J9 So. HALSTED ST., CHICAGO, HX. MM

•HllanAanf dirbo valandomis arba viiakaM paltu (r pridarant

BEVERLY SHORES. INDIANA. 
Big (5500 sq. ft) 3-story building 
containing a 15 room rooming-house, 
a 3 room apartment, and a restau
rant—tavern 1 block from Lake Mi
chigan and National Park Beach. All 
new wiring and 2 new furnaces. Ex
cellent potential catering to National 
Park tourists. Price includes all 
kitchen and tavern equipment and
license. $65.000. Call Renard at Cal
lahan Realty. (219) 926-4298.

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-3775

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET •
Telaf.: TtEpublIe 7-1941

■R Pasakyti tjesą šiais ■ laikais 
yra- pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl 'tie
sos ir teisybės ''Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo'ikon« 
trontacijos, nors dabar daug 
kas non įvesti madą, kad bei* 
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . ..

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
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.

Baskai nenori
atominės jėgainės
BILBAO, Ispanija. — Spėja

ma, kad didžiausią protesto de
monstraciją savo sostinėje — 
■apie 150,000 dalyvių, surengė 
baskai, protestuodami prieš pla
ną statyti atominę jėgaine kai
myninėje Navaros provincijoje.

Panašų, tik mažesnio žmonių 
skaičiaus protestą surengė Ispa
nijos šiaurės rytų mieste Zara
goza, taip pat prieš sumanymą 
ten statyti tokią jėgainę. - Ispa
nija, kuri 95% alyvos importuo
ja, planuoja nemažiau pusės 
energijos .gauti iš atominių jė
gainių.

Žemės drebėjimas 
Taivane

. TAIPEI. — Stiprus žemės 
drebėjimas, koncentruotas Paci- 
fike pakraštyje, penktadienį ge
rokai sukrėtė Taivano (Tauti
nės Kinijos) šiaurės ir rytų da
lį, bet žmonės ir pastatai nuos
tolių neturėjo.
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FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name In Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build- 
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood Park,- Illinois 60635

Area Code 312 771-8200

ANNA. DOCHES *’ •' 
Lithuanian Representative

M. š 1 M K U S
Notary Public * '

: : INCOME TAX SERVICE x 
425f S< AUpItwoocL Tti; 254-7450 
Taip pat daromi vertima i, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitoki blankai

HELP WANTED — MALL 
Darbininku Reikia -

REIKALINGI statybos staliai-car- 
penter? ir darbininką’, nrie statybos 
darbą. •*. . --

Tel. 434-9348 .

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

. Albertas Ir Kastutė Rožėnai, Sav..
Kambariai ir kitchenette vienetai.; 
Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tai 
501-623-9814.

ELECTRICIAN
MAINTENANCE

For plant in heavy metals 
industry.

Steady employment with all 
company benefits.

MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ. WRITE AND SPEAK 

ENGLISH.

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. Kedzie Ave., Chicago.

(Equal Opportunity Employer)

SECURITY GUARDS

' Full or Part time. ■

• 18 years and- over, male or female.
• Semi - retired.
• No experience necessary.
• Blue Card preferred.

Vble to pass polygraph and bondable. 
Start at once —

EARN WHILE YOU LEARN.-

Apply in Person 
Monday trhu Friday 

(10am to 3pm)

PINKERTON’S INC.

300 W. Adams St, Suite 324 
or

4415 W. Harrison, Hillside.
Equal opportunity employer m/f

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS butas su 3 miega
maisiais Marquette Park.

Tel. 925-3168 po 4 val. vak.

Ir Korsikoj bombos
BASTIA, Korsika. — Per naktį 

į penktadienį saloje susprogdin
ta 18 bombų, padariusių nuosto
lių policijos stotims, valdžios pa
statams ir prancūzams priklau
sančioms farmoms ir krautu
vėms, bet žmonių nesužeista.

BEST WINGS IN LIFE
bail Frank Zapolis 
3208Pi w.ysm St 

GA 4-8654

STATI FAEM

IMSUXAMCr

State Fann Life Insurance Company

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Didžiausias kailių 
pasirinkimai

P** YlenliiteU 
Uetuvf kailininką

| Chicago >

V^NORMANA
ĮfljKkBURŠTEINĄ

(įrtaiffoc) ir 
677-8489

185 North Wdxah Arwso*

PHASE 
BE 

CAREFUL!
Only you 

can prevent

vuuj.il
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' JĖZUITAI NENORI IŠVAŽIUOTI IŠ
SAN SALVADORO RESPUBLIKOS -* .
Už nušovimą užsienio minis+erio Borgonovo, 

nušautas jėzuitas A. Navarro Oviedo

HELIKOPTERIS NEŠĖ PAFRONTĖN
STATYBINĘ MEDŽIAGA

Lakūnų Schwanke Seoule pasitiko jo žmona, 
iš Wisconsin© nuskridusi į Pietų Korėją

SEOUL, Korėja. — Sekmadienio rytą šiaurės Korėjos komu
nistinė karo vadovybė Panmunjomę atidavė amerikiečiams su
žeistą lakūną Glenn M. -Schwanke ir kitų trijų helikopterio la
kūnų lavonus. Oficialus pranešimas nieko nesako, kada jie ren
giasi atiduoti sudaužyto helikopterio likučius.

.. ■ ■ - .. — Dabar paaiškėjo, kad helikop-

SAN SALVADOR, sostinė. — Kol jėzuitai nesikišo j krašto
vidaus reikalus, niekas jiems nieko' nesakė. Jie tarpo visoje 
San Salvador respublikoje, didino vienuolynus ir gaudė palikimus. 
Bet kai jie pradėjo palaikyti ryšius su komunistais, ginti jų tei
ses ir aužmegzti ryšius su .teroristais, tai pasipiktinimas jėzuitais
smarkiai augo.

Jėzuitai skundėsi, kad kažkas 
' jiems pataręs išsikraustyti iš 
San Salvadoro. Bet jėzuitų vir
šininkas Pietų Amerikoje, kun.' 
Cezar Jeres pareiškė, kad jėzui
tai iš San Salvadoro nesitrauks, 
kol visi bus užmušti arba gaus 
oficialų įsakymą išsikraustyti: 
iš San Salvadoro.

Gegužės mėnesio pradžioje 
buvo pagrobtas San Salvadoro 
užsienio reikalų ministeris Mau
ricio Borogonovo. Tai buvo įta
kingos San • Salvadoro 'žarnos 

“ . .narys, jaunas baigęs mokslus 
diplomatas, dirbęs užsienio rei- 

: ■ kalų ministerijoj ir tapęs už- 
- 'siemo irdk^įm&ristęrių, Bu- 

, yb vesti keli pasitarimai štam- 
' - -^‘-“biai sumai pinigų, \ bet - nieko iš 

,.tii kalbų neišėjo. Cleg. 10 dieną 
; min. Borgonovo rąstas nušautas.

Gegužės 11 dieną-jėzuitų kop
lyčioje buvo nušautas jėzuitas 
Alfonso Navarro Oviedo. Iki 
šio mėto policija neišaiškino, kas 

’ nušovė minister! Borgoposo, ji 
taip pat nežino, kas' nušovė jė
zuitą Navarro Oviedo.. Tiek te
žinoma, kad minister! pagrobu
sieji žmonės reikalavo paleisti 
30 komunistu, dabar laikomu 
keliuose San Salvadoro kalėji
muose. Nušovus5 jėzuitą Navar
ro. Oviedo, Baltieji kovotojai pa
skelbė, kad nušautas glaudus 
komunistų bendradarbis. San 
Salvadoro mieste susidariusi nauJ 
ja organizaciją kovai prieš jėzui
tų ir komunistų bendradarbia
vimą. Naujoji organizacija ima 
visą atsakomybę už jėzuito nu
šovimą. Ji praneša, kad šaudy
siant ir kitus komunistų bendra
darbius.

Jėzuitų ir krašto gyventojų 
tarpe liko nepaprastai sunkus 
įspūdis, kai koplyčioje buvo nu
šautas mišias pradėjęs laikyti 
jėzuitas. Dar labiau gyventojus
nustebino Baltųjų Kovotojų pra
nešimas, kad nušautasis buvo 
tarpininkas tarp jėzuitų ir vie
tos komunistų. Iki šio meto 
niekam į galvą neateidavo min
tis, kad jėzuitai galėtų bendra
darbiauti su komunistais.

Jėzuitai paskelbė, kad jie nu
tarė padėti neturingiems kraš
to gyventojams. Visos valsty
bės žemė yra kelių turtingų sa
vininkų rankose. Komunistai 
reikalauja, kad žemės gautų 
359,000 žemės ūkio darbininkai. 
Jau ištisi metai kalbama apie 
žemės reformą, bet praktiškai 
niekas nieko nedaro. Užsienio 
ministerio pagrobimas buvo su
rištas su kalinių paleidimu ir 
žemės reforma. San Salvadoro 
politikai yra pasiryžę padaryti 
kelias reformas, bet jie nenori 
leisti jėzuitams kištis į krašto 
vidaus reikalų. Leidimas jė
zuitams veikti San Salvadore bu
vo duotas visai kitiems tikslams.

Teroras Rodezi jo je
SALISBURY, Rodelija (juo

džių vadinama Zimbabve). — 
Juodųjų vadas- vyskupas Abel 
Muzoreva savo ■_ kalboje 100,000 
savo šalininkų pasakė, kad juo
džių Patriotiniam Frontui va
dovauja “priešai”, kurie- juodų
jų tarpe “pradėjo tarpusavį ci
vilinį -karą”; -

“Tie žmonės, trokšdami būti 
genčiiį vadovais, nori civiinio ka
ro Zimbabvėj’e”. Jošua Nkomo 
ir Roberto Mugabe vadovauja
mų partizanų grupės žmonės jau 
pradėjo-“ zombabviečių šaudy- ’ 
mūs . ir bombardavimus, tęsda- 
mi kruvino' bauginimo terorą”, 
pareiškė . vyskupas Muzoreva 
antrame'didumu Rodezijos mies
te Bulawayo. . . - - ' -

*0-- ’ ■" '

Trys didieji Chicagoj
Iš dešimties didžųjų Ilinojuj

Associated _ Press ir .trylika 
laikrašių . vienas.iš jų Chica
go Sun Tmes atrinko dešimt žy
miausių- ir politikoje stipriausių 
asmenų. Illinojuje, iš kurių trys 
yra gubernatorius Thompson, 
meras Bilandįc ir buvęs guber
natorius' Richard B. Ogilvie. Ki
ti iš dešimties atrinktųjų likusie
ji 7-yra: -

Richard Abound, finansi
ninkas; Cayton Kirkpatrick, 
Chicago Tribune redaktorius; 
Rogers E. Anderson, bankinin
kas; Marshall Field, Chicago 
Sun -Times ir Chicago Baily 
News leidėjas; Illinois valst. se
kretorius Alan J. Dixon; Tho
mas G. Ayers, Commonwealth 
Edison pirmininkas ir Phyllis 
Schlafly, rašytojas ir politinis 
komentatorius.

WASHINGTON. — Darbo se
kretorius F. Ray Marshall sek
madienį pasakė, kad jis remia 
bilių, kuriuos būtų leista darbi
ninkams sulaukus 65 metų am
žiaus pasilikti darbo pareigose 
iki 70 metų amžiaus.

Atstovu Rūmu švietimo ir 
Darbo komitetas, kurs tą įstaty
mą priėmę pareiškė, kad niekam 
•dirbančiam industrijoje, nega
lima Įsakyti pasitraukti iš dar
bo nesulaukus 70 metų, tuo pa
čiu įstatymu nustatant, kad fe- 
deralinių įstaigų tarnautojai su
jaukę 70 metų amžiaus, turi pa
sitraukti į pensiją. Be abejo, tai 
nereiškia, kad darbininkas ar 
tarnautojas negalėtų pasitrauk
ti "ir 70 metų nelaukdamas. Pre
zidento Carterio nusistatymas 
dėl šio įstatymo projekto dar 
nežinomas, bet Prezidentas yra 
pasakęs, kad jo manymu, nede
ra reikalauti, kad visi, sulaukę 
65 metų, turi pasitraukti iš dar
bo.

Afrikoje pašovė 
Sovietų lėktuvą

JOHANNESBURG. — Ango
los prieš sovietų ginklais pasta
tytą valdžią kovojantieji parti
zanai Angolos ir Pietvakarių Af
rikos pasienyje numušė lėk
tuvą su 30 asmenų. Bet 
Angola skelbia, kad lėktuvą pa-

Drėgnas, tvankus
Saulė teka 5:29, leidžiasi 8:24

šovė Pietų Afrikos kareiviai. So
vietų Sąjunga ginklais per dve
jus metus aprūpino ir kurstė ci
vilinį karą Angoloje.

Panamos kanalas yra oO mylių ilgio. PaveScsle matome'Pacifiko pusės kanalo vaizdą. .Visai 
prie Pacif iko yra kelios užtvankos, kurios: afplau kusrūs' taivus n uleidžia -iki-Pacif iko vandens .lygio 
ir leidžia laivams plaukti toliad. Jeigu laivai nori plaukti į Rytus, o į užtvankas įplaukusius laivus 

J tenka ‘pakelti,- kad galėtų toliau plaukti. . ' ’ •

Nauja Izraelio vyriausybė sumažino karo išlaidas, 
nuvertino pinigus ir panaikino subsidijas

Ghanos valdžia žada 
leisti rinkimus

LONDONAS. — Ghanos kari
nė valdžia Akroje (Accra), siek
dama baigti visą mėnesį nusi
tęsusi profesionalų darbininkų 
streiką, privedusį Ghanos 10 mi
lijonų gyventojų kraštą prie su
mišimo, praėjusi sekmadieni pa
skelbė po dviejų metų, laisvus 
rinkimus. -

Praėjusį mėnesį daktarai, ad
vokatai, vaistininkai ir kitoki 
profesionalai pradėjo streiką pa
remti ‘ studentų: protestą prieš 
maisto, energijos ir degalų sto
ką ir prieš lOGmuošimčių padi- 
dėjųsią.';ittSiągiią.^,

Neoficialiai skelbiamas' badas 
kai kuriose Ghanos vietose.,. .

Generolas Ignatius K.: Ache- 
ampong pažadėjo, kad 1979. me-j 
tų liepos 19 diena, kraštui bus 
sugrąžinta “konstitucinė val
džia” ir bus leista tarp tautinių 
organizacijų atstovams prižiū
rėti Ghanos rinkimus į naują 
parlamentą.

31darbo, sulaukus į DALIS NEGRAŽINAMAI IŠEIKVOTA 
65 metų amžaus

WASHINGTON, D. C. — Sen. C. Percy iš federalinių parei
gūnų patyrė, kad didelė vežikų unijos pensijų fondo pinigų dalis 
nesugrąžinamai išeikvota. Fondas gerokai sumažintas vien tik 
todėl, kad atsakingi unijos pareigūnai, neturėdami jokios nuo
vokos apie pinigu investavimą, sudėjo pinigus į nesaugias vietas
ir neteko pinigų.

Dėl blogo investavimo balan
džio 29 atsistatydino vežikų uni
jos pirmininkas Frank E. Fitzsi- 
mmonas. Dalis pinigų buvo su
kišta į Las Vegas šokių azarti
nių lošimų sales, bet viskas buvo 
prakišta..

Kiti pinigai buvo sukišti į la
bai rizikingą nejudamo turto 
nuosavybių pirkimą, iš kurių 
nieko negalima atgauti. Dabar 
vežikų unijos pensijų fondą pri
žiūrės federalinės valdžios at
stovai.

Izraelis nuvertino savo valiutą

Jeruzalė. Izraelis. — Premje
ras Begin važinėja po New Yor- 
ką, bandydamas susitikti su se
nais savo draugais, kovojusiais 
už Izraelio nepriklausomybę, o 
ministerių kabinetas pačiame 
Izraelyje pertvarko krašto finan
sus.

Šių metų pradžioje Izraelio 
svaras buvo gerokai nuvertintas, 
o vakar kabinetas nuvertino sva
rą dar 25%.
šis nuvertinimas atsilieps į visą 
krašto gyvenimą, nes prekės 
pabrangs, jų skaičius gerokai su
mažės. Iki Šio mtto vienas ga-
Honas gerų degalų Izraelyje kai
nuodavo $1.71, o nuo šios die
nos tas pats galionas kainuos 
$2.10. Vr/'V *

Milijonas lankytojų
Praėjusį sekmadienį Samuel 

ir Josephine Anderson, pirko mi
lijoninį tikėtą į faraono Tutan
chamono palaikų ir brangenybių 
parodą Field’s Gamtos Istorijos 
muzie j u j e, Chicagoj e.

Kiek pasišventimo reikalinga 
turėti faraono auksu pasigėrėti 
rodo faktas, kad daugelis jau 
nuo 4:30 vai. ryto stoja į eilę 
ir tik apie 10 vai. vakaro gali 
grįžti namo savo žingeidumą pa
tenkinęs.

Paroda dar tęsis iki rugpiū- 
čio -15 dienos.

Kas mėnesi pabėgs 
1000 laivyno naujokų
.NORFOLK. Va. — Daugiau 

kaip po tūkstantį kiekvieną mė
nesį pabėga rekrutuotų į Lai
vyną naujokų, tai didžiausias 
nuošimtis visoje Laivyno istori
joje. pranešama U. S. Navy ra
porte, kuriame parodyta, kad 
per 11 mėnesių pabėgo 12,886 de
zertyrai.

Oro pajėgų tarnyboje pabėga 
po mažiau kaip tūkstantis, Ar
mijoje mažiau kaip 1 nuošimtis 
iš 1,000 ir Aviacijoje apie 4 
nuošimčiai iš 1,000.

Palestiniečių kovos 
Izraelio pasienyje 
BEIRUTAS. — Viena antrai 

priešingos Palestiniečių partiza
nų grupės sekmadienį per 11 va
landų granatomis ir kulkosvai
džiais kovėsi siauruose Beiruto 
pietvakarių užmiesčiuose, kur pa 
lapinėse yra apgyvendinta tūks
tančiai pačių palestiniečių. Kai
rieji palestiniečiai ir libaniečiai 
per 40 mylių į pietryčius nuo 
Beiruto tęsė karščiausią dviko
vą mortarais ir artilerijos ug
nimi 'šu dešiniaisiais krikščio
nimis visu Libano ir Izraelio pa

dieniu. “Abiejuose frontuose po 
keletą partizanų užmušta ir ke
liolika sužeista.

KARO VADAI PRIEŠINGI 
PASITRAUKT Lš KORĖJOS '
WASHINGTON. — Jungti

nio štabo šefas gen. Bernard 
W. Rogers trečiadienį liudyda-! 
mas Kongreso Ginkluotų Jėgų 
Komitetui pasakė, jog jis nere
komenduoja j>er ateinančius 5 
metus atšaukti iš Pietinės Ko
rėjos visas JAV pagrindines pa- 
jėgas»' kaip numatyta Preziden
to Carterio plane. “Neturėtų 
būti-žymesnio pagrindinių pa-l 
jėgų mažinimo po to kas jau 
padaryta'', sakė jis.

Minėtas komitetas tęsia ap
klausinėjimus dėl atitraukimo 
plano, kadangi gen. majoro 
John K. Singlaub vieši pareiški
mai gegužės mėnesį sukėlė kon
troversiją.

teris nešė į pasienį statybinę 
, medžiagą. Atrodo, kad karo va- 
; dorybė buvo nutarusi sustiprin- 
jti pasienio zoną, kad negalėtų 
nakties ar blogo oro metu įslink
ti gerai ginkluoti Šiaurės Korėjos 
partizanai, partijos nariai arba 
kareiviai, ir padarytų nuostolių 
ne tik karo jėgoms, bet ir pa
prastiems gyventojams. ..

Helikopteris kalnų - pašlaitėse 
pasimetė ir nuklydo f šiaurės 
Korėjos, erdvę: Ten jis buvo pa
šautas, o bekretant buvo užtifuš- 
tas lak ūnas ir kiti ■ du įgulos na- ■ • 
riai. Liko gyvas. Tiktai lakūno. 
pavaduotojas i SchwaBke. klirio '■( 
sužeidimas' nėra' fbkš? 'jatt''didė-^'' 
lis. Kritimo metu ’ jis ; gerokai 
susižeidė “lesinės .kojos kelį. 
Jam buvo 'suteikta pirmoji pa
galba; o kai buvo perduotas ame
rikiečiams,''tai “keli' gydytojai jį 
patikrino 'ir nuvežė, i ligoninę. 
Lakūnas Schwanke jautėsi labai 
pavargęs ir nenorėjo kalbėti su 
'laikraštininkais. Manoma, kad 
pirmiausia jį apklausinės infor
macijos agentai.

Lakūnas Schwanke yra kilęs 
iš Wisconsin valstijos, Spring 
Green miestelio. Jis yra 28 me
tų amžiaus ir savo amatą gerai 
žino. Jį nustebino žmona, lauku
si jo kartu su helikopterio tar
nybos draugais. Amerikos karo 
vadovybė patenkinta, kad prezi
dentas Carteris, ištyręs priežas- 
tįs tuojau pripažino, kad heli
kopterio lakūnai padarė klaidą. 
Jie pasimetė pasienio pašlaitėse 
ir įskrido į komunistų kontro
liuojamą erdvę. Ten lėktuvas 
buvo pašautas, o lakūnai užmuš
ti, kai helikopteris trenkė į kietą 
kalno pašlaitę.

Admirolas Hamm pasitarime 
pripažino amerikiečių padarytą 
klaidą, apgailestavo, kad taip 
atsitiko ir užtikrino, kad ateity
je panašus dalykai nepasikartos. 
Pasitarimas vyko šeštadienio ry
tą. o jau sekmadienį komunis
tai pašaukė ir patarė atsiimti gy
vą ir užmuštus tris amerikiečius. 
Šj kartą komunistai gana grei
tai at i tarė įgulos narius. Su 
komunistais tekdavo derėtis mė
nesių mėnesiais, bet pagrobto 
amerikiečio jie nenorėdavo pa
leisti. tuo tarpu šį kartą komu
nistų nereikėjo taip ilgai pra
šinėti. Vieną dieną jie prižadėjo 
grąžinti, o sekančios dienos rytą 
jau atvežė į Panmunjomą

— Pietų Korėjos prezidentas 
Hee. mažindamas krašto įtam
pą, paleido iš kalėjimo 14 opozi
cijos vadų, prasidėjusių be teis
mo 26 mėnesius.

— Juodakę Janelle Commissi- 
ong praeitą šeštadienį išrinkta 
gražiausia pasaulio moterimi.



VABZDŽIŲ ĮKANDIMO TVARKYMAS
Jautrūs vabzdžių įkandimanus žmonės turi vengti 

įkandimo kaip galėdami, o įkandus žinoti, kaip elgtis.
Mediciniškas raginimas

Senasis Karo muziejus

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAftlfi
KOno, proto Ir Jausmu darnos pagrindai \
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

____________ JONAS ADOMAVIČIUS, M- D. _ _

(TęsinysJ

St Butkaus “Vyrai Gedimino kalne” knygoje para
šyta: “Balandžio 8 d. iš pat ryto tirštos bolševikų eilės 
pradėjo mus pulti visu baru: Žasliai-Pajautiškiai-Stro- 
šiūnai I ir Štrošiūnai II. Bolševikai savo puolimus nuk- 
reipė iš karto į dvi vietas: į Žaslių geležinkelio stotį ir į 

■Strošiūnus I...” (152 psl.). Nežinau kas dėjosi kitur, bet 
| Pajautiškės-Žaslių stoties ruože, bolševikai puolė po pie-

Yra Wai Jautrių ži - lių vabz
džių įkandimams. Tokiems įkan- 
d'm'as gali būti rimtas susirgi- 
F”. Todėl labai svarbu išveng
ti kaip galima ilgiau įkandimo. 
Štai devynios priemonės prak
tikuotinos įkandimo išvengimui.

1. Dėvėk baltus bei nelabai 
spalvotus rūbus, nes gėlėti raš
tai ir aštrios spalvos pritraukia 
vabzdžius.

2. Kai būtinai reikia būti vabz
džių aplinkoje, dėvėk ilgomis 
rankovėmis marškinius ar blius- 
kas; dėvėk ilgas kelnes ir nešiok 
skrybėlę.

3. Nevartok aštrių dalykų: 
kvepalų, plaukų purškimui me
džiagų, nuo saulės nudegimo kre
mo ir pan. dalykų.

4. Lauke būdamas nedėvėk 
atvirų sandėlių ir nevaiklčiok 
basas.

5. Lauke neskink gėlių.

6. Atsargus būk besirasdamas 
arti krūmų, atmatų dėžių, be
sirasdamas ant aukšto, urve ar 
išvykos aplinkoje.

7 Nesidarbuok sode, arba la
bai būk atsargus sode besirasda
mas; nepiauk žolės.

8. širšių ir bičių lizdai rasti 
arti namų tur būti žinovų sunai
kinti.

9. Turėk mašinoj — pirštinių 
vietovėj purškiamų prieš Vabz
džius chemikalų (aerosol insekti
cide) : bus naudinga kai Įskris 
mašinon geliantis vabzdys.

Vabzdžio įgėlimo gydymas

Geriausias gydymas nuo 
vabzdžio įgėlimo yra išvengimas 
įgėlimo. Keikia susipažinti su 
vabzdžiu gyveniniu, j’u pomė
giais. Virš minėtos devynios 
priemonės talkins j’autriems 
žmonėms vabzdžio įkandimui.

Vietinė reakcija vabzdžiui įgė- 
lus, paprastai, gydoma simpto- 
matiškai. Įkandimo vietoj‘e už
dėjimas gabalėlio ledo sumaži
na sutinimą ir skausmą. Jei stip 
rus skausmas — imti galima ko
deino ar aspirino. Jei niežti 
stipriai — galima imti antihis- 
taminus. Jei konservatyvus gy
dymas nepalengvina stiprią vie
tinę reakciją, priseina duoti 
trumpam laikui visą kūną vei
kiančius kortizono vaistus (per 
buimą imti tablečių pavidale 
Prednisoną). Antibiotikai var
tojami tik tada, kai pacientaą 
apturi antrinę infekciją.

Viso kūno (sisteminė) reakci
ją į vabzdžio įkandimą gydoma 
labai skubotai (emergency mea
sures). Kadangi įkandimas jau
traus žmogaus atsitinka toli nuo 
ligoninės ar gydytojo, reikia pa
čiam įkandimui vabzdžio jaut
riam žmogui turėti visada ^u sa
vimi būtiniausius vaistus. Tė
vams reikia tokius vaistus tu
rėti, jei jie turi minėtam įkan
dimui jautru vaiką. Yra toks

no kapsulė ir turniketas. Kiek
vienas žmogus jautrus vabzdžio 
įkandimui turi mokėti, kaip įsi
leisti vaistus, štai tos žinios bū
tinos kiekvienam minėtai jau-Į 
iriam žmogui.

Kaip turi gydytis alergiškas 
žmogus pats save

šešis dalykus turi išpildyti sa
ve gydymas nuo vabzdžio Įkan
dimo.

1. Prašalink geluonį, jei jis 
odoje yra. Pacientas turi su
prasti, kad reikia tuč tuojau ge
luonį prašalinti iš odos. Mat, 
nuodų maišelis gali būti prie 
geluonio — kuo greičiau praša
linsi — tuo mažiau nuodų aptu
rėsi. Geriausiai su nagu brūkš
telti. Svarbu nesuspausti geluo
nie, nes gali nuodas-odon įva-

vaistų rinkinys perkamas vaisti- A Ž. Vandeninio- skiedinio 1:1000 
nėję (emergency treatment kit), epinephrine (adrenalino) po oda 
Jame jau įtrauktas vaistų švirk-ųsuleidžiama taojau po-prašalini- 
štas randasi. Tai 0.3 cc ephe-imo gėluonio.Tą^t toks suleidi- 
drino skiedinys 1:1000. Dar ja- mąs galimą, pakartoti už ketvir- 
me yra antihistaminb,ephedri-čid‘vala.Tidbš'’(i5ininučių).

aa

Great 
American 

Dream 
Machine

Bonda have been helping to make 
harpy dreams come true for years. 
. Now, Bonds mature in less than

E Bqtdi pay fetereft when bald to 
xnntcaty fl 6 years, 10 xnontba th* fink , 
y*ar). Bondi ere r^plA*-d if loot, Mtoton. or’wS 
fl/vtrvyed. When nraded they can be euhed *

can come true faster than ever before.
You can buy shares in your parti

cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
B«nd-a-Month plan where you bankų

Before you know itj your Amatcan 
dream will be a reality.

Take stock in America.
Now Bonds mature in less than six yean-

3. Paimama antihistamino 
(Benadryl) tabletė 50 mg. per 
burną. Dar ephedrino 25 mg. 
tabletė irgi paimama per burną.

4. Jei įkando yabzdys į ga
lūnę, uždėk turaįketą (guminį 
raištį) virš Įkandimo vietos.

5. Uždėk ledo "ant įkandimo 
vietos, jei tori po ranka ledo.

6. Po tokio savęs paties gydy
mo susisiek su savu gydytoju, 
ar artimiausion gydymosi vie
ton nuskubėk.

Kaip gydytojas gydo stiprią
vabzdžio Įkandimo reakciją z..\ . . , . . . .

)tus (ištraukas): dažniausiai tą 
mišinį sudaro kūnai bičių, šir- 

įkandimo reakcijos gydytojo ka-- šių, vapsvų ir taip vadinamos 
binete ar ligoninėje esti toks 
pat, kaip Įsijautrinimo (anaphy- 
■faxįs)tdėl. Idtų.pijezą3čių. Geriau-

dų gautų iš vabzdžių. Ateityje 
turėsime jų— bus patogiau nuo
dus vartoti jautrumo mažinimui 
ir gydymui.

Šiandien žinoma, kad viso 
vabzdžio kūno ektraktu reikia 
gydyti visą laiką jautrius žmones 
vazdžio įkandimui, jei jie aptari 
bendrą reakciją. Jei apturima 
mažesnio laipsnio bendra reak
cija — gydymas minėtu ektrak- 
tu turi tęstis nuo trijų iki pen
kių metų. Nežinant, koks vabz- 
dis įjautrina žmogų, reikia ma
žinti j'o jautrumas vartojant 
įvairių vabzdžių kūno ekstrak-

vapsvbs Yellow j'acket.

Išvada, žinokime, kad mes 
ne visi esame vienodai jautrūs,* **• . / ne visi esame vienodai jautrus,•siąs vaistas tokiu atveju yda . , , ,. , J

j • i * j- r j <l rodos, tokiam paprastam vate- Ejmedrino skiedinys vandenyje, ' .t/. ,dz10 Įkandimui. Lietuvoje gir-Jei jau ! apalpęs taio- 
, prišeina duoti į 

ikysčįor 'turinčio savyje j 
įEėo-Synephrine' ar levartereiibl: 
Jei pacientas -liYėlyn uo j a, ^r kv§- 
iĮayirno takai užkišti -gaunasi — 
C’ ĮseįĮĮą duoti deguonies ■(oxy-

'.©onįy:)... Intraveniniai histami
no ’ir cprtisonb„vaidai.garai vet. 
jaa ne aštrios reakcijos metu, 

naudingiapsaugai nuo 
pavėluotos redakcijos:' Jei šir- 

/sustotų.. staiga plakusi, ar 
kraujagyslių stangrumas liau
tasi (vascular collapse), tada 

. tuč tuojau reikią griebtis- širdies 
ir plaučių veiklos atstatymo. Tai 
sudėtingas darbas.

Jautrumo mažinimas

Reikia mažinti vabzdžio Įkan
dimui jautrumą (hyposensitiza
tion) kiekvienam žmogui, kuris 
turėjo bendrą reakciją (viso-kū
no) po vabzdžio įkandimo. Taip 
pdt reikia mažinti jautrumas 
vabzdžio Įkandimui tiem S žhio- 
riėrns, kurie po minėto įkandimo 
tarėjo didelę viėitaĮę .feikriją. 
Taip pat ir tie yra kandidatai 
sumažinimui jautrumo, kurie kas 
kart po naujo Įkandimo įgauna 
vis didesnę vietinę reakciją. Mat, 
pusė tokių pacienttų Įgau
na aprašytą anksčiau bendrą 
reakcįjąpo pakartotino vabzdžio 
įkandimo. O bendra reakcija 
(viso kūno) yra labai-pavojin
ga, kartais ji gali mirtimi baig
tis. Mums nesant jautriems 
vabzdžio įkandimui net įsivaiz
duoti sunku, kaip gali toks men
kas vabzdys numarinti žmogų. 
O taip pasitaiko labai jautriems 
asmenims vabzdžio įkandimui. 
Tą kiekvienas turėkime galvoj 
ir vasaros metu atsargiai elki
mės Su vabzdžiais.’ -r

jautrumo mažinimo nauda

žmogaus jautrumas, vabzdžio 
įkandimui efrti mažinamas lei
džiant vis didėjančias dozes jau- 
truhui sutrinto viso vabzdžio 
kūno. Sumažinamas taip to žmo
gaus jairfrufnas pakafrtotinams 
to*vabzdžio įgėinnąrnąj) Nestftrfit-' 
žirnis jantrUTno Tfet 65% paci
entų apturi kas kart ^stipresnes 
reakcijas po vabzdžio įgėlimo. 
Tik apturi mažesnes reak
cijas ' po/ vabzdžio, pakartotino 
Įgėlimo. Kol kas’neturima'Tiuoi.

dėjom pasakojant, kad žmogų 
ar . ąrklį mirtinai nžkandžiojo 

Įf ir levirtereriol i?įt:s- BeS? ’cb0.'’0?,e
' kad. nuo bites ar sirses Įgėlimo

žmogus labai Sunkiai Sirgtų ar 
mirtų. Tiesa, patindavo įgėtta 
vieta ne visiems vienodai stip
riai.

Dabar jau medicina žino to-; 
kius atsitikimus, kai po Įkandi-: 
m o vabzdžio žmogaus nepasi-- 
seka išgelbėti, ypač kada nes
ti atsakančios pagalbos. Mes lie
tuviai daugiau bijome gyvatės 
įgėlimo, čia dabar reikia būti 
atsargiems su vabzdžių įkąndi-į 
mu tiems, kurie jo tokio įkan
dimo apturi kas kart vis dides
nę vietinę reakciją. Kiekvienam 
truputį patinsta įgelta vieta ir 
paskžuda kiek. Kitam vien nuo 
uodo jgėlimo labai sutinsta Įkąs
ta vieta. Bet tai vis mažmožis, 
jei nesikratoja įkandimas. Tik 
vis didėjant po Įkandimo reak
cijai —- sutinimui, paraudimui, 
skausmui — reikia tartis su gy
dytoju, o pačiam vengti pakar
totino Įgėlimo kiek tik galima.

Kiekvienas nesileiskime be 
reikalo sukandžiojami bet ko
kiam vabzdžiui. Nė vienas ne
same tikras, kaip mes jautrūs 
tokiems Įkandimams būsime po 
daugelio sukandžiojimit. Todėl 
kiekvienas tvarkykimės — pil
dykime čia paduotus patarimus 
išvengimui vabzdžių Įgėlimo. Be 
reikalo nesitrankykime po pel
kes, po miškus... Apsirenkime. 
Jautresni būdami temstant ei
kime į kambarį, nepalikime lau
ke, ypač pamiškėj, kur didesnė 
proga esti būti vabzdžių sun 
kandžiotam. Tvarkykimės pa
tys, tada ir Dievas padės — taip 
žmonės kalba. Ir tai yra tiesa.

Pasiskaityti. Medical Opinion, 
Vol. 5. No. 7 July 1976.

Ir vėl prasidėjo nemalonus gyvenimas Bolševikai į 
kaimą ateidavo duonos prašyti, artėjo Velykos, o nusi
pirkti šventei nieko negalima buvo, krautuvės tuščios, 
jau ir degtukų stigo.

Prieš pat Velykas stotyje pas Jofą ir kitus žydus at
sirado papirosų, saldainių ir kvietinių miltų, bet' jie at
sargiai pardavinėdavo, tik getai pažįstamiems žmonėms, 
ii- tik už vokiškas markes. Tos prekės slapta buvo atga
bentos iš Kaišiadorių, kurie buvo lietuvių rankose.

Jau po Velykų mane tėvas pasiuntė į Žaslių miestelį 
pas kalvį rato parsivežti. Kai grįždamas artėjau prie Vai 
džionių kaimo, išgirdau nuo Žiežmarių artilerijos šū
vius, o sprogimus arti Žaslių stoties. Išvažiavęs iš Vai- 
džionių kaimo į Talpūnų lauką, nuo kalnelio labai aiš
kiai mačiau ties stoties miesteliu Dumsių vienkiemio pie
voje ir mūsų kaimo dirvose iškylant žemės fontatną, o 
paskui trensmą. Nebuvo abejonės, jog ten sviediniai 
sproginėjo. Smarkiai pavariau arklį.ir greit.buvau sava
me kiemeč Su tėvu arklį iškinkėme ir pirtelėje paslėpėm'. 
Netrukus bolševikai atėjo į kaimą pastočių štabui vežti. 
Užėjo ir pas mus. Tėyas pamelavo, kad mūsų vežimas jau 
išvažiavęs. Bolševikai iš stoties dingo beveik nepastebi- 
mai. I :

Bolševikai išbėgo,.bet ir lietuviai,; nesirodė, Kęįįąš;.,.. 
dienas buvome be jękios valdžios. Pagaliau yieną: saulė-- 
tą dieną kaime pasirodė du vokiečiai. Atėjo išdidūs;-iššovė 
kelias raketas, viena nukrito ties pačia Bobkino' daržinė ’; 
ir dar nukritusi degė, sukėlė pavojų. ’ 

keli šautuvo šūviai. Tuojaųsfp^iškėjPtJo^r.4ų,^Jtjąeiąį,z^; 
artėję prie ties Rokupiu ganomų. ldauKifc4»?adėjo jafrsaUitaq. 
dyti. Kaimo vyrai sujudo,:.
prie ganomų kiaulių.’ Vyrai5 iėthi'įįrieT.vbkiecijfY
Vokiečiai atkišę šautuvus1 grąsihb': VyMf tfc*‘ne-;U
paisė ir vis slinko. Pnaųteję^įga 
nuginklavo. Jau buvo^vįąną kiąhįęi 
gėsi “kiauliškai”; vyrai tiek;mtišė, 
šautuvų buožės nulūžo.

važiavęs

tus šautuvus,- >. - *. J* |
Gyventojai apsidžiaugė, .kad .sulaukė ..v _¥.alr T 

džios. Stotyje įsteigė koiffė4danW^^^'tėĮ^^^^ršdS^ | 
lietuviękas komitetas, tačiaubendra ne- |
aiški, nes Vievyje buvo lenkai. Keli- kainib'-jaimtki^ai no^ į 
rėjo eiti savanoriais i kariudmene.*bėt Yšigd ^ik^d^^Tėvai . f 
perdaug nesipriešino,. bet motinėlės gneztąi .užprotesta
vo, o vėliau gailėjosi. / ; -a .

Talpūniečiai tuoj pajuto ką 'reiškia turėti savo vals
tybe, patiems tvark\"tis. Kaime įasteigė makyklax.>Jviši_?. 
mielai mokėsi, neš mokytoji ‘p&mokSs -iaišldno2^^®®-" 
suprantama, sava kalba. Kaune ilgai štdVėjo^’O^ė^-iD’LK -■ - 
Vytenio pulko minosvaidžių komanda ir ryšių?.'' dalinys. 
Gaila buvo Vilniaus, kurį lenkai okupavo,’Ųž . Vievio .at
siradus demarkacijos linijai, ne tik Talpiniuose, bet bė- ‘' 
veik visame valsčiuje -judėjimas :šinhažėjo. Ir traukinys 
tik kartą dienoje praeidavo. Atrodė kraštas apmiręs.-iš - 
tikrųjų kaimas pradėjo šviestis, jaunesniųjų beraščių nę 
liko, trys kaimo vyrai aukštus mokslus baigė. 1935 me
tais kaimas išsiskirstė į viensėdžius, pagerėjo ūkiai, ūki 
ninkai praturtėjo, jaunesnieji išmoko geriau žemę ap? 
dirbti. * . " \ „

; . 3 /Al. .-r- -ik
Ties stotimi, kur buvo ant Talpūnų žemės įsteigta 

vokiečių rusų belaisviams stovykla, tą vietą iš ūkininkų 
nupirko“Miškas” bendrovė ir įstegė iabriką, kurį suda
rė: malūnas, lentpiūvė ir žemės ūkio mašinų dirbtuvė. 
Keletas kaimo vyrų ten gavo pastovų darbą, žemės -re
formos komisija pridėjo kaimui žemės iš Kancepto ir Ba 
ruolių folvarkų.

Žinoma, čia nepilnai atvaizduotas Talpūnų kaliųo 
gyvenimas, to ir nesiekta — norėta tik apžvelgti kaimd- norėta tik apžvelgti kaimo 
aplinką ir paryškinti seną, svetimų 'tautų vergovėje, oku. 
pacijose gyventojų kalbą, papročius ir darbus. Dabar 
Talpūnų kaimas vėl rusų naguose, pavergtas, niekina
mas, supančiotas raudonaisiais pančiais. Žmonės sukati 
dę dantis kantriai laukia kokio nors pasikeitimo..

(Bus daugiau) ’
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į PIANISTAS
| (Laisvas vertimas iš knygos gybinis; faktinai jis 
Bf. Maksi-
niov. A—Gariirmaimai iš gyve
nimo Sovletųkece tuose.)

■ i - a

A Yra gūidrių-apsnkrių žmo- 
Ūilį, kurie pep vįsą savo lage- 
ryje buvopm laiką. kaip sako- 
mą “pirštų nęsudurdavo". To- 
}pe įšftoiso ^irpvjais, virėjais,]savo lazdos 
siuvėjais, ūkvedžiais, sandėli
ninkais, į į pirtininkais, felče
riais... Pęt yr» ir tokių — po 
peiikętą Jr hęl dešimtį metui 
dieną — dienon sunkią “tač- 
kę” bestuĮpdą. Tai kuklūs žmo 
peš, “uį gerą gyvenimą” pa
tekę vergų darbo lagerio. To
kiai žnįdnių kategorijai pri- 
klątisę ip ^Vsevolodas Fedoro- 
vįčinš. J.

J ’ * ' r'' • ■

? Bokštelis iš. lengvo drebėjo. 
.Vairuotojas, jaunas penkiolik
metis bernelis Kolia, tempė nu 
įif^i^mąją virvę ir balsu skai

• jįi^yp spiČ^ųs, Saulutė kilo] 
AukŠjyp ir. aukštyn; karštais 
Ėąyo . spinduliais .svilindama 
trųųip'ąi kirptas mūsų galvas. 
I^&piįjąmė .j ir kairiajame 
upėsfrantuose, gal į penkias- 
dešimtsK.iaėtįį'; atstumo nuo 
mūsų, žęn}kasiai pylė sankaso 
.^pnųsUš- būsimus prietilto 
prjęjiinus. Aš žiūrėdamas aukš 
tyn rųą^iaų kaip ant sankaso 
paskuiyienąs dkitą, mėlyno dan 
•gaus’fonę,: su- .“.tačkėmis” pasi- 
jiddydayo žmonės, apversdavo 
jąs. jr. mosikuodami rankomis, ■ *_• ;»•'•_ ». . -*■- "*'■ - .
•įaų šu tušuiomis, vėl nuvažiuo 

jš^aĮzdįnaiu: didelius

pri^ praraįos 'kranto ir persi- 
ga®4t&uš j vėl; atgal grįžtan- 

-atokiau,' tankių lau- 
^jnįų;;^e^jfenfų: krūmų pa ve

.^yŠajaaš šautuvą, snaudė sar

randai 
sau kietai miegojo. Iš ryto i j is 
bUvo girtas, todėl apie pusdie
nį, saulutei užkaitinus, jį suė
mė miegas.

— Dešimtininke! — pašau
kė Mitjka Pan Golubiov’ją.

— Nu, ko tau?— tingiai at
siliepė tas, neatsitraukdamas 
nuo piaustymo ornamentų ant 

metro”.

— Ką manais jeigu aš tuo
jau eičiau pas sargybinį, iširau 
kčiau jam šautuvą, trenkčiau 
buože galvon, po to kulką tau 
ir nudumčiau taigon?...

— Visvien neišbėgsi — pus 
balsiu atsakė Golubiov’as.

— Kodėl?
— A todėlį kad šimtai ki

lometrų aplinkui taiga ir ba
los su debesimis uodų, Kaimai 
prasidės tiktai Vyčegde, o kol 
tu juos pasieksi — pastipsi ba
du arba paskęsi liūnuose.

— 0 aš gi su šautuvu. Paukš 
čius šaudysiu, — balsu svago- 
jp Mitjka.

— Tai biesas, — piktinosi 
Gosubiovas.
— Pirmiausia, turėsi tik pen 

kius šovinius. Mūsų sargybi
niai daugiau neturi. Antra, — 
tu nė šauti nemoki reiškia, pir 
mą dieną visus šovinius iššau
dys!, o kas paskui?...

— Nepabėgsi, Mitjka!...
— 'Tai velniai! — piktinosi 

Mitjka-Pan.. '
— Žinojo tarybinė valdžia 

kur lagerėlį mūsų broliui kan
kinti įrengti, taiga, balos, liū
nai ip milįjardai uodų...

— O tu, kaip manai? Aišku, 
ten žmonės... Cha, cha, cha... 
žmonės... ir nepabaigęs saki
nio, senis Efymičius užsikosė
jo. Aš pažvelgiau į Vsevolodą 
Fedorovičių. Jis, žemtai pana
rinęs galvą'ir prieš saulę akių 
stiklais žaibuodamas, kaž ko

Magdalena B. Stankūnienė Iš gėlių ciklo — aliejus į974

OOK ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
r MMMtt ^ALRAA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^
MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančiūT 1905 

;fv >-č t JlMowido ir Totoraičio jaunas dienas ir susl-
y - ■ -- '___________________

RANTYS, Ją priežiūra, sveikata ir grežis.' 
vietoje $4-00 dabar tik____ .$3.00

tik ' ___________________________ 32.00
KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
(spūdžiai. Dabar tik __________ ' $2.00

paltu, atsiuntus čakf arba money order], prie 
persiuntimo Išlaidoms.

HAiaTED ST„ CHICAGO, ILL. 80608

šypsojosi ir sąžiningai krūti
ne ir rankomis stipriai spaudė 
svertį.

— Buch — nukrito špiži- 
nė “boba”. Vėl lynas vyniojasi 
ant volo, vėl Kolia tampė vir
vę...

— Buch!
— Buch!
— Buch!... — Toli daugia

balsiu aidu aidėjo taigoje sun
kūs smūgiai. Vis gilyn ir gilyn 
polis lindo žemėn.

— Mirties padėjėja ateina! 
— linksmai sušuko mažasis 
polių kalėjas. — —---------------

— Baigt, vyručiai!.. Bai-ai- 
ai-gt!... nuaidėjo taigoje per vi 
są liniją.

Krante iš užu pušų pasirodė 
maža procesija, kurios prieša
kyje ėjo stambi, apkūni mote
ris, ją sekė trys vyrai, feneri- 
nės dėžes ant galvų nešdami. 
Tai pietus jie nešė.. “Mirties 
padėjėja” taip buvo praminta1 
moteris už tai, kad anksčiau 
ji darbuodamasi pas lagerio 
felčerį sanitarės pareigose, 
vaistinėlėje ji išgėrė visus efi- 
rovalerijono lašus ir už tą pra 
si žengimą ją perkėlė pradžio-

je pirtin skalbėja, o vėliau pa
sigailėjo ir įpareigojo išnešio 
ti kaliniams į darbovietes pie
tus. Tai buvo jauna,, stambi, 
graži ir jpatinai stipri mote
ris. «

Kiekvienas mūsų gavome 
po gabalėlį dvokiančios “treš- 
kos” (tokia žuvis) ir po ma
žą. gabalėlį duonos.
. — Duok,, ragana, dar gaba
lėlį! — paprašė Mitjka-Pan.

— Pas viršininką! — bosu 
atsakė “Mirties Padėjėja” ir sa 
vo asistentams sukomandavo;

— Marš toliau!..
Mes atsisėdę ant žolės guo

džia! ryjome trešką ir duoną. 
Vsevololas Federovįčius glau
dė ir vėl išsk etinė jo pirštus.

— Klausykite — tariau aš, 
o kodėl gi tamstai nenueiti 
pas viršininką ir< nepaprašyti 
jį perkelti į kokį- nors kitą dar
bą.? Vsevolodas- Fedorovič 
čius liūdnai nusišypsojo:

— Bandžiau.
■ — Na ir kaip? . G
— Niekada nieko nelaimė

jau.
— Žinote ką? Pabandykite

KNYGOS ANGLŲ KALBA
DARK. Pikantišką ir intymią nnotykią 

IT gyvenimo. Lengvai itilius, gyva kalba, gražiai išleista

—'Mjwier i. KenJiw, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijc 
MBtHUik* ntio pat lėnąją unfią iki pokario metą. Vidutinio formato, 142 
$tL, kainaoja

;; Dr. 4>MM R. K«nžl<M, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto tenotadL paliečiant to laiko Lietuvos valstybės Ir jos kaimyną istorija 
ni pėL KAlna 0.00. Kietais viršeliais $4.00.
. . Danftma šta knygą yra tinkamos dovanos (vairiomis progomis. Jas Ii 
kttM knygta ptima įsigyti a trilaukio į Naujienas arba atsiuntus čeki ar

j.-i 
k

1TI9 Halated Street. Chleace, UL

SODYBŲ PIEVELES
Nieko nėra, gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išaugintu Reikia patyrime. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapiu agronomo A. Šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi *

SODYBŲ PIEVELES |
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip | 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę j 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali. knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu | 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį j 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 1 
siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS, |
■ 

j Į 1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 90608 Į

MB--!—I1 ~

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
‘ geOeM RutI pvHdv kny»v. kvrlev pipuol kokie

AleKwMrta FaAohMDd*, MES GRĮŽTAME. Įdomfli jauną dieną
' stdniidmal tr įvyktą bet vietą apnšynud. skaitomi kaip rv-

Or. Kary* GriMvs, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas. Gra- 
'• vMeiial*. 336 pat Kaina S6.00. Minkštąją viri. 15.06

Vari. AlrBlka, SENŲJŲ LIETUVIiKU KNYGŲ ISTO-
- RŪA. I dalis. 208 pat, Įrišta — 83,00, minkštais vir- 

Mals — e 00; n daili, 225 psL. (rišta — S3,00. mlnki- 
&• rirleSis_______________________ ________ siae 

TamaUoskas, LIETUVIEKASIS PAMARYS. 
_ „iros.apskritys su įdomiais aprašymais, lllu-

> Mrkdjomls tr dokumentacija. 336 P>L kata* $8. 
p. TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalią Lietuvos

'paTtisaną buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3. 
|*ol» Narfa*, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

•vieR* POVILAI MILERĮ*.- biografijos bruožai 2M 
’ lariaguf --------- --------- -————.
' K*nM tilmkaat rMkla pridėti B et P*«o iCaldotna.

- 'c/' < NAUJIENOS.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juoi»« Diupert*. ŽEMES ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis- | 
U Chlcagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
lią: Sėmės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. H dalia: lemti i 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtą sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusią ir suklestėjusią Lietuvos politiniu, ekonomi
nių Ir kultūriniu laimėjimų. šiandiena, drąsiai galima sakyti. Uettrrią 
tauta galėtą didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
Ir prilygti pačioms Iškiliosioms Europos tautoms’*.

Knygos apie žemės ūkj atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
sauli Išblaškytą lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininką valkai, reiškia, kad M knyga bus brangi abao- 
Liūčiai lietuviu daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta,. kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai Hali žodžiais: "Dėkingas sūnus — nsyū- 
mal Tėvynei Lietuvai",

Knygos 300 puslapiu daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik 15.06. 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siusti tokiu adreso:

dar kartų. Prašykite. Jis tik Girdi, dešimtininke?
pečiais patraukė . — Girdžiu — atsiliepė (

— Tai nieko negelbės. Įlubiov’as, tcbevalgydamas tr
— O koks tamsta! — reikia ’ 

rūpintis, prašyti, ieškoti, sten
gtis Kitaip, Jžinoma, nepasiū
lys. Mitjka — Pan pažvelgė į, 
mus.

— Tu, Vsevolodai, ištikrųjų, 
nueik, Sis darbas ne tavo jė
goms. Aš tai matau. Pastipsi
— kaip nieko. Pianistui ran
kos — juk tai tiesa — tai vis
kas. Turėjau draugą, gerai ba- 
janu grojo, o paskui panorė
jo miško medžiagos paruošos 
punkte dirbti ir ten jis tyčią 
nusikirto sau tris pirštus kai
riosios rankos, nes norėjo pa
keisti darbą. Tai po to, kaip 
bebandė, kaip besistengė gro
ti — nei bieso iš to neišėjo. 
Mes prasijuokėm.

— Aš — vagys.— tęsė Mitj
ka— Pan, bet jokios betvarkės 
pakęsti negaliu, štai ir Efinmy 
čą būtjnai reiktų atleisti nuo 
poliij kalimo darbo...

— Kaip, Efimyč, manai? a?
— Viešpats Dievas visus mus 

atleis — vos girdimai pasakė 
senis.

Tamsta, Mitia, nors ir vagis, 
bet geras esi žmogus — pasa
kė Vsevolodas Fedoroviuius,
— kur kas geresnis už laitus,
ne vagis. .Tik be reikalo . de- 

' - .y

šimtininką puolate,' kolioįate 
JI- ♦ -. r •'

— Dar aš jam‘ galva ūukir- 
siu — pažadėjo Mitjką-Pan.—

| aii priėmimo, stovėjome prieš 
* kambary je.

Jrjnme.
Į gulėjo 4‘
Į penėjo didelį 
tšunį. I 
: vilu ta

Sulimov’as atvirtos 
koikoje” ii cukrumi 

aviganių 
daidin s ap:kd 
kraujo spalvos

i vais, buvo alse“!
Į juosias ir kelt i;

ką.

— Tiktai dabokis, kad aš ta- 
vę — velnio vaike — pirma nej^ 
užgružčiau kur ir pipirai ne 
auga-...

— Ne, pradėkime, vyručiai!• mėlynu
— Ak, tu, kraugery — susu-! - _\:

ko Mitjka-Pan, — nors atsi-j velgęs į 
kvėpti žmonėms duok. 'žaidimą

— Jis pašoko. Iki juosmens, .
.-v*. .. . . - *. - i pradėti,perpiešti marškiniai, rodė jo( 

plačią, stiprią, tatuiruote su-Į 
badytą krutinę ir visą randuo
tą, buvusį daug kartų pejliu 
suraižytą pilvą. Išblyškusiame 
veide pykčiu ir neapykanta žai 
buvo mėlynos akys. Sekundė 
ir galėjo įvykti tai, ką seniai 
Mitjką-Pan padaryti ketina, 
bet staiga, vietoj apsisukęs, jis 
pirmas priėjo maniežą ir paė
mė branktą. Mačiau kaip jo 
akys žaibavo ir konvulyviai 
drebėjo veido muskulai. Vaka 
re man pavyko Vsevolodą Fe- 
rodovič’ių įtikinti kartu nuei
ti pas lagpimkto viršininką. neteksiu savo rankų, tai 
Nuėjome. Komendantas ilgai negalėsiu skambinti ir. 
nenorėjo mus iš “zonos” išleidi b"erio ^turėsiu galimumo už 
ti, bet vis dėl to, pagaliau, moslsldirbti sau duonos k^snb nes 
telėjęs ranka, įsakė sargyby- savo darbo aš 3okio klto ncni<)' 
.niui palydėti mus. Lagpimkto 
’viršininkas Sulimonov’as, gy
veno nuo lagpimkto nuošaliau, 
mažame namelyje, aptvertame 
medine tvora ir spygliuota vie 
la. Apie 15-ka minučų, laukda1

a n ts ui- 
žis nusi 

ii šutini ų- 
atsegta,

kų p a.k y'bile? nepaž
inus ir kin tęsdamas 

su šunimi, paklausė.

— Žinomas maskvos pianis
tas — pridūriau aš.

Sulimov’as skersai viena aki
mi pažvelgė į mane ir:

— Tamsta kalbėsite paskui...

— Aš pianistas, suprantate, pi 
lieti viršininke — tęsė Vsevolo- 
das Fedorovič’ius — jau dveji 
metai kai dirbu išimtinai sun
kius darbus. Mano rankos pasi
darė, štai... matote — jis ištiesė 
abi rankas pirmyn — ir, jeigu

as
išėjęs iš

— Na, ir... šalin! — sušuko Su 
limov’as šunį, prišakinėmis kojo 
mis šokusį ant “koikos” krašto.
— Mat apsidžiaugė!

(Bus daugiau)

. NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
. L Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,

. poeto* ir šeimos paveikslai, 266 psL, minkšti viršeliai---- ------------ SS 00
į. ^2. Jurgio:; Jašinsko. MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psL,

minkšti viršeliai --------------------------------------------------------------- $1.50
5 3A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296 psL, minkšti viršeliai .. $5.00

• 166 psL, minkšti viršeliai ---------------- ...___ t______ _____________ _.$4.00

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

orderį tokiu antrašu: ,2/

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

^TaupyKite dabar

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka dideHus 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.

Į V RS Ajį Išduodami Certifikatai, kurie ne-

73/4%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės, sąskaitos 
neša

RSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halited St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigt* 1923 metai*. . • į Td. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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NAUJIENŲ rasunė atdara kasdien, išskyrai sekmadienius. nu*
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

gesnį laiką pagyvenęs Amerikoje ir kelis kartus po Gro
mykos sparnu buvęs nuvežtas j New Yorką Sovietų Są
jungos atstovauti ir jei pasitaikys proga, apie pavergtą 
Lietuvą pakalbėti. Zenkevičius, rodos, turėtą būti geriau 
informuotas apie Pavergtų Tautų Savaitę, bet taip ne
atrodo. Amerikoje jo dar nebuvo, kai Pavergtų Tautų Sa < 
vaitės įstatymas buvo priimtas, o pasiskaityti apie ją jis 
neturėjo laiko. Jeigu būtų klausimą pastudijavęs, tai ne
sąmonių būtų neprikalbėjęs. Jis pareiškė:

— šių metų Pavergtų Tautų Savaitė galėtų būti pas
kutinį kartą , švenčiama Jungtinėse Amerikos Valstybė
se.

Zenkevičius, kaip “užsienio” ministras, turėtų žino
ti,kad ne jis Pavergtų Tautų Savaitę Amerikoje įvedė Ir 
ne jam ją panaikinti. Šią savaitę įvedė Amerikos kongre
sas, abieji rūmai bendra rezoliurija, o ją pasirašė prezi
dentas Dwight D. Eisenhoweris. Ji buvo pravesta dide
lės krašto gyventojų daugumos pageidavimu. Kada so
vietų karo jėgos pradėjo sauvaliauti Rytų Europoje, tai 
lietuviai, latviai, estai, gudai, ukrainiečiai, gruzinai, len
kai ir kitos rusų pavergtos Rytų Europos tautos kreipė
si į savo kongreso ir senato atstovus, įprašydami šitą rei- * 
kalą aptarti ir priimti reikalingą nutarimą, kuris pasi-

MELUOJA PER AKIS
Sovietų valdžios atstovai ir jiems tarnaujantieji pa

vergtų tautų parsidavėliai, patyrę apie Amerikoje mini
mą Pavergtų Tautų Savaitę, negali nurimti vietoje. Kai 
skaito apie visame krašte šios savaitės progą pasakytas 
kalbas, ruošiamas demonstracijas, o kai pamato Chica- 
goje vykusių demonstracijų paveikslus, tai jiems plaukai 
atsistoja. Jie nesistengia išsiaiškinti, kaip ta Pavergtų 
Tautų Savaitė Amerikoje atsirado, kodėl visame krašte 
tremtiniai pavergtas tautas prisimena ir šia proga priža 
da pavergtiesiems padėti, o įtakingesnieji politikai ne tik 
atstovų rūmuose, bet ir senate pasako gana svarbias kai 
bas, kurias studijuoja visi pasaulio politikai.

Jeigu okupantams dirbantieji parsidavėliai žinotų, 
kad Amerikoje Pavergtų Tautų Savaitė yra krašto įsta
tymas, tai juos dar labiau gąsdintų tose demonstracijose 
sakomos kalbos, o jeigu toks Griškevičius pamatytų va
karykščiame Chicagos Tribune paskelbtus plakatus, ku
riuose didelėmis raidėmis reikalaujama “Freedom for 
Lithuania”, tai jis pradėtų ruoštis kelionei į Rytus. Tik
tai šį kartą tas pasiruošimas būtų geriau apgalvotas, o 
ne taip, kaip jie bėgo 1941 metais, kai čekistai juos visus 
sugaudė, susodino į sunkvežimius ir* išvežė p Kuibyševą 
“tarybinės Lietuvos valdžios*’ vaidinti Jie. neturėjo lai
ko su žmonomis atsisveikinti ir dantų šepetukų paimti, 
bet jie traukėsi į Rytus, laukdami iš čekistų . tolimesnių 
įsakymų. Jie žinojo, kokio likimo susilaukė Pijus Glavec 
kas, bandęs iš tremties į Rusijos gilumą pasitraukti. Vie
name kaimelyje Cvirka net partijos biletą paliko šiaudi
niame čiužinyje, nes taip pat planavo pasprukti, bet ne
mokėjo. Jam buvo aišku, kad jeigu jį’būtų sučiupę su par 
tijos biletu, tai ten būtų buvęs jo kelionės galas.

Bet gražiausius pareiškimus Pavergtų Tautų Savai
tės proga padarė Vytautas Zenkevičius, dabartinis “ta
rybinės” Lietūvos “užsienio reikalų ministras”. Iki šio. 
meto Lietuvos “užsienio” ministeriją valdė Leokadija 
Piliušenka, Sasnavos ūkininkų tarnaitė, neturinti jokios 
nuovokos apie užsienio reikalus ir jų tvarkymą. Bet pra 
eitais metais ta mažamokslė ir gražiai plaukus susidės- 
tantianalfabetė paskirta Dainų šventėms organizuoti, b 
“užsienio” ministeriją pradėjo valdyti Zenkevičius, fl-

liktų kongreso darbų rekorduose. Mes jau minėjome, kad 
prie Pavergtų Tautų Savaitės įvedimo daug prisidėjo ir 
Amerikos lietuviai, nuo rusų nukentėję šio šimtmečio 
pradžioje ir kenčiantieji šiandien. Jeigu jis tą būtų žino
jęs, tai nekalbėtų apie “paskutinę Pavergtų Tautų Savai
tę*’. Ji bus paskutinė, kai visos sovietų karo jėgų paverg 
tos tautos bus laisvos ir galės nepriklausomai savo reika
lus tvarkyti. Ji bus minima paskutinį kartą, kai JAV kon 
gresas, patyręs apie rusų pavergtų tautų laisvę, atšauks 
dabartinį įstatymą.

Zenkevičius pamini kelias priežastis, dėl kurių Ame 
tikos Pavergtų Tautų Savaitės įstatymas turėtų būti at
šauktas. Jis turėtų .būti atšauktas dėl to, kad dabartinė
je Lietuvoje jokios vergijos nesą. Jis pasakoja, o sovietų 
ambasada Washingtone tuos jo melus siuntinėja Ameri- 
kos spaudai. Sovietų ambasada šitaip perduoda jo argu
mentus: •

“Tos teisės, kurios Lietuvos piliečiai, tariamai pa-' 
vergti, šiandien naudojasi yra politinės, sočialės ir; 
ekonomines teises, kurios neveikė Jraržuazihėje sis
temoje. 1930 metais, pavyzdžiui, pusė milijono lietu
vių emigravo iš Lietuvos, nes negalėjo rasti darbo. 
Jie išvyko į JAV ir lotynų Ameriką-, .ieškodami gėrės 
nio gyvenimo. Tuo tarpu šiandien Lietuvoje nėra nei 
vieno lietuvio bedarbio, o lietuviai važiuoja į užsie
nius kaip turistai. Respublika praplėtė savo kontak
tus su užsienio valstybėmis. Praeitais ritėtais 74.000 
lietuvių aplankė 57 skirtingus . kraštus. Tuo . tarpu 
100.000 užsieniečėių atvyko į Lietuvą ir savo akimis 
pamatė, kad lietuviai -naudojasi tomis pačiomis tei
sėmis, kuriomis naudojasi kiti Sovietų Sąjungos gy
ventojai”.(Sovietų, ambasadas biuletenis, 1 psl.). 
Zenkevičius tvirtina,kad praeitais metais 74.000 lie

tuvių buvo, išvažiavę j užsienius, bet jis nepasako, į ku
riuos kraštus jie važinėjo. Jis- žino, kad lietuviai, atlikę 
reikalingus formalumus, gali išvažiuoti tiktai į sovietų 
karo jėgų valdomas sritis. Amerikoje jų nebuvo nei tūks 
tančio, nei pusės tūkstančio, gali sakyti, kad čia jų nebu
vo nei šimto; Amerikos lietuviai žino, kad tūkstančiai, 
lietuvių nori išvažiuoti iš darybinės” Lietuvos, bet oku-^ 
paritas ir jo pastatyti komunistų partijos nariai lietuvių 
neišleidžia į Ameriką. Jų neišleidžia į Lenkiją, Vakarų 
Vokiėtiją, Prancūziją, Didžiąją Britaniją. Kad okupan-

Nugirsti plepalai nėra i
jau nebe pirmą kartą: kana- 

diškis savaitraštis: “Tėviškės 
žiburiai” paskelbia informaciją 
ir apie JAV lietuviu gyvenimą 
bei Jų veiklą. Bet deja, reikia 
apgailestauti, kad kartais toji 
informacija būna labai kreiva. 
Štai, kad ir VI. 30 dienos laido
je:. “Lietuviai pasaulyje” ap

žvalgininkas paskelbė, ne tik 
klaidingą, bet perdėm tendenci
ja persunktą komentarą.

Rašo jis, kad keli mūsų entu
ziastai vadovaujami dr. L. Kriau- 
čeliūno, nesklandumams išly
ginti tarp JAV LB-nės ir Altos į 
bandė jas susodinti prie vieno 
stalo. Kreipėsi į abi puses, Al
tos vadovai sutiko kalbėtis, bet 
LB-nės vadai atsisakė. Taip jų 
geri norai nuėjo niekais. Jie 
paskelbė visuomenei, kad nuo to-r 
ūmesnių žygių susilaiko.’ šis jų 
pranešimas be jokių komenta
rų buvo paskelbtas Raudoje, pa
liekant tai vertinti-patiems skai
tytojams, kur stovi barzdūkinė 
Bendruomenė. • < ‘:

Tačiau, TŽ apžvalgininkas ne
sitenkino šio -pranešimo paskel
bimu, d ėmėsi tendencingais ko
mentarais apkaltinti Altą ir 
RLB-nę. Jo išmone, kad barz- 
dukinė Bendruomenė negali su
sikalbėti su Altą tik dėl to, kad 
ši kartais pasveikina Reformuo
ta L. B-nę. Tai anot jo yra pa
grindinė kliūtis, -kuri trukdo su
sitarti. Nesinori -įtarti šio ap
žvalgininko naivumu, reik ma
nyti, kad jis taip rašė vedinas 
piktos valios.

apžvalgininkui atrodo, kad ji 
neturėtų pasveikinti ją remian
čios ir legįalios organizacijos 
RLB-nės? '

Reikia apgailestauti, kad Šio 
minėto savaitraščio skelbiama 
tokia neobjektyvi, klaidinanti 
informacija. Juk jei apžvalginiu-

Jau seniai visi žvirbliai čirš
kia, dėlko barzdukinė Bendruo
menė nenori kalbėtis su Altą. Ji 
jau kuris metas kėsinasi Altą 
sunaikinti. Ji yra apšaukusi,

kad Altą yra nusenusi, nieko 1 Ras turėtu gerų nonį ir geros va- 
nenuveikianti, tik .veltui pini-; ųos ir rūpėtų tiesa* nesunku bū- 
gus aikvoja. Juk ji jau kuris tų jam paprašyta Altos vadovy- 
metas, Vasario lesios šventės bės paaiškinimo, kokios priežaš- 
metu renkamas Altos laisvini- < tys sukėlė nėšklaridumūs J£rp 
mo reikalams aukas grobsto j jos 'ir JAVLB-hės, Arba ir dėl 
sau. Ji ėmėsi atstovauti • lietu-' atsiradimo LB-jė opozicijos rei-- 
vius Washingtone valdžios įs- j kalaujahčios reformų. Tam'Eęi- 

/taigose. Ji iki šiam laikui nėra (kajųi išsiaiškinti nebūtų
pasiekti RLB vadovybės žmones, 
jų prašant paaiškinimo. Paskai
čius? tokią neobjektyvią tenden
cingą informaciją kyla klausi
mas ąr TŽ apžvalgininko- iš viso 
skelbiamoji, informacija; nėra

pasmerkusi-jaunimo vykimo Vil
niun į Kapsuko universitetą, ne
va lituanistikos mokytis, žodžiu, 
barzdukinės B-nės vadai sulaužė 
susitarimą -veikti lietuvybės iš- 
laikjhno baruose, o ėmėsi. veikti ‘ 
Altos veiklos bare -ė pėlilinę vien iš nerimtų/šaltinių nu
veikia. Tik dėlto iškilo nelem-J girsti plepalai. A.’ SvL
ta trintis' tarp Aįtos. ir barzdų-1 .
žvalgininkaš- šių 'faktų dar iki { 

sjąm laikin nežino? -
: "’Noriu -paklausti apžvalginin
ką, kodėl tAIta turėtų /ignoruoti 
Reformūoią LB-nę? Juk ši ne-į * e e
sikėsina į jos. egzistenciją. .Jir?:,Į’=?^o^n^s .Amąrikc® kariuos 
ne tik hegrobsto gos laisvinimui3 menėje_kodas, kad | nelaisvę pa
renkamų- aukų; - bet jr ją pini^i- tanioi-
niai remia, ir spaudoje ragina vi- 4 klau-
suomenę ją remti aukomis. - simus; savo vardą-payardę, ran-

Ar gi, TŽ apžvalgininkui ne- ■ tarnybos numerį ir savm .gi- 
žindma, kad Reformuotą LBnė miT”0 datąr-: j.---/. - 
yra legali organizacija, užfegis-] . pklausinėjus^ dagelį buviri 
truota Amerikos valdžios įstai-. f11;. aiT belaisvių ir įsitikinus;

į kokius- kankinimo metodus prie-
Pagaliau, jei Altos vadovai įsas vartoja; šlėkdamas išgauti 

sveikina visas kitas organizaci-, ^arn T^įkahngas žinias, specia- 
jas, kurios ja remia, kodėl Tž',ham kodo <Co<ie of induct) 

___  .... . komitetui pavesta, ..ištyrus. fak- 
j tus, nevėliau kaip per mėnesį tei

tas neišleidžia lietuvių, žino ir Valstybės Departamentas,-?0'Pateikti rekomendacijos-;', pa- 
tuo tarpū Zenkevičius meluo ja per akis; tvirtindamas,
kad 74 tūkstančiai lietuvių buvo užsienyje. galutinai patvirtinti.

karo belaisvių kodą
WASHINGTON. — Daug met .

tekęs JAV karys, priešo- tardo-

ČECHOVAS, POVILAS ANDREJEVIČIUS

Naujas'vasarnamis
ii

Lyčkovai. tėvas ir sūnus, sugriebė savo lankoj du lį uždarė ir ėfnė laukti, 
arklius, vieną ponį ir zalcburginį buliuką ir kartu su 
Volodka, kalvio Radiono sūnum, atvarė į kaimą. Pa
šaukė seniūną, rinktus liudytojus ir nuėjo i_____,____
nuganyta.

-- Gerai, tegu. — kalbėjo Kozovas, primerkdamas.
— Tegu. Tegu dabar pasikraipys inžinieriai — tataiJ 
Teismo nėra, galvoji? Gerai. Siųsti uriaduinką pašauk 
ti, aki/} parašyti.

— Aktą parašyti. — pakartojo Volodjka.
-— šito taip palikti aš nenoriu. — rėkė Lyčkb'vo šū- 

jius, rėkė vis garsiau ir garsiau, ir dėl to, hfrodo. jo 
bebarzdis veidas tino vis labiau. — Kokią Tnhdą pase
kė. Duok jiems valią, tai jie visas lankas nuganys. Ne
turite pilnos teisės skriausti liaudį. Barudžiavos dabar 
nėra.

— Baudžiauninkų dabar nėra. - prašneko Volodjka.
— Gyvenome mes be tilto, prataiė Lyčkovas — 

tėvas niūrai, — neprašėme, kuriam reikalui mums til
tą? Nenorim,

— Brolužiai, pravoslavai, šito taip palikti negalima.
(torai. Tegu. pamirkčiojo Kozovas. T egu 

dabar t. ”aipys. Irgi dvarininkai.
Pasuko ak d į kaimą, ir. kol ėjo. Lyškovo sūnus 

visa laika daužė

. tarpu prie VėTsIfhTb baliuko ir arklių susirinko visa 
minia. BuErakaš buvo susigėdinęs ir iš paniūrų žiūrė
jo, bet staiga nuleido gMvą iki žemės ir ėmė bėgti, 
spirdamas užpakalio kojomis. Kozovas išsigando ir 
ėmė mosuoti į jį lazda, ir visi šnkvatojo. Paskui gyvu-

vo. Nėra žodžio su jūsų piemenimis, ir aš nieko, aš jū- kurie Radiono, kurie Volodjkos. Volodjkos-žmona — 
sų nebaudžiau, neskundžiau, o betgi jūs parsivarėt ma Lukcrja, jauna, negraži boba su ■ išsproguširimfs alkl- 
no buliuką ir arklius, paėmėt penkis rublius. Ar šitaip | mis ir paukštine nosim, maišė kubile, tešlą,, pats Volo-
gerai? Ar šitaip kaimyniška? — tęsė jisai< ir jo balsas 
buvo toks švelnus, įtikinantis ir žvilgsnis ne rūstus.
— Argi taip elgiasi padorūs žmonės? Prieš savaitę kaž 

Vakare fnžiftieTTŪs atsiuntė ’penkis rublius už nu- kas iš jūsų nukirto mano sode du ąžuoliukus. Jūs per
kasei kelią į Jeresnevą,.ir dabar, man reikia daryti tri- 

giįžo namo, nuleidę galvas, kaltininkai, tarsi bū- jų verstų kelio užuolanką aplink. Ko dėlei jūš man 
kiekvienu žingsniu kenkiat? Ką aš blogą padariau, pa 
.sakykit dėl Dievo?. Aš ir mano žmona visomis jėgomis 
stengiamės gyventi su jumis taikingai ir deramai. Mes 
kaimiečiams padedam, kuo galime. Mano žmona gera 
rr širdinga moteris, jinai neatsisako pagelbėti, thtai jos 
svajonė būti naudinga jmps ir jūsų vaikams. Jūs gi už 
gerą mokate mums blogu. Jūs neteisingi, brolužiai. Pa 
galvokite apie tai. įtikinamai jūs prašau, pagalvokite.

, Mes elgihiriės su jurtris žmoniškai, mokėkite ir jūs 
Ponas užsi-'4nųm tuo pat pinigu. i

1 F1 Apsisuko ir ntlėjo. Kaimiečiai dar kiek pastovė- 
v %, ... . s ‘ joį liž-sidėjo kepures ir nuėjo. Rodionas. kuris šupras-

Kbžkaip kėiunėčSąi, jų skaičiuje ir Radionas, ėjo'davo tai, ką jam sako ną taip, kžup reikia, o visados 
į MaV6 mišką dalytis Tieffaujšhnos pievos, ir kai grįžo kažkaip savaip, pagalvojo ir pasakė: — Mokėti rei« 
nafnb, jie susitiko srt Inžhiierilim. Jis lAivo raudohtio- 'kia. Mokėkite, sako, brdtaŽiM, t>inigu„.

medvilniniuose marškiniuose ir aukštuose auliuiuo< ’ - -į „ ■.
batuose, jį rfekė parrkštinis šuo, iškišęs ilgą liežuvį, ■Vs’’ kaimo ėjo tylėdami. Parėjęs namo, Podionas

— Sveiki, brolužiai. — pasakė jis.
Kaimiečiai sustojo ir nusiėmė kcįptifes.

— Aš seArai fmi noriu'jumis, brolužiai

žiūrėti *kfeV^a“^”?’ ir abudu arkliėi, penis ir buliukas, nešerti.

tų vedami į mirties bausmę. ->'-
Ga\*ę penkis rubFrtik. Ly^Edvėi, tėvas ir sūnus, se

niūnas Tr Volbdjka varftfmi pasikėlė per upę ir nuėjo 
į antroje purėje kantrą KrHtebvą,- kur buvo smuklė, ir 
ilgai feri lėbavd. feuvo girdėti, kaip jie dainavo ir kaip 
rėkė jaunasis Ly^ČkovaS. Bribes kaime visą naktį ne- 
mlegojo fr netntiivd. Rarfionas taip pat nemiegojo. 
’ — Negeras dalykas, — kalbėję jis vefsdamasis nuo 
Vieno ŠOho ė’m antro Tr atsikvėpdami, 
rūstins, tąsykis paskui... Užgavot podfc.;. och, Užgavo!, ■ 
negerai. ' . į A 5 I

fcn,. - - i ,.•'£ x’-. . i i 1 jot užsidėjo kepures ir nuėjo. Rodionas, kuris kttpras-

djka sėdėjo ant pečiaus, nukoręs kojas. *
Pakeliui prie Nikitos grikių tatai... inžinierius ŠU 

šunim...— pradėjo Rodionas, atsikvėpęs, kasydamas 
sau šonus ir alkūnes. — Mokėti, sako, reikia . Pinigų, 
sako..?'Pinigų ne pinigų, o jau po dešimtuką kiemui 
reikėtų. Jau labai poną skriaudžiame. Gail man...

— Gyvenome mes be tilto, pasakė Volodjka, į nie 
ką nežiūrėdami, — ir nenorime.

(Bus daugiau) *'

6 Vertė iš rusų kalbos Jonas Valaitis

se
se

i pasimeldė, nusiavė ir atsisėdo, aut suolo šalia Žmonos, 
n Vni __Jis ir Stepanida, kai būdavo namie, visados sėdėdavo 

greta Vienas antro ir gatve visados eidavo greta, valgė, 
gėrė ir miegojo visados drauge, ir juo senėshi buvo, j 

be*1- — tęsė jis. ■ Dalykas štai kuriais pa I ankstyvo juo vienas antrą stipriau mylėjo. Jų gryčioje buvo, 
pavasario kiekvieną dieną mano sode fr miške būna(ankšta, karkta, ir ViSur btlvo vaikai — ant grindų, ant . 
fffsų knifnerrė. Viskas išmindžiota, pi^ kiaulių išk- lahgų, ant krosnies... Stepanida

pasikal-

nn^lrmi krūtinę ir rėkė, Tr \*01odj- Kaimene. V !SKas Isminoz.ioia, pieva Kiaulių išk- teftgų, ant krosnies... Stepanida scrfėsnfti metų dar 
xa taip pat ri ke, artėdamas jo žodžius. O kaime tuo nista, gadina daržą, o miške visas jaftnfclynas pražu- gimdė, ŽN’elgfhnt į kupetą vaikų, sunku buvo išskirti. Kauno įgulos bažnyčia

4 — Naujienos, Chicago 8, DL — Tuesday, July 19,197J ’



UK. K. G. balukas RUSIŠKA KULTŪRA PUNTA LIETUVOJE 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA | 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford
M«dic«l Building). ToL LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. I
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.1

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ^ 

Westchester Community klinikų* 
Medicinoj direktorius

Iš pensininko laiško iŠ 
okupuotos Lietuvos

“... Jau fr pas mus, didesniuo
se Lietuvos nuėstuose, visur iš
girsi rusišką kalbą, o rusiškus 
keiksmus tai net vaikai moko
si ištarti. Nors vaikas dar kaipi 
pupų pėdas, o jau “o bled” iš
taria, kaip tikras kacapas, o 
suaugę tai nfeC- moderniausius 
vartoja kur reikia ac nereikia. 
Pavyzdžiui, visų rusų beveik 
kiekvieną kartų burną atidarius 
vartojamasis “trijų e-t-ažį” 
sakinys papildytas komunistų 
kciksmažodž'u “boliū”. Tai to-

1738 S. Manheim Rd., Westchester, III. kią "kultūrą” rusai munis side- 
^ALANDUS: 3—oaruu urnomis ir pija...

kas antra šeštadieni 8—3 vai.
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedxie Ave., WA 5-2470

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3JXX'X.

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

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

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vaL

1 R. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

EALBA LIETUVIŠKAI . .
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
‘^contact lenses’*

7.11. pagal susitarimą. Uždari tree.

DR.LEON A SgEIBUTIS

Kaip gyvena pensininkas?
Klausei, kaip išsTv'erčiū Seimi

ninkę turiu tikrai gerą. Ji man 
kaip tikra motina. Pernai pa- 
piovė tris paršiukus, bfet per 
savo širdies gerumą tiems savo 
jau vedusiems ar ištekėjusioms 
vaikams — vienam, antram, 
treciam ir ketvirtam po gabaliu 
ką, tai vasarai atėjuę lašinių dar 
turi, bet mėsos nebėra. Tad 
kartais vietoje mėsos porą kiau
nių duoda arba pasiunčia vai
kus j miestelį, man nuperka 
kotletą ar šnicelį, b aš pats iš 
savo tai -tik sviesto nusiperku.

Sviesto tai netrūksta. Duo
nos bundelių yra. Tik dešros 
mažai beparveža, o aš dešrą la
bai mėgdavau kai buvo pusry
čiams prie kavos. Na, bet kū- 
das (liesas) nesu. Džiaugiuos, 
kad lašinius numečiau, dabar 
mitresnis pasidariau.

Dar klausei ar savo sklypelį 
turiu, ar 'daržovių auginu ? Ma
no žinioj žieminių cibullaiškių 
turiu nemažai. Valgom visi. Sa-

vo darželyje pasisėjau agurkų, 
bet mano darželį labai sumaži
no kelią pro šalį aukštindami ir 
šalis platindami kolkozininkai, 
todėl ir agurkų mažiau. Dar šė
tonas traktorininkas, lyginda
mas kelią, didžiulį akmenį už
ritino ant mano agurkų mažos 
lysvelės. Sakė, buvęs užėjęs at
siprašyti. Sakęs, kad akmenį 
traktorių bestūmiant, akmuo 
netyčia pagavo nao šlaito riedė
ti ir užriėdėjo ant mano agurkų. 
Dar turiu pasisėjęs eželytę salo
tų. šiaip aš sau atskirai nieko 
'neverdu ir beturiu kame. Ką iš
verda, tai ir valgau. Ne prie vde- 
no stalu valgom. Šeimininkė 
i pi a į lėkštę, užbaltina grietine 
ir įneša į kambaliuką, duonos 
atriekia porą abrakiukų, kar
tais vietoje mėsos kiaušinių po
rą. Vaikai iš rūsio parneša ma
no .sviesto. Laikom rūsyje, nes 
šaldytuvo neturime. Tai bene 
būsiu atsakęs į visus klausi
mus...

Deja, dar ne. į vfsūs. Nepara
šė, kiek gauna tos “pensijos” ir 
ir iš ko šeimininkė jį maitina.

Bolševikams Lietuvą užplū
dus, jis su savo motina gyveno 
trejeto kambarių nuosavame 
namelyje už miestelio. Motinai 
mrus, jo namelyje komitetas 
apgyvendino gausingą šeimą, o 
jam, kaip buvusiam “savinin
kui”, davė pusę vieno kamba
riuko šiokia tokia siena ar už
uolaida atitvertą. Jo laimei, šei i 
mminkė pasirodė tokia gera, 
kaip motina.

Jis turėdavo savo vaismedžių 
ir bičių, bet nieko nebemini. Be 
(o, yra aistringas meškerioto
jas, ir laiške iš gegužės 16 d. 
rašė:

Gamtovaizdis (Aliejus)IGNAS ŠLAPELIS

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIU!

"Kalnai but pa Į ud inti ir kauburiai drebės, bet mano gailestingu
mas neatstos nuo tavęs ir mano ramybės sandora nebus pajudinta, sako 
tavęs pasigailintis Viešpats". — Iza. 54:10.
Matome kokius brangius ir palinksminančius pažadus Dievas yra da

vęs savo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais. Jis juk žino ko 
jiems reikią. Jis davė jiems visokių gėrybių ir, kolei buvo paklusnūs, visi 
dalykai tarnavo jų gerovei. Iš tikrųjų nei vienas iš visų jo gerųjų pažadų 
neliko ’neįvykdytas. (Joz. 23:14). Jis rūpinasi visais mažiausiais ir didžiau
siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais. Esame liudytojais, kad kiek
vienas mūsų prityrimas arba tikėjimo ištyrimas pasirodė esąs mums naudin
gas. Iš tikrųjų, visa veikė mūsų amžinai gerovei.

Visi lino, kid mirtis yra tiaun Ir palieči* kiekvieną. Bot kur yra mL 
rvs»«fi? | tą klausimą srsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 

AamokemaL Rašykit*:
k ŽAVISI 3715 WEST 66th SfReET. CHICAGO, ILL. 60629

tV. RAFTO TYRINĖTOJAI

“Vakar dieną meškeriojau rėti, žada tvenkinį padaryti gra 
ir pagavau Ivi lydekas. Pirma : 
sugautoji svėrė tik pusę kilo- . 
gramo (gerą svarą), o antroji 
tai didelė, teko pasigrumti, kol 
pavyko išvilkti į krantą. Ta 
svėrė beveik pustrečio kilogra
mo! Tax minulė man liks il
gam atsiminimui. Paprašiau 
šeimininkės, kad išvirusi sriu
bą neišmestų lydekos didžiųjų 
apatinių žandikaulių, nes aš 
savo sugautų didžiųjų žuvų 
žandikaulius nuvalau ir užra-^ 
š£s svorį ir pagavimo dalą 
vietą, įdedu į savo trofėjų 
žutę.

Apie orą ir purvą

žų, bet kol tai bus, mano akys 
jau bus supelėjusios, rašo 80- 
metis .pensininkas žemaitis sa
vo Vienminčiui amerikonui?* i

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

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE.

ir

EUDEIKI
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

; - rROSTATOS CHIRURGIJA 
5 2656 WEST 63rd STREET

7aL antrad. nuo i—4 Po Pjetų,

v? X>fiso. telef.: 776-2880 
naujas rez. telef.: 448-5545

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
Sešh 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Sekmad. 9:30 - 10:00 v. r. - 1230 AM 

Veda k/
2646 W. 71st Street, Chicago; Illinois 60629 

Tėtė! - 778-5374

4

i

y’- r’• -> 1? !
DR. VYT. TAURAS

fe ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 

Ofisas^2652 WEST 59th STREET 
Tel. PR 8-1223 .

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

pagal susitarimą.

L ORTBOPEDAS-PROTflziŠTAS 
Ak Aparatai - Protezai,, Med Ban- 
Mr dažai. Speciali pagalba kojoms. 

(Arch Supports) ir t t.
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1
2850 West 63rd St., Chicago. III. 6062$ 

Telef.: PRospect 6-5084

NAftftfcNiMfc ftALlftA GAįfli ft. TAMAkAL^SKO

LIETUVIŠKOJ] PAMARĮ •
336 puslapiais su fernelaptv tr paveikslais aprašo Pa m*? r t senus |o 
gyventojus, ir gamtą. 1,2U0 tletuviškv vj&tpvardžip sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui pastų reikia pridėti dar 50 tentu

NAUJIENOS
17SS So. Halted SU ChieaKo, 81. 60S0S

palaidota
FRANCES SKUPIENĖ

Gyveno Ciceroje j 
Liepos mėn. 8 dieną ligoni

nėje mirė sulaukusi 93 metų 
amžiaus F rances Sk upienė, 
dail. aA.ii tano Skupo-Cooper- 
motina. Kūnas buvo pasagotas 
Jean Vance koplyčioje, Cicero-. 
je. Liepos 9 d. po gedulingų pa-’ 
maldų bažnyčioje, buvo nuly- 

•dėta i Lietuvių šv. Kazimiero
Vakar (gegužes 15) mano Į kapines ir palaidota šalia savo 

žmonės pasisėjo bulves ir pa-Z vyro, 
siruošė daržą daržovėms, bet i 
šis šaltas pavasaris labai suvėli
no darbus. Nuo gegužės pirmos 
dienos buvo, neblogai atšilę, bet 
štai jau vėl kelinta diena, kai 
niūkso apsiniaukus ir lietaus ne
skundžia. Jau kelinti melai kaip 
kolūkis, pradėjo, statyti tvenki
nį, tai įlankos krantus iškniso, 
visas vaizdas liko lyg kokia 
žaizda, kurios niekas nesisku
bina gydyti. Traktoriaus nuraū- 
liojo daug žaliuojančios žydin
čios žemės ir visi darbai susto
jo. Gaila ir apmaudas ima žiū-

Velionė Amerikoje išgyveno 
80 metu. Paliko du sūnus An- 4. ■ 

taną su 
Skapas 
duktė 
vyras 

Į proanukai ir 
draugai.

’Paskutiniu
Skupienė sirgo ir kelis kartus j 
buvo ligoninėje. M. Š.:

zfiwna Eleonora ir John 
su žmona Mildred;

Frances Svoboda, jos
Emil, trys anūkai, 6 

kili giminės bei

melu velionė

SKAITYK xK KITAM PATaRK 
SKAITYTI "NAUJIENAS"

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS I

■ ■ ■ i ■ u——vaw ■ ■■ ■ ■ i——a— ~ ■ ar ——

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYčtA 

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

Taip jaat naujoji Barbare* tr 
Gene Drishių krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy,. Oak Lawn, 

Tel. 499-1318

howto cur and seime ftzsh pineapple

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

minkšti viršeliai —..... —______ _____ _________ -„..$2.50
2. J. Augustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMI S, 36 psl.. minkšti viršeliai ........   .....$1.50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 pšl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai ......... ?2.00
4. Vincas žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS,

minkšti viršeliai, 52 psi. _______ ___ ____________§1.00

TSVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
J i/ 2533 W. 71st Street 
8k Telef.: GRovehill 6-2345-S

£> * 1410 So. 50th Ave^ Cicero
■ Telef.: TOwnhaH 3-2108-S

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTE TŪTOMOBILIAMS PASTATYTI

i .3s v. Halgted Street, Chicago, Illinois S0G08

' PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. i E R t N A I 

i Tai. WA 5-8063

GfloW THAT A PLUVV AND FRESH- 
LOOKING PINEAPPLE HAS FOUND 
AHOME IN YOURKTTCHEN.YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAY TO CUT AND SERVE 
THIS PELICAOr'.WElX.rrcDULPN’l 
BE EASIER.

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

MOVING j
Apdriurtu p«rkrauctyn>M 

ii {vairiv atatumįi.
ANTANAS VILIMAS

Tai.’ 376-1882 arba 376-5996

I SOPHIE BARČUS
f

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Viso* programos Ii WOPA, 

1490 WL A. M.

: Lletuvlę kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popeL — šeštadieni 
Ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
▼ai. ryto.

Talaf.: HEmlock 4-2413

7159 Sof MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

IO>AY THE PINEAPPLE ON TP5 
‘SIDE.WITH A LARGE,SHARP s 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
'THE BOTTOM THROUGH THECKOWN.

I ■ /

T?0 REMCME THE FRU IT, 
INSERT A CURVED KNIFE 
CLOSE TO THE SHELL ANO 
CUTALL THE W AROUND.

BeMDVE THE PIHEAPFLE BOTH 5HEU-5. HALVE .—• FRUrr ŠUCE OFT COKE (TOP PORTION S , A
CF EACH QUArrtK • CWWK ricblT. PUT BACK IM THE I" 

SHELL H MAKE5 AM AFTtACTIVG 5SVIM6

FURY ,ANO VT7M- 
OLTT WARNING. ARE >OJ 
OREPIAREP-^D NEGOTI
ATE AN EOl-ttasuE 
cla.v. fpo*
LOSSES THWDUGH SUCH 
A PREFARE

R5R A UO&6- 
BEFORE CT HAPPENS.

MOT OOMSWNY, >VC> I^GO-
TIATES, AOJUST5 XXMR WTTH ,
THE COMQAAiy IN 'OUR 3PHAL.C. MG A0OF5 
9* CODC OF fTMicA oc NATIONAL. ’
A<eoeiAnoN of publo nuisance I 
Aojusnecs C7KMM).
OMVMes rjllv aw trftm.'t tK«tr 
m iweNToKies, fir.’t'jrts,

CMS, £K. į AW MAKE C6RTAIN 
THAT ^ajn/ ARE •
Cdirue? WTH PROFtRL/. —.

Tomas ik Laurynas Labanauskas
8307 So. L1TUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

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

. GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAMCA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RFpubVc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-€€72
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, IU. 974-4419

~ P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1 Jll

« - naujienos, CHICAGO l, ILI--------T^al~>ūl'y 1Š71977



CHA?! DIENA GERAM PIKNIKUI
ne rl

tai, 
pa-

I ,.ks jis buvo po ;,ukš- 
uo. iai< medžiais sekrna- 
>louia sode per vis.i mie-

niu rr

• * ilian turtingais 
rnais.

t bet svarbiausia
-re-iH piknikai yra

‘Hojama proga
b* • uv us ištisam pusdie- 

‘itilt’, išsikalbėti ir pa
ti. u tas ' programos

? įvo kilniausiai išpikly-
tL i ; ilgi stalai didžių-

- avėsiais, tartum bi- 
k r ai buvo svečių vieš- 
p<'inis apsėsti ir vaišin-

i — Lietuvių Rašytojų Draugi
ja turi 100 narių: 73 vyrus ir 
27 moteris. 74 nariai gyvena 
JAV, 7 Kanadoje, 4 Anglijoje, 
3 vak. Vokietijoje, kitur mažiau. 
Draugijos pirmininkas yra poe
tas kun. Leonardas Apdriekus.

* i

Premija jaunimui

tikPikniku visi dalyviai ne 
kad bn\o labai patenkinti, 
srpbėjo>i iš kur tiek daug t< 
mielu svetelių ir viešnių prisi
rinko, turint galvoje, kad pikni
kas tiek mažai tebuvo garsintas’

Vasaros piknikai tuomi yra 
pagarsėję ir pamėgti, kadangi 
tai patogiausia galimy!>ė lietu
viui sutikti brolį - sesę lietuvį 
pačiame m i es te pa ran kiausi u 
būdu paties miesto greitojo su
sisiekimo priemonėmis — CTA 
autobusais.

, beti trumpiai
j ■ viskame

ienas galėjo būti nu- 
ia<. k^td dienos per 
r kaip taisyklė atrodo 
uos esant gerame drau 
[eknike. Taigi ir ge

riausia diena turi galą ir tenka 
atsisveikinti.

Viena paguoda ta, kad šią va
sarą turėsim dar panašią progą 
\el pasimatyti Naujienų sekan
čiame. rudeniniame piknike.

Taigi, iki vėl pasimatymo.
jpr.

vals-

Chi-
John

dradarbiams visiems mūsų 
pažįstamiems”. Dėkui už laiš
ką ir už auką.

Dr. Leono ir Irenos Kriau- 
čeliūnų šeima savo mirusiam 
sūnui ir broliui prisiminti stei 
gia kasmetinę

EUGENIJAUS
KRIAUČELICNO PREMIJĄ

Premijai skirti sąlygos yra 
tokios: *

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdeūtas

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

Piknikas, kaip visi Naujienų 
piknikai, turėjo visus priete- 
liams susitikti, pasivaišinti, pa
silinksminti atributus — skanių 
skaniausiais lietuvaičių šeimi
ninkių pagamintus pietus, buvo
aprūpinti stirtomis gaivinančių i pain-Urbanoje garbės studentai, 
gėrimų, maloniomis patarnauto
jomis, linksmais

— Neringa Ambrozaitytė iš 
Marquette Parko ir Arvydas Va- 
sonis iš Gage Parko apylinkės 
yra Illinois universiteto Cham-

— ROTC kadetas Steven M. 
neilstančiais Dikcis iš Marquette Parko, Illi- 

pilstytojais, gyva muzika ir šo- nois Technologijos Instituto stu

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU 
AMERIKOJE

dentas, dalyvauja atsargos kari
ninkų kursuose Plattsburg avi
acijos bazėje, New Yorko 
tijoje.

— Nancy Ragaishis iš 
cagos pietvakarių išrinkta
Hancock mokyklos Tėvų ir Mo
kytojų tarybos pirmininke.

— Emilija Zubrickienė iš Kan
kakee, Ill., išsikėlė gyventi įj, 
Margate, Floridos valstijoje.

— William' J. Kareiva, Ros
well, New Mexico, Lietuvių Pre
kybos Rūmų Garbės narys ir 
Amerikos Legiono Dariaus-Gi
rėno posto Chicagoje buvęs ko- 
mandierus, tarp kita ko taip 
rašo: “Atjausdamas jūsų fi
nansinę padėtį, ypač dėl naujų 
spausdinimo priemonių, siunčiu 
tam tikslui $10. Naujienos 
mums yra Įdomios skaityti, ypač 
aiškinantis Čikagos lietuvių su
sipainiojusius reikalus. Mūsų, 
gyvenimas Roswell, NM, yra 
gražus ir linksmas, tik gaila, 
kad čia yra per mažai lietuvių. 
Klimatas yra labai geras. Yra 
lietuvių iš Čikagos ir kitų mies
tų bei valstijų. Siunčiame ge
rus linkėjimus visiems jūsų ben- | aprašyti anglų kalba.

— Bruno Klemka ir Vyto'Uz- 
nys, ALTS centro valdybos vi- 
cepirm., rūpinasi Sandaros na
mo, 840 W. 33 St., Chicago, Ill.< 
606C8, remonto reikalais. San
daros 7-ta kuopa ir Bostono san 
dariečiai remontui paaukojo virš' 
tūkstančio dolerių. Taip pat ren
kamos aukos Mykolo Vaidylos, 
paminklui. Dabartiniu metų 
Sandaros laikraštis išeina kiek
vieną mėnesį. Persitvarkymas 
ir remontai, suvėlina laikraš
čio leidimą.

— Jonas štuopis, Brockton, 
Mass., išrinktas Balto 72 sky
riaus pirmininku, Juozas Dabrė- 
ga ir Antanas Jurkštas — vi- 
cepirm., Ona Eikinienė — ižd.., 
Antanina Sužiedėlienė — sekr.

— Janė Bajerčienė iš South 
Bostono redaguoja šeiminin
kėms skyrių Sandaroje. Ji taip 
pat pakviesta pradėti panašų 
skyreli SLA laikraštyje ‘‘Tėvy
nė”. Nelietuviški valgiai būna

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

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

X _____

6 BUTU mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

ELECTROS ĮRENGIMAI, . 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiupse greit, ga-1 
ranttr*>fai Ir sąžiningai •

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava. 

TeL 927-3559
-------------------- -- ----------------------------------------- -

metų gruo- 
antspaudas),
asmens ar 

tinkamumui

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

BUDRAITIS REALTY
. įvairi apdrauda— INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

TAISAU IR DAŽAU
NAMUS

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti: 

476-7727 arba 523-9367

SLA — jau SO maty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIŲS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams r

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudą ir ligoje paša r p*, kuri yra pigi nes SUSIVYS- 
NUIMA S neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

| SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
Itad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 

gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą - .Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

- SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams

SLA — AKCTDENTALS APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBU ir draugijų na
riams. TJž $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
I metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės i kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSI vlENUTMO darbus^

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

Naujienoms reikalingas

Jauną vyrą ar moterį apmokysime šio ama-' 
Darbo valandomis informacijų prašometo.

kreiptis šiuo telefonu1

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1000 dolerių premija skiria, 
ma lietuviui jaunuoliui, ge 
riausiai pasireiškusiam raštais 
(lietuvių, anglų ar kita kal
ba), organizaciniu vadovavi
mų, ar jaunimo vienetui (sam 
būriui, tautinių šokių grupei, 
jaunimo chorui, sporto būre
liui), geriausiai reprezentavu
siam lietuvius ir Lietuvą vie- 
nerių metų bėgyje;

2. Premijai gauti asmenis 
ar vienetus raštu pasiūlo jau 
nimo organizacijų vadovybės, 
jaunimo grupės, vyresniųjų or
ganizacijos ar paskiri asmenys 
iki kiekvienerių 
džio 31 d. (pašto

3. Premijuotino 
jaunimo vieneto
įvertinti sudaroma Jury komisi
ja, kurion po vieną atstovą ski 
ria Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės jaunimo reikalams 
vadovas. Pasaulio Lietuviu Jau 
nimo sąjungos valdyba ir šiau
rės Amerikos Lietuvių Jau
nimo sąjunga, o du atstovus 
paskiria Kriaučeliūnų šeima;

4. Jury komisija, aptarusi as
mens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų dau
guma iki sekančių metų vasario 
15 d. ir susitaria su Kriaučeliū
nų šeima dėl premijos'Įteikimo 
laiko ir pobūdžio.

5. Premijai asmenys ar vie
netai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo mo
tyvus, ir siunčiami: '

Eugenijaus Kriaučeliūno pre
mijos komisijai. 12500 Pawnee 
Rd., Palos Park, Ill. 60464.

REAL ESTATE
Nuosavybės — kitur

tfAUJIKTOEB šiemet nėjo metu. Hlnint tą sukaktį, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviŽkos spaudos pirmfl- 
aus ir atliekant būtinas pereigas amžinam lietuvybės išindmni skel
biamas Naujienų platinimo vajua

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja tž Lietuvos Ir pavergti Ustrrii lairrę. 
neidamoa ir residėdizacs I sandėrius su okupantaii ar 11 Igallo 
Mulais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu deraokntines grupes, Ju bendras institu
cijas ir remia Tisu lietuviu bendruosius darbus bei ttalus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
akelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesaom.
KAINUOJA: Chlcagole Ir Kanadoj metams — $30.00z pusei mėty —

trims mėn. — $8-50, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metami
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — 5230. Užrienlu^ 
M — $31.00 metami. Susipažinimui siunčiama savalty eemokameL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, Ill. 60608

p| Siunčiu  dot Naujienų prennmemtiL Jubiliejinio 
vRjeui proga paremdama* lietuvišką tpaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių jaipcreigojimiį.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

OUT OF TOWN

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name in Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build 
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

HELP WANTED — MALE
Darbininku Reikia 

v-; ■ ♦ -a -

D ĖM E S I O
62—W M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523*8775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET
TeJef.: REpublIc 7-1941

MARIJA NOREIKIENe
608 West 69th SU Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787

Dideli* na*1 rinkim** gero* rOšlat Ivtlrlg prekių.
MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVIC1 
2501 W. 69th St, Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted Ft., Chicago, III. 60608. — TeL 254-3320

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

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

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. LAVIN & SONS, INC

3426 S. KEDZIE AVE.
An equal opportunity employer

M. i I M K U S
x Notary Public '

' INCOME TAX SERVICE ’ ? 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimini v 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai., < ,

AR JAU PASIDAMTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko. Prano šulo pa- 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
cnyga —

KAIP SUDAROMI

REIKALINGI statybos staliai-car- 
penters- ir darbininkai nrie statybos 
darbi}. - 4-

•rel. 434-9348

PERRY PLAZA WIOTBL , J 
10(^ Park Ave^ ’ Hot.Springs, Ark.

Albertas-ir Kastutė Rožėnai,
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV. šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti teL 
501-623-9814.

BEST THINGS IN LIFE

MAINTENANCE s

For plant in heavy metals 
industry.

Steady employment with all 
company benefits.___

MUST BE EXPERIENCED
MUST READ WRITE AND SPEAK 

ENGLISH.

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. Kedzie Ave., Chicago.

(Equal Opportunity Employer)

tail Frank Zapolls 
ij208’/a W.YSth St.

GA 4-8654

STATt FAtM

INSURANCEL - -

State Farm Life Insurance Company

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-598C

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose. z

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

Juozas KapaČInskas, 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.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* LlETVVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, kį ji tea matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1^0. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

M. ŽoUenko, SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusu rašytojo 
60 satyriniu novelių. 199 pusL, kaina S2.

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intualsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pakarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsą likimą. 
Kaina $2.

Vincai žamaltlv LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAlTĖJl. 
84 p*L Kaina ŠUO.

Rie ir kiti leidiniai yra gsunard *
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 406m

aHIUnkanf darbe valandomis arba užtekant paltu tr pridedant 
A»k| ar plnlplnf p»rU4d<. *

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj, 
knygos kaina S3.. Sn legališko- 
nis formomis — S3.50.

Užsakymus su Money orde- 
,-iu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
dalsted SL Chicago Ill. 60608 
ruošta, teisėjo Alphonse Wells

SECURITY GUARDS

Full or Part time.
• 18 years and, over, male or female.
• Semi - retired.
• No experience necessary.
• Blue Card preferred.

Xble to pass polygraph and bondable. 
Start at once —

EARN WHILE YOU LEARN.
Apply in Person 

Monday trhu Friday 
(10am to 3pm)

PINKERTON’S INC.

, 300 W. Adams St, Suite 324
or

4415 W. Harrison, Hillside.
Equal opportunity employer m/f

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

vtenlBteU

Chlcagoje —

.NORMANĄ 
MURŠTEINĄ

* Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie-1 
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas non Įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . . .

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
{vairių tipų bendradarbiautojus’padvigubinti - Naujienų skaity- 
visiškoje laisvėje. tojus. * X-

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS butas su 3 miega
maisiais Marquette Park.

TeL 925-3168 po 4 vai. vak.

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

MAUJMMM, C»ICA»O I, kU. — Tuaeday, July 19, 197?

(j*taigo«) ir
677-8489

185 North Waba*h Aram*

PLEASE 
BE 

CAREFUL!
Only you 

can pcrrwK 
forest flrwl
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IZRAELIO PREMJERAS PASIMATĖ

Menahem Begin nori įtikinti prezidentą, kad 
jis sukalbamas, nėra toks ekstremistas

WASHINGTON, D. C. — Izraelio premjeras Menahem-Be- 
gin antradienio priešpietį pasimatė su prezidentu Jimmy Carteriu. 
į Baltuosius Rūmu jis atyyko pusę vienuoliktos. Atlikus reika
lingas premjerui sutikti ceremonijas, jis tuojau buvo pakviestas 
į Baltuosius Rūmus, kur pradėjo pasitarimus su prezidentu įvai
riais Izraelio ir Artimųjų Rytų reikalais.

Izraelio premjeras norėjęs 
įtikinti JAV prezidentą, kad 
jis nėra toks didelis ekstremis 
tas, kaip spaudoje buvo skel
biama. Premjeras Begin yra 
sukalbamas įvairiais Izraelio 
klausimais. Jis sutinka tartis 
su prezidentu net kairiojo Jor 
dano kranto žemių klausi
mais. .-'T':---

Sekretorius Vance sutiko
- " 1 ^ Beginą •

Pirmadienio vakarą sekre
torius Cyrus R. Vahce pasiti
ko Washington an atskridusį 
Izraelio premjerą, pasveikino 
JAV vyriausybės vardu ir nu- 

‘'G rodė vietą, kurioje jis bus ap.

DAVĖ

Meras slapstėsi 38 m.
CERCEDILLA, Ispanija. - Cer 

cedila miestelio 1936 metais* 
rinktas merąs Protasio Mon- 
talvo Martin slapstėsi *38 me- 
tus, bet vakar jis išėjo į gatvę.1 
Protasfo Montalvo pasitraukė 
į pietus ir į-vakarus, kai ara
bai puolė Madridą ir 
Cercedilla miestelį.

Bet karo pabaigoje 
Montalvo sugebėjo 
gimtinį savo miestelį ir suras-

meras 
pasiekti

Pingvinai nebijo šalčio. Jie gyvena šaltuose Ark tikos vandenyse. Paveiksle matome tris pingvi 
nūs, išlipusius an kranto ir besidžiaugiančius krintančiais snieguliais.

. Nustatyta, kad prezidentas 
Carteris, turėdamas galvoje 
ankščiau žydų vyriausybės pa 
darytus pareiškimus, nori,-kad 
Izraelis sutiktų atšaukti -Izra
elio karo jėgas iš Sinajaus, Go 
Jano aukštumų ir kairiojo Jor 
dano upės kranto. Palestinos 
valstybė turėtų būti- įsteigta 
Jordanijos karaliaus globoje.

Jeigu Izraelis sutiks pada
ryti tai ką jo vadai prieš kelis 
metus skelbė, tai arabai sutin 
ka garantuoti saugias Izrae
lio sienas. Tokias sienas ga
rantuos ir JAV.

fe li-LAViO IzVlį XX O Ui

4 EGIPTAS, MAROKAS, SUDANAS, IRAKAS Saudi Arabija gaustesi, bet vėliau Jo žmona. 4, Z 7 - 1 J o

LEIDŽIA IŠVYTIEMS ŽYDAĄIS GRįŽTI
je. Visą laiką jį maitino, pri
žiūrėjo ir.-tylėjo. Nei rienas 
šeimos narys neprasitarė, kad 
tėvas gyvena savo namo rūsy
je. Jeigu, kuris būtų prasižio
jęs, tai • ‘miestelio- socialistas 
demokratai būtų suimtas ir 
sušaudytas, kaip buvo sušau
dyti kiti JspariijOs socialistai 
ir. demokratai. ■: •
• Meras pajuto, kad diktatū
ros laikotarpis nebegrįš Ispa
nijon, todėl jis, pasitaręs su 
šeima, drįso pasirodyti ir pa
pasakoti, kaip jis slapstėsi 38 
metus.

Saudi Arabijos<karalius>-sutik©apmokėti A 
d i.- yo- žydu keliones

KAIRAS, Egiptas.-^Egipto; prezidentas Aiiwar Sadat pareiš
kė, kad Egiptas sutiko leisti iš Egipto išvarytiems ir išbėgusiems 

• žydams grįžti į kraštą, .-kuriame jie šimtmečius gyveno.
.Prezidentas sako, kad grįžu- 

sieji žydai nebus antros eilės pi
liečiai, bet jie turės tokias pačias 
teises, kokias turi Egipto pilie
čiai. ■ -

vo patyrę specialistai, jie tu
rėjo gerus ryšius su visu pasau
liu.

Rusai švelniau 
elgiasi su vokiečiais

MASKVA, Rusija. — Iš Ka
zachstano ateinančios žinios sa
ko, kad paskutiniais dviem mė
nesiais sovietų valdžios atstovų 
elgsena su vokiečiais pradeda 
keistis, šių metų pradžioje ei
lė vokiečių, karo metu iš Pavol- 
gio išsiųstų į Kazachstaną,* pra
šė leidimo leisti jiems išvažiuo
ti į Vakarų Vokietiją.

Už drįsimą prašyti išleisti jį 
j Vokietiją, Heinrich Reimer 
buvo nubaustas trim metams 
kalėjimo, o šiomis dienomis be
sąlyginiai buvo paleistas. Valen
tin Klink už tą patj ‘nusikaltimą4 
buvo, nubaustas vieneriais me
tais kalėjimo, o Albert Herleman 
gavo 6 mėnesius. Abu buvo pa
leisti iš kalėjimo.

Nuteisto Johnn Theurer žmo
na, kaip ir josios vyras, buvo nu
teisti vieneriems metams kalėti, 
bet ji nuo bausmės atleista, o 
jis padėtas j kalėjimą.

Eritrėjos kovos 
už nepriklausomybę

ROMA. — Eritrėjos sukilėlių 
jėgos, siekiančios nepriklauso
mybės nuo 'Etiopijos, kaip Eri
trėjos Išlaisvinimo Frontas pra
neša, atakuoja Eritrėjos sosti
nę Asmara ir Maskvos uosta
miestį. Fronto pranešėjo žinio
mis, sukilėliai pasiekė Sembel 
kalėjimą Asmiaroje, išlaisvino 
daugiau kaip 1,009 politinių ka
linių. ‘

MANILA. — Filipinų Aukse. 
Teismas svarsto skundą reika- 
laujan nuimti prez. Marcos {ves
tą karo stovįjy-

Drėgnas, tvankus
Saulė teka 5:29, leidžiasi 8:24

CYRUS VANCE 
S*cr*tar7 af State ;

Iš Egipto išvyko žydai 1948 
metais, kai prasidėjo neramu
mai dėl Izraelio, Egiptas prie
šinasi zionizmui, bet jis niekad 
nekovojo ir nesirengia kovoti 
prieš judaizmą, sako preziden
tas. '■ -į*’ U-
Dosnus Saudi Arabijos karalius

naujus lėktuvus
. WASHINGTON, D. C. 4- Va- 

kat prezidentas Jimmy Carter 
laikinai nutarė parduoti Saudi 
Arabijai pačius naujausius ka
ro lėktuvus, galinčius skristi 
greičiau už garsą, šitas klausi
mas Washingtone buvo svarsto
mas, kai Amerikos sotinėn bu
vo atvykęs Saudi Arabijos prin
cas Fad.. Arabai nori gauti 45 
pačius naujausius ir lengviau
siai manievruojamus Amerikos 
karo lėktuvus F. 15. Izraelis yra 
užsakęs ir tikisi gauti bent 25 
šios rūšies lėktuvus. Neužtenka 
šios rūšies lėktuvus turėti, Rei
kia apmokyti pakankamą lakūnų 
skaičių šiems lėktuvams valdy
ti.

Visi šių lėktuvų prietasai yra
-------- *--------

Egiptui viešai paskelbus lei
dimą buvusiems Egipto žydams 
grįžti Į Egiptą, panašius nuta
rimus padarė ir kitos arabų val
stybės. Pirmiausia Maroko ka
ralius leido karo metu išvytiems 
žydams grįžti j Maroką. Vėliau 
Sudano vyriausybė paskelbė, kad 
ji leisianti Sudano žydams grįž
ti j savo žemes. Panašiai pasi
elgė Irakas, Pietų Jemenas ir 
Libija.

Visus labiausiai nustebino 
Saudi Arabijos karalius. Jie ne 
tik leido buvusiems Saudi Arabi
jos žydams grįžti, bet sutiko ap
mokėti jų keliones į Saudi Ara
biją. Nesvarbu, kur dabartiniu 
metu Saudi Arabijos žydai bebū
tų. Jų kelionė lėktuvais bus ka
raliaus apmokėta.

Arabai jaučia patyrusiu 
žydų stoką

Arabų valstybės paskutiniais 
dviem dešimtmečiais pradėjo 
jausti patyrusių žydų stoką sa
vo kraštuose, žydų tarpe buvo 
mokslininkų, sekusių paskutinių 
metų n aujoves moksle.

žydų tarpe buvo gydytojų, fi
nansininkų, mokytojų, matema
tikų.

Arabai pajuto gerų finansinin
kų stoką. Šioje srityje žydai bu-

priešams JAV
- ’ 1 A *

neparduos ginklų
WASHINGTONAS. — Prezi

dento Carterio. administracija, 
skatindama žmogaus teises ša
lyse, kur jos yra pažeidžiamos, | elektroniniai, bet visvien reika- 
laikosi politikos, tokioms šalims. lirgas jaunas žmogus, kuris pri- 
neparduoti policijos vartojamų jValo mokėti juos valdyti. Pre- 
ginklų bei įrarįkių, bet padi- zidento Carterio adpiinistracija, 
dintų humanitarinę pašalpą ša- parduodama lėktuvus, privalo 
linas, kur žmogaus teisės pager-. pasižadėti apmokėti kiekvienos 
biamos. ■ ’valstybės tinkamą{lakūnų skai

čius. Kiekviena valstybė atrenka 
geriausius savo lakūnus. Sa
vininkai nenori, kad sudužtų 
brangus lėktuvas.

Valst. Departamento prane
šimu, sustabdytas ginklų parda
vimas Argentinai, Urugvajui, 
EI Salvadorui ir Nikaraguai, ir 
galbūt, Guatemala!, kadangi 
tuose kraštuose tuos ginklus po
licija gali panaudoti ’ disiden
tams tramdyti ir demonstraci
joms terorizuoti.

Aliaskos degalų

Važinejo Meksikcn žinioms perduoti, 
gavo iš rusų agentu $70,000

LOS ANGELES, Cal. —Federalinis teisėjas Robert Kelleher, 
išklausęs 2’5 metų amžiaus šnipo bylą, paskyrė jam bausmę būti 
kalėjime iki mirties. Teisėjas nastebėjo, kad jaunas Andrew Lee 
yra pavojingas, tbdėl jam paskirta tokia didelė bausmė. Pro
kuroras Richard Stiiz teismo posėdyje pareiškė, jog tai yra pats 
didžiausias nusikaltimas, kurį bet kas gali padaryti.

Teisme paaiškėjo, kad Andrew 
Lee sausio mėnesį buvo suim
tas Meksikoje, prieš sovietų am
basadą Meksikos sostinėje. Liu
dininkai matė, kaip Lee priar
tėjo prie ambasados rūmų, ir 
įmetė pluoštą popierių į rūmų 
darželį. Jis ten p>at buvo suim
tas., Nustatyta, kad Andrew 
Lee kelis kartus yra įteikęs so
vietų agentams svarbių doku
mentų, liečiančių, slaptus ČIA 
šifrus. Rusai gavo iš jo kelis ki_- 
tų apsaugos agentūrų šifrus ir 
laisviausiai galėjo skaityti slap
tus pranešimus. -

niu metu gydytojai jau gali su- {• Andrew Lee buvo dailydė. Jis 
mažįnti 89% visų skausmų, su-. buvo sėkmingo patologo adoptuo- 
kęltų šlapumo takuose. Gali su-į tas;'galėjo baigti mokslus,, bet 

tenkinosi dailydės amatu.' Pa
skutiniais mėnesiais prieš areštą 
jis yra buvęs be darbo. Jis jau 
ne vieną kartą teikė . sovietų 
agentams įvairius slaptus do
kumentus. Už taikiamas žinias, 
jis iš rusų buvo gavęs S70,000. 
Bijodamas, kad Amerikoje po
licija jo nepastebėtų, važinėjo 
į Meksiką svarbesniems žinioms 
įteikti. Ten jis buvo suimtas, ge
rokai ištardytas, o vėliau mek
sikiečiai jį atidavė JAV poli
cijai, kuri ji apklausinėjo ir ati
davė teismui. Pradžioje jis gy
nėsi, bet kai įsitikino, kad pro- - 
kuratūra turi daug duomenų 
apie jo veiklą, tai prie svarbiau
sių nusikaltimų prisipažino ir 
nurodė kitus, kurie su juo ben
dradarbiavo.

keliamus skausmus
CHICAGA, UI. — Iki šio me

to gyytojams pavykdavo suma
žinti tiktai 10% skausmų, ku
riuos sukeldavo šlapumo take 

. atsiradusieji įvairūs akmenys.1 
Dabar Amerikos gydytojams pa
vyko šitą reikalą gerokai page
rinti.

Žurnalistas Arthur J. Snider, 
dirbdamas su mokslininkais gy
dytojais, tvirtina,- kad dabartį- Į

mažinti- skausmus. - kai aiškiai 
nustatė, iš' ko formuojąs ke
turios akmenų rūšys, • ■

Dabar stengiasi išsiaiškinti ir 
penktoji akmenų rūšis. Kai ši
tas klausimas bus išspręstas, tai 
tada patyrę gydytojai galės ak
menėlių sukeltus skausmus vi
sai pašalinti.

Ukrainietis atsisakė 
rusų pilietybės

LONDONAS, Anglija. — Iš 
Rusijos ateinančios žinios sa
ko, kad filmų gamintojas ukrai
nietis Geli Sniegirek atsisakė 
sovietinės pilietybės. Jis grą
žino sovietų valdžiai išduotą pa
są.

Savo laiku jis priklausė komu
nistų partijai, bet iš partijos bu
vo išmestas. Paskutinėmis sa
vaitėmis neteko darbo ir n eturi 
iš ko gyventi. ' Karo metu jis 
tarnavo raudonojoje hrmijoje, 
tai dabar jis gauna šiokia tokią 
pensijėlę. Jis planuoja gventi 
iš šios pensijos.

Jis priėjo įsitikinimo, kad pi
lietybę jam naudos neduoda. 
Laišką baigė tokiu sakiniu: “Aš 
nenoriu būti piliečiu tokios vals
tybės, kuris išnaikino pačius ge
riausius mano tautos piliečius”.

Palestiniečių vadas 
tvarko partizanus 
BEIRUTAS. — Palestiniečių 

partizanų vado Yasir Arafato įsa 
sakymu, pašalinamos visos ba-

vam'zrh’a afidfirv+siC! Jrikados prie pabėgėlių stovyklų 
Y U.1HZ.U1O dLlvlulj Ldo j Beiruto mieste ir užmiestyje, 
FAIRBANKS, Aliaska — Di kur Praėjusį sekmadienį pačių 

dĄįsis degalų vamzdis, praei 
tą savaitę sustabdytas dėl įvy
kusio sprogimo, vakar vėl bu-' ka’P sužeista. Įsakymas pa-
vo atidarytas ir aliejus pradė-j ,P° £ištisą4dieJ^?^U’

jo plaukti į Valdez uostą.

ji partizanų tarpusavio susišaudy- 
,’me 29 buvo užmušti ir daugiau

I siu derybų tarp Arafato Pale- 
1 stinos Išlaisvinimo Organizaci- 

Apskaičiuojama, kad šio mė jos ir kitų partizaninių grupių 
nėšio gale pirmas tankeris jau vadovų, 
galės išplaukti su nevalytais  
degalais. Sprogimas 8toj stoty — Castro kareiviai negali 
je įvyko dėl darbininkų pada-j važiuoti iš Angolos, nes iki šio 
rytos klaidos. Niekas nieko meto jie dar n enuginklavo 
nesprogdino ir tyčia didžiojo su kovotojų, siekiančių nepri- 

- vamzdžio negadino. įklausomos Angolos.

iš-

VI-

Smarkiai baus New
. Yorko vagilius

NEW YORK. N. J. — Miesto 
meras Beame neturi teisės kiš
tis į teisingumo reikalus, bet jis 
kalbėjosi su keliais teisėjais ir 
aiškino jiems susidariusią padėt.į

Jis patarė gerbti pačias pa
grindines žmogaus teises, bet 
patarė bausti už svetimo turto 
plėšimą, užpuldinėjimus tam
sioje gatvėje, lupikavimą ir ne
šiojimą daiktų iš kiekvienos di
desnės krautuvės. Daugelis 

krautuvninkų bankrutavo, nes 
buvo išneštos visos atsargos.

Užraktai nieko nepadėjo.

Nustatyta, kad Andrew Lee 
gerai draugavo su 24 metų am
žiaus Chirstopher Boyce, dirban
čiu prie slaptus dokumentus sau
gojančio seifo. Pastarojo žinioje 
buvo slapti krašto apsaugos de
partamento susitarimai su Los 
Angeles srityje veikiančiomis 
bendrovėmis. Boyce taip pat 
patrauktas teisman, kur jam 
teks aiškintis apie padarytus nu
sikaltimus. Teismo metu nusta
tyta. kad Lee turėjęs didelės {ta
kos į Royce ir gaudavo iš jo 
pageidaujamus susitarimus ir 
kitus dokumentus. Boyce da
bartiniu metu yra kelių gydy
tojų priežiūroje. Jo teismas 
prasidės už poros mėnesių.

Teisėjas Kelleher jaunam Lee 
paskyrė kalėti iki mirties, kad 
neatsirastų kitų jaunuolių, ku
rie gali pasiryžti eiti kreivais 
keliais ir pradėti bendradarbiau
ti su didžiuliais JAV ir visos 
žmonijos priešais. Andrew Lee 

bandė {tikinti teismą, kad jis 
bendradarbiavęs su ČIA ir tei
kęs sovietų agentams netikslias 
žinias, bet .teismas nepatikėjo 
tokiu aiškinimu.

— Kun. Ansas Trakia pabu
vęs Afrikoje ir Europoje, pa
sakoja artimiesiems jdomios sa
vo kelionės įspūdžius.

i
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— Verkia duonk, tinginto val

goma, — atsiduso pilvūzas, mes-
metų jam vėl teko matyti Stali
ną. Jis klausė atstovą:

— Na, kaip patinka gyventi 1 damas centą į pavargėlio kepu- 
naujėje viloje? į |rę.

—- Deja, ji dai nėra nė pra
dėta statyti, draugas Stalinas,’ —

pa-

už-

Žiūrėk! Visi suka apie Kremlių, Sunku suprasti: ar jie nori 
ten patekti, ar į jį pataikyti......MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS

Dėsto RIMAS NERIMĄVIČIUS

Nauja demokratijos rūšis
Visi rėkia ir šaukia, kad ne

doros TV7 programos gadina vai
kus. Kad vaikai nuo tokių da
lykų genda, tai visai nenuosta
bu. Daug nuostabiau, kad vi
sai pagedo frontininkų ideologas 
h’ pasaulinės bendruomenės gar
bės* ui ėdąs S. Barzdukas, per
skaitęs Br. Railos knygą “Bas
tūno maištas’’. Svarbiausia, kad 
jis pagedo ne nuo blogųjų da
lykų, bet nuo gerųjų ir tai iro-' 
dė -savo laišku “Ar tai ne mi-j 
tas?” Draugo 158 nr.

Tarp daugybės “iš visur ir 
apie viską” klajojimų ir basty- 
mosi, Raila pataiko tie-iai į bu
liaus akį. Tokiu yra teigimas, 
jeg reikia sąlygos, kad Bend
ruomenėje nedominuo ;ų kuri 
nors viena grupė. Čia Barzdu
kas skaudžiai užsigauna ir klaus
damas Railos, rašo visiems: “Ar 
ta, kuri Bendruomenės prieša
kyje atsiranda rinkimų keliu?”

Tai pareiškęs, Barzdukas su
sisarmatija ir pradeda išvedžio
ti, kad kiekvienas gali dalyvauti 
rinkimuose. Reikia tik pajudėti 
ii* savo tikslų siekti, rungtyniau- 
'ti. Savo retoriką Barzdukas už
baigia kitų kaltinimu:

Tas “grupės dominavimas” 
iš tikrųjų ar nėra tik mitas sa
vo pačių neveiklumui pateisin
ti?

Kaip vyksta tas Bendruome- 
hesĮ?urėdų parinkimas, atrinki
mas; rinkimai ir grupės domina
vimas, Barzdukūi esą nežinoma. 
Klastoti rinkimus, suokalbiauti 
kuriant savo, organizaciją orga
nizacijoje ir išniekinti demokra
tijos- principus Barzdukas su
galvojo nekaltu vardu pavadi
nimą— Bendruomenės demokra
tija, o tikrąją demokratiją ir 
jos institucijas jis jau varlina 
skaidiniais, jų veikėjus pravar
džiuodamas koliojimosi vardais.

Užbaigai siūlau unisonu su
dainuoti naujosios Bėnūruome- 
pihės demokratijos kūrėjo ir jų 
•pritarėjų demokratišką giesme
lė: ?
Kuka uka, uka kuka 
Bendradarbiauti mus suka. 
Vka kuka, kuka uka 
Tiltų, statybą mums bruka ..

K Pylaitis
Nemokamas patarimas

Vytautas Kutkus tarp kita ko 
taip rašo:

— Woodhaveno apylinkės val
dybos iždininkas skundėsi, sa
kydamas : “O mes skaitome, 
kad Bendruomenėje yra apie du 
tūkstančius lietuvių. Na, o į 
susirinkir ą kiek ateina? Tris
dešimt. Tai, ot, tau ir Bend
ruomenė’...

Tuo reikalu magaryčių jau
nesnio pilstytojo vyresnis pa
dėjėjas davė toki pareiškimą ir 
patarimą:

Panaši padėtis buvo Čikagos 
Marquette Parke ir Cicero mies
telyje bei visoje Vidurvakarių 
apygardoje. Tik kai įsisteigė 
registruotos ar reformuotos LB 
padaliniai, tai susirinkimuose 
pradėjo šimteriopai lankytis. 
Didelį patyrimą tų dalinių stei
gime turi pats PLB pirm. inž. 
Nainys, didelis LB urėdas J. 
Gaila ir akiratininkas Drunga.

Jei kas norėtų panašiai pa
tvarkyti visą LB Apygardą, tai 
turėtų kreiptis į LB tarėją ir 
teisėją rnž. Kamantą.

Jaunavedžių dialogas 7 <
Jaunas gydytojas ir jo žmo

na išėjo Į miesto sodą pasivaikš-' 
čioti. Jie 'sutiko gražią mergi
ną, kuri šypsojosi ir sveikino:'

— Gera vakara 'daktare!
Jaunoji žmona negalėjo sulai

kyti Įtarinėjimo ir pavydo, to
dėl klausė:

Kas ji yra? ■
— O, tai viena iš tų, kurią 

susitikau profesionališkai, — la
koniškai atsake, gydytojas, bet 
žmona jį įtarinėjo ir .klausė:

— Ar pagal j Os; ar tavo pro
fesiją?...'

Moka garsintis
Šveicarų turistinis biuras įdė

jo Vatikano laikraštyje “L’Os- 
servatore Romano” tokį skelbi
mą: “Visi keliai veda Į Romą, 
bet gražiausias iš jų eina per 
Šveicariją”.

Kaimo gamtoje
Po lietučio smaragdinės 
daug žolelės, 
panori ir pirmutinės 
jau avelės.. *
Būrelių pro krūmus suka, 
tyliai ėdinėja, ' 
lapelius skanius sau bruka 
arba uostinėja.,.

Draugo 164 nr. koresponden
cijoje apie LB Tarybos sesiją

Jaun. eiklūs dar ėriukai 
mokosi ganytis —

1mm

Kokia čia tvarka? žmonėms uždraudė sachariną, o dabar ir 
mums neduoda.

Balys Pupalalgis

Kokių 1919-1923 metais buvo valstybės .. • 
tarnautojų

Atkurdami Lietuvos valstybę, labai mažai turėjome 
savų bent dviklasę baigusių žmanių, todėl, kas tik mokė
jo lietuviškai rašyti, buvo branginamas. Ypač šis trūku- z 
mas buvo juntamas Trakų apskrityje.

Kai 1919 metais pradžioje bolševikai, vėliau lenkai, 
išvaikė Aukštadvario prekybinę progimnaziją, gyvenau 
namie ir pagelbėjau tėvui ūkio darbuose. Rugsėjo mėne
sio pirmomis dienomis, kažkoks medinčius (taip tuo me
tu vadinosi eigulys) atėjo pas mano tėvą ir pasakojo, 
kad Bačkonių girininkui labai reikalingas raštininkas, 
tad gal tėvas leistų mane ten raštininkauti. Tėvas pasiū
lymą priėmė ir man liepė ten nuvykti.

Nuėjęs j Bačkonis (Žiežmarių vals.), radau girinin
ką apsivilkusi vokiečių miškininko unifoma, kalbėjo vo
kiškai ir lenkiškai, pavardė Kosmol, gyveno su iš Vil
niaus kilusia sugyventine. Jis aptarnavo Semeliškių-Stre 
vininkų girininkiją. Į tarnybą mane priėmė nuo 1919m. 
rugsėjo 12. dienos su mėnesine alga 450 markių.

Svarbiausias darbas buvo, išgrafuoti knygą ir į ją 
surašyti už sauvališką miško kirtimą skolininkus. Mat, 
kol dar neaišku buvo kieno Lietuvoje valdžia, apie mišką 
gyvenę ūkininkais kirto miške medžius ir kiek kas norėjo 
prisivežė. Įsisteigus miškų administracijos' įstaigoms, me 
dinčiai ėjo per kaimus ir sauvališkai parsivežtus mę- 
džius surašinėjo. Pagal tuos sąrašus -reikėjo kiekvienam 
asmeniui užvesti sąskaitas: įrašyti parsigabentų me
džių skaičių, jų tūrį ir pagal taksą apskaičiuoti vertę.

\ t f. e

Ūkininkai buvo paraginti skolas ■mokėti.' Pajainų Or
deriai turėjo būti rašomi lietuviškai; aš juos rašiaū, o 
girininkas tik pasirašydavo.. Kai jis kur -išvykdavo, man 
liepė priimti pinigus,-išrašyti orderį ir jo pavarde. “Kos
mol” pasirašyti. Kai grįždavo, pinigus ir orderius jam;’ • 
perduodavau. \

Vieną lapkričio dieną su ^rinįhkū tiūvykaū į Kaišiū- 
dorių miškų urėdiją. Urėdas Chlevickas pasisaukė, mane 
ir prie girininko paklausė, ar aš rodpmusįprdferiji^^is.i;ą- ; 
šiau ir girininko pavarde pasirašiau. Atsakiau
Vėl paklausė, kodėl ne. savo pavardei pasirašiau.^Afea- i- 
kiau,kaip girininkas man liepė. Žinoma, giri-?t --
ninką išbafė ir man liėpė daugiau taip''neddląriL^V

Važiuojant namo girininkas .ęhleyicfe^^ęįkę^^y:;' 7 
damas, jog. jis miškų,

- Kas gi Hitleris ? Maliorius 1 
atsiminė kažin kur akimis 

prabėgtą laikraštyje posakį po
nia, kraudama ant savo veido 
šiandien jau penkioliktą kosme
tikos sluoksnį... . .

Dialogas šeimoje
žmona: — Tu, latrai, vėl pa

reini girtas, kojomis svyruoda
mas!

Vyras: — Kvaili išmetinėji
mai! Juk ir visi aukštieji pasta
tai svyruoja nuo vėjo, nors 
vienas ją nėra girtas.,

Geras patarimas
— Daktare, kada aš 

duoti savo vyrui miego milte
lius? Jis atrodo labai pavargęs, 
— sakė žmona šeimos gydyto
jui, Gydytojas jai atsakė:

— Jokių miltelių jam neduok, 
nes nereikia. Tuos miltelius pa
ti išgerk, kad jis galėtų pailsė
ti.

Karo paliaubos
_ Na, ar susitaikei su savo 

sužadėtiniu?
— Taip, bet tik laikinai.
— Kaip tai?
.— Nes už savaitės įvyks mū

sų vedybos. - t -
Blaivininku priežodžiai

— Girtam jūra iki kelių
— Girto nei Dievui, nei velniui 

nereikia.
'— Girtas, kuris negali dainuo

ti, griebia automobilį vairuoti?
— Girtas perplaukia jūras, 

prigeria vonojį.
— Girtas ir Sovietų S-goj ge

rai gyvena. ~ ,
— Girtam krentant, velnias 

pagalvę pakiša. : . į ų
— Girto niekas nemėgsta, bet 

visi siūlo gerti.
Pinigai ir draugai

— Aš manau, kad žmonės, nu
stoję savo pinigų ar turto, ■vi
sada savo draugams skundžiasi.

—; Hm, tu manai? Bet paro
dyk man žmogų, kuris, visko 
nustojęs, draugų beturėtų.

Svarbi užduotis
— Jau kuriįs laikas matau 

jus baseine. Ir vis darbo metu.
— O aš čia lankausi tarny- 

davatkos galvoje, virtuviniu pei- biniais reikalais, — ieškau di- 
Šu ..plaunantis žąsienos gabalą, rektoriui naujos sekretorės.

Stalinas vėl pašaukė sekreto
rių, jam kažką pasakė ir po ku
rio laiko sekretorius grįžo su, 
laikraščiu. Viename laikraščio 
puslapyje buvo puikios vilos vi
duryje sodo paveikslas, prie vi
los durų stovėjo atstovas. Apa
čioje paveikslo buvo parašaą: 
“Taip gyvena Maskvoje Čekos
lovakijos atstovas”.

čekas tik patraukė pečiais ir

jie patenkinti mažiukai, 
džiaugsmai jų matytis...
Vaikščioja po piėvą žalią 
bliaudamos avelės, 
mato jos gamtužės galią — 
davė ji žolelės...

Arėjas Vitkauskas 
Kalneliškiai, 

1929V.il
Tarybinis realizmas

Prieš karą Prahoje buvę 
sakojamas toks anekdotas:

Viename baliuje Stalinas
kalbino Čekoslovakijos atstovą 
ir klausė, kaip jam patinka Mask
va. Atstovas atsakė:

1 _ “ į *

— Puikiausiai. Tai labai gra- iš nustebimo nežinojo ką saky- 
žus ir malonus miestas. Pasigen
du tik vieno dalyko: Pragoję gy
venau viloje su sodu ir darže
liu, o čia gyvenu dideliame na
me ir vaikams nėra kur žaisti.

Stalinas tuojau pakvietė sa
vo sekretorių ir jam įsakė per 
6 savaites pastatyti atstovui tin
kamą namą su sodu ir darželiu krito plyta, pats 
Raudonojoje aikštėje. Po 6, sa- jį užmušė, 
vaičių atstovas ten nuėjo pasi- pamatė, kad 
žiūrėti savo namo bei statybos , žiūrovė ir sa 
darbų, bet nieko nerado. Taip* — Taigi, 
jis vaikščiojo keletą mėnesių, žė, kad 
bet nieko nerado. Po pusantrų kristi.

ti. Stalinas jam pasakė:
— Jūs čekai esate keisti žmo

nės. Vis svajojate, bet laikraš
čiu neskaitote.

Kolonistai ir plytos
Kaune yra ankštų pastatų. 

Kartą iš statomo tokio namo nu- 
į praeivį ir 

žmonės ir 
Viena

Nupaišytas velnias ir atomo bomba yrą 
' kapitalistanį gazdjnti. > ,

nei

turiu

tiek prive- 
ir plytai nu-

X?

' i»L > dfe* . •. .
Iszalkę szlmpalaikiai -Ii š Modernių laikų pamaivos

’ i i V į1’ ’ ’jįfįj ‘
Szunys peralkę pamatė skūrą -fe ĮHaja DungaifČ'-(ArėjĮo "Vįt-- 

įausko ‘Stepyvard^), surinko to- 
fcūs,. .galėjusius ..įvykti,. y akėjų 
Jssireiskunus; , - /
ff Ur-As pigiai savo laisvės ne
atiduosiu, — sušuko didvyris 

vedė; '
’e i ■ u. —< Kas klavijū kovoja, tas nuo 
kalavijo ir žūsta, — dingtelėjo

galvi jo ’gilioje upėje paskandin
tą. Malonėjo ją šuėsti, bet kaip 
ją iszimti? Mislyjo, galvas sau 
laužė.;. 'Ryžosi vandenį isž upės 
isšlakti; 4 viėįok-’Jžymes vande
nyj ė. nepadarę jpęęplysžb!

Su kvaila rodą nieko gero ne
padarysi, bet galą greieziaus 
gausi. . . '

Asilas ir Liūtas
Liūtas eidamas ari medžio- 

klės ėmė asilą, pą^atė" jį tan
kume girios, pridengė šiomis 
medžio ir prisakė rėkti, kad žvė
reliai nusigandę bėgtų isž tos 
girios, o liūtis stojęs ant kelio 
juos gaudyti norėjo. Tėip pada
rė, o kad jau Hutui nusibodo me
džioti, liepė asilui sau namon 
vilktiesi. Tada asilas pasikėlė 
Į puikybę isz to, kad su liutu 
sėbravo; atėjo pas jį ir girda
masi savo rėkimu klausė jo: o 
ką karaliau, argi ne baiSei gąs
dinti galiu? O teip, tei yra, 
gali, gali; jei nežinoeziau, jog 
esi asilas, ir asz pats kojas pa- 
kelezifitf!' atsakė jam ant juo
ko liūtas. t

Labai yra negražu su kiauru 
nieku pasigirti; jei butu nepa
sigyręs, nevisi žinotų jo pažemi
nimą.

(Pamokslai Iszmmties ir Tei
sybės 1906 m. laida).

Bausmės sovietijoje
— Už ką gavai 25 metus? — 

klausė Sovietų Sąjungoj vienas 
senai matytą draugą.

— Už nieką, — atsakė jo 
draugas. , y

— Tu meluoji: Sov. Rusijoj už 
nieką duodama tik 10'metų...

Laimingas virėjas
Valgyklos savininkas, ragau

damas naujai priimto virėjo pa
gamintą maisJlą, klausė jį:

— Kiek laiko, tarnaudamas kaj 
riuomenėj, buvai virėju? j

— Dvejus metus ir du kartus 
buvan sunkiai sužeistas.

•ri . . . .- , . .

Dievas davė man protelį, 
Kttd Įsėdau į laivelį...

Magaryčios

— Džiaukis, -kad jie tavęs vi
siškai nenugalabino.

Senu žmonių išmintis t- -

. o Kas yra laimingas meilėje,
neturi lošti kortomis.-

ė Tas blogesnis už nebylį, ku
ris nekalba aiškiai.

• Ranka rausia ranką, 
tai — pirštus.

• Lapė nenori vyšnių, nes ne
moka lipti į medį.

• Medžioklė yra kkro pamėg
džiojimas. .

► ■ A ■ „

• Gerieji daiktai taikliau kai
nuoja, negu blogi.

• Iš ridiko neišspausi kraujo.
.♦ Geriau būti vienam, negu 

blogoje kompanijoje.
• Nesuklysrme nesikišdami -ne

į savo reikalus. i ,,
• Moterys priešinai#, kai nori

; būti nugalėtos. ;
• Kas negali suvaldyti ve'r-

Šitiko. nori j ari j panešlL
Ąžuolas neniivirsta nuo pir

mojo kirčių; eE’ c 1. •

pirš-

• Siūlė išįra kai mazgas neuž- 
rišamas.
v • Tas neilgai gyvena, kuris 
barasi su savo valgiu.

■o Jeigu kas atsiranda naujo, 
visuomet gražu.

• Kai neturtingasis duoda 
turtingajam — velnias juokiasi.

• Gudrus jaunuolis, kuris 
nuolat galvoja apie apsivedimą, 
niekad neapsiveda.

• Reikia pamatuoti septynis 
kartos, o kirsti tik vieną kartą.

• * Juo daugiau šeimintinkas 
turi tarnų, tuo daugiau turi 
priešų.

• Geriau valgyti duoną su 
svogūnu prie savo stalo, negu 
iš tūkstančio patiekalų po sve
timu stogu.

»
• Sveikata be pinigų pusė 

ligos. Patekus j ligoninę, — tik
ra liga pinigams. lt j

• Gražiausia gražuolė po už
dengtu veidu...

• Klausysi kitų, būsi gudres
nis, o kalbėdamas gailėsies.

Don Pilotas

ir prityręs' miškininkas, be- to; jiš 
todėl aš-privalau tik jo klausyū k. 
Aš Kosmolim.tikėjau, nesr jis'Tnane'^iąkt' 
mokėjo alga ir Su juo dirbu, iArnis’nr ėsąi 
kas. Darbas vyko K’osmolio • įvesta; twC

Vieną pavakarę Kosmolio. sūg^entmė^ą^&aekonių 
pradėjo kraustytis. "Sakė grįžtanti į Vilnių. Xaf*|alktjis i 
vežimą sukrovė, Kosmol pasakė,, kol.jžs <sugrįŠ£ turiu da
boti raštinę, reikalais atvykusius žmcriėS“7 ktleišti, pini
gus laikyti šavb stalčiuje užrakintus.ir4uękųrAi.ępasiša- 
linti; užrakino buto duris ir- išvažiavo; rvadinas;. išlydėjo 
savo sugyventinę.

Sekančią dieną Kosmol nepasirode; begrįžo ir antrą 
dieną. Prie girininkijos gyvėnusiato itfėdihčiui . ^šihūi 
(Lietuvos rusas) kilo įtarimas. Abudu pro langus jf ply-' 
sius tikrinome girininko būtą. Butąs buvo, tuščias...Tre
čią dieną Rusinąs pasikalbėjo su Strašiūnų kaime gyve
nusiu mėdinciumi Šležu ir jie nutarė pranešti urėdui. Ual 
jau ketvirtą dieną atvažiavo urėdas Chlevickas ii’ klau
sinėjo kaip buvo. Viską jam atpasakojau ir priminiau, 
jog turiu surinkęs apie 1000 markių -ir-dabar nežinau 
kam atiduoti. Chlevickas nustebo. Jam paaiškinau,, kad 
girinin. Kosmol man įsakė dirbti taip, kaip būvo įiiiba- ' 
ma, neš jis esąs.mano viršininkas, o ne kas. kitas, tbclėl aš 
privalau tik jo klausyti. Jo ir klausiau: kiekvieną dieną 
surinktus piniguš girininkui atiduodavau, o jam išvy- - 
kus, vėl pririnkau ir laikau stalčiuje.

Chlevickas patikrino orderius ir rado kelių tūkstan
čių markių trūkumą. Iš manęs paėmė pinigus ir liepė dau. 
giau pinigų nepriiminėti. t.

Po kelių dienų atvyko naujas girininkas — Antanas 
Naruševičius, šis buvo visai kitoks žmogus: lietuvis, Šei
moje kalbėjo lietuviškai, kartais ir lenkiškai. Po kokio 
mėnesio mane pašaukė į urėdiją dirbti. Urėdijoje'dirbti 
buvo geriau, ir praktikos daugiau, sėkretotius Petednė 
iš rusų mokyklos buvo pažįstamas, bet nebuvo kur tinka
mai apsigyventi ir su maistu sunku’: miegodavau pas pa- 
žiscamą žydą ant suolo, mitau sausais produktais, pab- . 
logėjo savijauta. Po poros mėnesių paprašiau grąžinti 
mane į girininkiją, - ų . ,. ■ ■■•

1 mahd'^vitšinm- 
‘SS.O3'

daugiau)

E

y - naujienos, CHICAGO B, ili----- Wednesday, July 20, 1977

1929V.il


šventadienis

K. Petrokaitis;

t

Kogi galima laukti iš to sei
mo? Gi nieko ypatingo. Juk bu
simasis Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės pirmininkas, kaip 
tos organizacijos rinkimų prak

Nepamirština, kad 
tuo pačiu laiku, tai 
m. liepos pradžioje 
mieste, bits taip pat 
įvykis. Tai Pasaulio

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS WW8 
Gave pinigai, tuojau knygą paNųatoa,

New Yorko avangardistams. 
Mano supratimu tai yra labai 
svarbi ir pagrindinė nepatenki
namos pasiruošimo eigos prie
žastis.

joj ar Cicero miestelyje, gal būt j j.au|js būna apie 20 coliu, gi 
pritariant South Bostono ir iIgiausią 29.9 colių blauzdikau-

Netikusi vertybių gradacija 
dina visą reikalą

Draugo 162 nr. Leonas Kau-juž 
linis pareiškė keletą pastabų ir .ypač4 >hūsų 
išdėstė savo nuomonę ruošiant laikymą išeivijoje.

2
1. 
k

PIANISTAS
Mūsų spaudoje patys chorai nerodysime entu-

1 ziazrno dainų šventei, tai kas 
; kitas tai padarys? O entuziaz- 

^a" mų turime rodyti ypatingu bū-
ir' (Ląisyas vertimas iš knygos 

aut S. Maksi- 
piQv, — atsiminimai iš gyve
nimo Sbvteįų Jkace tuose.) 
‘ iTgsįpys) /

— Toliau!
aį’labai prąšyčiau tams

ią paskjjrtl mane prie kokio nors 
kito dariio. ; .
3 f —. Taip, — atsakė Sulimov’as. 
Na, o taip&tą.ko norite?
IAš tąip/iįk/kartu su juo 
ktėĮair j— atsakiau aš. — Noriu 
tik patvirtinti, kad ištikrųjų jam 
įąbąi/ sunku prie polių kalimo 
Bąjhb.- r ..
A‘ -t- 0 abu .prie “tačkos” nenorė 
fiHftėtę? šypsodamasis pąklau 
sę S u linio  v? as; Ų
v-į*-* . S ■*;wJk** * - j ‘ . *•

?ą^al kokį straipsnį nuteis-
' ? ■ ■

'i. t— Penkiąsdešimt aštuntą, p- 
iąs Vseyolodas. .

^ai nęgaįėšįiiį duoti. Sakau, tačką 
gąJĮu‘A^msjąį.; pasĮūlyti. Nepri- 
jfniįiaa?' </ .: : ; ; t '

Mės lyJAjswfei,
4. -^Išveskite,;-e-. įsakė Sulįmov, 
as palydovui.'

■y.>iįžįaojęs apie mū

|^ę^iriaš-\darpsį nėbėpakenčia- 
jsiąą,'S-4; yįsjį ^ęnaušia' išeitis — 
pabėgti. Ir pasiūlė mums kartu 
Šu jįiio '^ąjiėgtįMes atsisakėme. 
Šę|<ailČEą.dierią mes ir vėl šukė, 
mę jpanięžą.: Efimyčas vis daž- 
jrmu inšj^'dįir retkarčiais atsi? 
^ėsdavoauto: kupsto, paseddėti.

y- Karstan laikas, . Efimyčas, 
karstan laikas—džiugino mus

Aš JT- pats- žinau, kad lai- 
^ąs? — peprieštąravo seniokas, 

įet l vaŲ Vlešpa ts Dievas kaž 
&odfet vis; dąisnepasĮa.ukia.

nekas, ateis laikąs 
numirsi — bedroži- 

iiįėt^ŠLąs:savo lazdą - “metrą” 
mųrpnėjo-deŠHntininkas. — štai

ir aš jau aštuntus metus esu la
geryje, daug tokių, kaip tu ma-' 
čiau, visus tykiausiai palaidojau.

— O kiek, Golub, tu pats po 
žeme pakišai? pasiteiravo Mitj-j 
ka-Pan.

— To niekas nežino, nusišyp
soję atsakė Golubiov’as. Iki pus
dienio įkalėme tris vulius. Po 
pietų visi nuėjome prie upelės ir 
pradėjome nešioti į maniežų nau 
jus rąstus. Naktį lijo ir visų die
ną buvo debesuota. įmirkusi že
mė ne greitai džiūvo. Visi devy-Į 
ni, įskaitant ir Kolią vyrai, nešė
me sunkų rąstų. Keturi nauji pa
ruošti jau gulėjo prie maniežo. 
Su tokia našta į kalną eiti buvo 
labai sunku, nepatogu. Visi sten 
gėmės iš paskutiniųjų. Mitjka — , 
komandavo.

— Taip, taip... broliai. Dar tru 
putelį... taip. Efimyčius, nepasi-į 
duok. O, dar geriau — pasitrauk 
iš po rąsto po šimts kipšų!... Vis- 
tiek iš tavęs čia naudos nedaug. 
Vsevolodai, pakeisk petį, o tai 
rąstą metant, nubrauksime tau 
galvą. Ivanai, tu negudrauk. 
Kam petelį nuleidi? Visi neša, 
reiškia — neški ir tu. Esi svei
kas, o “kombinuoji”, kaip nors, 
kad tik kito sąskaitom.. Stebėk 
Efimyčą... Jis stimpa, o stengia
si, neša... Na, velniai, — atsar
giau... Metam! . Vienas. Du. 
Trys!... Rąstas nusirito. Vsevolo- 
das ant drėgno molio paslydo ir 
sigriuvo, toli atmetęs dešinę ran
ką. Delnas atsirėmė į gulintį po
lį. Rąstas krisdamas prispaudė 
Vsevolo du pirštus.

— A — ach! skausmingai su
dejavo jis. Visi sumišo ir nuti
lo...
—Ko žiopsote! — Sušuko Mitj- 

ka<-Pan. — Kelkite!
Mes stvėrėmės už rąsto, ir pa

kėlėme jį. Aš išvadavau Vsevolo 
do ranką. Keturi pirštai buvo su 
ploti. Iš po nagų sunkėsi krau
jas. Delnas bežiūrint mėlynavo. 
Vsevolodas gulėjo ant šono tylė-

Š
į.

SOFIJA BACEVIČIŪTĖ

*
PR. ANTANO J. GUSENO KAŠTAI 

AA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTOJI VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS^ 
MINTYS IR DARBAI, 259 psl., UėSanfius’ 1905 
ę- Jabtooddo ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
•' • ;_________________ $8.00
DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

MIKITA kultūra — žiaurūs žmonės. 
po Europą įspūdžiai. Dabar tik __________

‘ * s,. . • <. ’ - - ■ - . • . . . - . ■

$2.00

__________ $2.00
pačiu, atsiuntus čeki arba money orderi, prie 

feaiMis pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

damas, nepakeldamas galvos. 
Akiniai nukrito ir keista buvo 
matyti jo profilį be akinių.

— Serioža,tyliai pašaukė jis. 
Aš pasilenkiau ties juo,

— Baigta ? Rankos nebėra?
— Aš tylėjau.
— Priėjo sargybinis.
— Reiktų, manau, nusiųsti jį 

pas felčeri — numaudamas ke
purę ant pakaušio ir atsipūsda
mas, pusbalsiai pasiūlė sargybi
nis. Iš sankaso, tačkas pametę 
bėgo kaliniai. Vsevolodas pakilo, 
ir atsisėdo. Keistai šypsodama
sis, kaire ranka, jis paėmė dešinę 
ir sutriuškintą delną padėjo 
ant kelių. ■■ \

— Skambinti beveik nebega 
lesi, — nuliūdęs pasakė Mitj- 
ka-Pan. Vsevolodas Fedoro- 
vič’ius pažvelgė man i akis. To 
skausmingo, gailaus, savotiš
kai nustebusio žvilgsnio, aš 
niekada negalėsiu užmiršti!

— Eiti galėsi? — paklausė 
sargybinis.

Pasverdėjęs Vsevolodas, ki
tų padedamas atsikėlė.

— O kodėl gi ir ne? — pa
klausė jis atvykusi kita sar

gybinį ir jaunuolio Koiios n 
kilo palydovo lydimas, rnors 
netvirta eisena, jis nuėjo į lag 
punktą.

Aš sekiau akimis nutolstan-X - Į

čią jo aukštą palinkusią figūrą 
ir galvojau apre tai, kad gerai 
būtų užlipti į patį maniežo 
agregato bokšto viršų ir iš ten 
stačia galva nukristi žemėn, 
kad daugiau tų nekaltų žmo
gių begalinių kančių, to įkū
nyto kantrioje rusų žemėje 

: skausmo, nebematyti, . - -; 7

rudens rytą, Mitjka-Pan, kir
viu užkapojo dešimtininką 
Golubiov’ą ir pats pabėgo tai' 
gon.

(Pabaiga)

• Žmogaus kūne yra 639 gru
pės arba vienetai raumenų. 
Didžiausia raumenų grupė yra 
sėdynėje, mokslo, vadovėliuose 
žinoma gluteus maximus var
du. Ji jungiasi su“, šlaunies rau
menimis. Mažiausia raumenų 
grupė ausyje. Tie raumenys 
yra-tik. vienas dvidešimtosios 
colio ilgumo

KNYGOS ANGLŲ KALBA
.ŽMMąto^KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykiu 

paimti S gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista

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

Dr. 'JMhėJV. Ktnžlos, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijw 
•enųjų amžių Dd pokario metu. Vidutinio formato, 142

Įū Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
to laiko Lietuvos valstybės ir Jos kaimynu istorija 

B00. Kietais viršeliais $4.00.
knyjpi yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 

jalgyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekj 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

8awtk Hahtad Street CNcars, HL WIN 1739 So. HALSTED ST- CHICAGO, HL. 50608

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
' 7 NtUjNwwu failma $»utf pcfklv knrrv, kuriat ptpvei koki#

•r lewfyna.
F»k»totW», MES GRI2TAME. Įdomfls jauna dienų 
aai fr tvyklq bei rietu tprašym*!, skaitomi kaip ro- 

. ______ «7 paL Kaina SS.
A. F»*»ln»kt*. METAI PRAEITYJE. Netolimų Jvyklų pririminl-

• tr/SHw l^ridq Lietuvoje Ir Vokietijoje įpraiymat raaldra- 
tyti 111 dalftL 2PS psL. kaina $5.

f. Jtan Griova, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas. Gra- 
Aala rirfatitta. S3S pel Kaina M00. Minkštais virš. SS.M 

Nfcjfrkb flriBka, SENŲJŲ LIETUVIiKU KNYGŲ ISTO-
' «t&, I 4ab». 208 paL, Įrišta — SS,00, minkštais rir- 

Wtria — $2.00: II dalis. 223 psL, įrišta — S3.00. mlnkš-— $2,00; n (U11A, 225 psL, Jriita -------
ttir vtrWiiiif _______________ ______________

— Ttmtltvtkts, LIETUVliKASIS PAMARYS. 
PitarinAt Ir Lftbęuvo*.apskrity? ra Įdomiais apvalymais, ilin- 

Ir dokamentadja. 330 psl.. kalni M.
e. <•*<*•< TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuve* 

partaauų buitį er romanai 292 puslapių. Kaina S3.
NaK5»44 TRY? it VI f NA, jaunyitėr atrimlnimal

< rte -- ----------------------------- ---------- - --------- 1X88
M POVILAS M! L IRIS.- biografijom bruožai 231

_________________________________- _______________________—-j— ■ ■ 

fTyywfrg ufaBka^t jMkli pridėti 25 et palto tllaidomi.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juotas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Stadija. Išleis
ta Chlcagoje 1966 metaig paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūJdo švietimo problemos ūkininkų krašte, u dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje,

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas Beturiu tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusiu Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galinu sakyti. Betariu 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūeauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms“.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti Betariu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai Ir po pa
sauli išblaškytų Beturiu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų valkai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abao- 
Bučiai Beturiu daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myD 
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $3.00. 
Gaunama Naujienose.

Oekj arba Money Orderi dusti tokiu adreso:

V-ją Dainų šventę. Skaitant ne
atrodo, kad dabartiniai šventės 
globėjai arba oficialieji rengė
jai nesinaudoja buvusių švenčių 
patyrimu ir pilnai neatvožia su
krauto kraičio skrynios.

Straipsnio pabaigoje L. Kau
linis taip rašo:

“Negerai nuteikia chorus kar
tais skleidžiamos informacijos, 
kad iš toliau atvykusiems cho
rams kelionės išlaidų neapmo
kės. Taip pat mes nesupranta
me, kodėl organizatoriai, neįs
tengdami finansiškai paremti 
chorų, organizuoja Pasaulio 
Lietuvių dienas ir gautas paja
mas dalyja į tris dalis. Taigi 
chorams dar labiau sumažės 
galimybės, kad jų kelionės iš
laidos bus apmokėtos. Ar kartu 
rengdami kitus renginius, pe- 
nuvertinsime pačios dainų šven 
tės ir ar nevarginsime visuome
nės?

Atrodo, kad reikiamo dėme
sio artėjančiai V-jai dainų šven 
tei nerodo ir patys chorai. Stip
resnieji chorai, net ir tie, kurių 
vadavai įeina į šventės komite
tą, ruošia savo chorų metinius 
planus, organizuoja išvykas, 
koncertus, neteikdami reikia
mo dėmesio'dainų šventei. Jei

KOKS ORAS LIETUVOJE
VARŠUVA. — Žycie Warsza- 

wy rašo: Hrmoji liepos mėuc- 
! šio dekada turėjo būti saulėta 

du, nes ši šventė vyksta kovos j ip k;u.šta Tu<} farpu jju Įrys 
lietuvybę, už įlietus iškos.; įj<eit()S ^.,į viešpatauja veriantis 

liaudies dainos - apsiniaukusio dangaus
lyja lietus. FirmadienJo rytą 
Kinių Kaine termunudrai rodė 

i vos 3 laipsnius (k; kitose vie- 
I tose po 6, 7, 8 laipsni’ts, Varšu- 
Į voje 11 la psnių. Staiga tempe
ratūra nukrito ir Tatruose bei 
Sudetuose.

Vanduo Baltijos jūroje ir to- 
Jliau labai šaltas; Gdynėj regist- 
Jruota tik 11 laipsnių. Kiek šil
tesnis jūros vanduo Pakrantės 

į vakaruose.
Veriančius šalčius ypač jau- 

J čia poilsiautojai, praleisdami 
atostogas palapinėse. Vietoje 
besiniaudę jūroje, ežeruose ar 
upėse atsikompensuoja išpuo
liais i miškus grybų rinkti. 
Paskutinieji lietūs padarė kad 
grybų derlius yra labai geras.

ten pat ir 
yra 197X 

Toronto I I 
neeilini i 
Lietuviu i Sporto Olimpiada, kurios ofi

cialus rengėjas ŠAIJFASS, spe- į 
ęialūs komitetai be visos spur- , 
to organizacijos ir sporto entu- j 
ziastai uoliai rengiasi.

Tačiau spaudoje skaitant LB; 
kultūrinio sektoriaus adminis
tratoriaus ir kitų Dainų šventės 
globėjų pranešimus, pats men
kiausias i wk is — Pasaulio Lie- c 
tuvių seimas — statomas į pir
mą vietą ir tuo pačiu yra laiko
mas svarbiausiu.

• Žmogaus kūne yra 206 
įvairūs kaulai. Ilgiausi yra 
blauzdikauliai ir jie sudaro 

tika ne kartą parodė, veikiau-1 apje 27% žmogaus aukščio. 6 
šiai bus išrinktas Philadelphia pėdų aukščio žmogaus blauzdi- 

_ _____  ___ i apie 20 colių, gi

Ii turėjo vienas vokietis. Smul
kiausias kaulas yra žmogaus 
ausyje. Jis turi vidutiniškai 3 
milimetrus ilgio arba skers
mens ir sveria nuo 2 iki 4 mi
ligramu.

. .NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
L Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,
< poeto ir šeimos paveikslai, 266 psL, minkšti viršeliaį---------------$8 00
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psL, 

minkšti viršeliai --------------------------------- -----------------------$1.50
3JL Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296 psL,’ minkšti viršeliai----- ..$5.00

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

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

orderį tokiu antrašu:NAUJIENOS
.1739 So. Halsted St, Chicago, Ulinois 60608

Taupykite dabar
pas mus

wiVersaW

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

UNIVERSAL
1800 So. Hoisted St Chicago, III. 6060A

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais. Tei. 421-3070
Įstaigos pietuose Hemas automobiliams pastatyti.
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MELUOJA IR GĖDOS NETURI
Vytautas Zenkevičius, okupanto padalytas “tarybi

nės“ Lietuvos “užsienio reikalų” ministeris, be vakar jau 
nurodyto per akis skelbiamo melo, tame pačiame pareiš
kime spaudai pasakoja, kad lietuviai naudojasi politinė
mis, socialinėmis ir ekonominėmis teisėmis. Jis žino, kad 
tai yra melas. Jam aišku, kad tai yra pasityčiojimas iš 
kiekvieno faktus žinančio žmogaus. Bet sovietų valdžia 
siuntinėja šitą melą kiekvienam Amerikos laikraščiui, 
prašydama ne tik ji atspausdinti, bet dar ambasadai at-1 
spausdinto pranešimo ar kamentaro nuorašą pasiųsti.

Kokias politines teises Lietuvos piliečiai. gali turėti, 
kada visoje Lietuvoje nuo pirmos okupacijos dienos bet 
koks politinis veikimas sustabdytas. Visos politinės par
tijos buvo uždarytos pagal okupacinės karo vadovybės 
Įsakymą. Buvusių politinių partijų vadai tuojau pradė
ti gaudyti, kišami i kalėjimus ir tremiami Į tolimiausiai 
apgyvenamas Sovietų Sąjungos vietas. Tūkstančiai lietu 
vių, mėgstančių dalyvauti visuomeniniame gyvenime ir 
norinčių viešai pasvarstyti visuomeninius lietuvių reika 
lūs buvo išgaudyti pirmomis okupacijos dienomis. Juos 
gaudė Lietuvoje atsiradę sovietų čekistai, - atvykę Į Lie
tuvą su iš anksto paruoštais “neištikimųjų” sąrašais. 
Tuos sąrašus papildė Lietuvoje pradėję galvas* kelti' ko
munistai, nedrisę stoti i viešas diskusijas, bet kuriuo svar 
besniu klausimu, padėjo rusams papildyti sąrašus ii’ iš
siųsti labiau išprususius visuomeninkųs, gabesnius kal
bėtojus ir mokytojus.

Lietuvoje okupantas leido veikti tiktai vadinamai 
Lietuvos komunistų partijai. Lietuvoje komunistų nebu 
vo ir apie joki komunistų partijos veikimą kalbėti nerei
kėjo, nes nebuvo su kuo kalbėti. Lietuvos komunistų par
tijos nariai buvo analfabetai, lietuviškai kalbėti nemokė
jo, o apie rašymą ir kalbos negalėjo būti. Nemokantieji 
savo minčių dėstyti lietuvių kalba, negalėjo lietuviškai 
rašyti. Komunistų partijos nariai, Įžygiavo Į nepriklau
somą Lietuvą kartu su raudonąja armija, traukė Į savo 
tinklą tuometinius lietuviškus “akiratininkus”, susispie
tusius apie “trečią frontą”, Sovietų Sąjungos draugus, 
retkarčiais arbatėlę ar vodką gėrusius sovietų ambasa- 

Z

doje, moprininkus, ir kitus talkininkus. Šie žmonės ko
munistais nebuvo, bet kai krašte nebuvo geresnių, tai ir

$18.1

Moteris su knyga( tapyba)M. ŠILEIKIS

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

$31.00
♦18.00
H-00

Naujienos eini kasdien. Ifakiriint 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė. 1739 So. Halsted St. Chicago 
Hl, 60608. Telef. HAymarket 1-6100

Pinigus reikia siusti pašto Mene? 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kanadoje: 
metam* _____
pusei metą _— 
vienam mėnesiui

Užsieniuose: 
metanu ------
pusei metu-----
vienam mėnesiui

krašto gyventojai valgydavo daugiau mėsos, negu rusų sęs aukštomis ir tinklai aųaur 
okupoutoje Lietuvoje? Komunistinėje Lietuvoje mėsos 
pagamina daugiau, lietuviai valgo mažiau. Kurgi ta

gusiomis liepomis, kurios suda
rų neparastai gražų vaizdą.

mėsa dingsta? Zenkevičius nei vienu žodžiu apie Lietu- a) Weebury Gardens rūmai

mizerija turėjo būti gera. Be to, lietuviai komunis
tai apie jokią politiką niekad negalvojo. Jiems gal
voti nereikėjo: jie pildė Įsakymus iš Maskvos.’Užtenka 
pasiskaityti bet kurio vyresnio amžiaus komunisto atsi
minimų, kad pamatytum jų politinį “galvojimą”. Anga- 
rietis Kapsukui prasitarė, kad reikalai turėtų eiti kitaip, 
tai to ir užteko, kad Angarietis būtų nuvestas Į Leforto
vo pagrindį ir baigtas visas jo veikimas.

Sovietų armijos okupuotoje Lietuvoje lietuvis jokio 
politinio darbo dirbti negalėjo. Jis galėjo įstoti i komu
nistų partiją ir klausyti Įsakymų, kuriuos.lietuviai komu 
nistai gaudavo iš lietuviškus reikalus tvarkančio ruso, 
arba turėdavo stoti Į komunistų kontroliuojamą profe
sinę sąjungą ir klausyti ateinančio Įsakymo šioje orga
nizacijoje. Kalbėti apie politines teises, kada visamekraš 
te bet koks politinis darbas sustabdytas, .yra nusikalti
mas. Tai yra iškraipymas tikrovės. Niekas, net ir lietu
viški komunistai, okupuotoje Lietuvoje jokio politinio 
darbo nedirba, nes bet koks politinis darbas okupantui 
nenaudingas. Tokia yra lietuviško, -gyvenimo..tikrovėjo 
Vytautas Zenkevičius kalbėdamas apie lietųvių^politines 
teises,' meluoja, kaip beliakas ir neturi jokios gėdos.

Bet sovietų valdžios išsiuntinėtame pranešime jis 
skelbia daugiau melo. Jis ten turi Įkišęs tokį tvirtinimą: 

“Kiekvieną metą 271 svaras -mėsos ir 1.808 svarai 
pieno pagaminami kiekvienam lietuviui — tris kar
tus tiek, kiek pagamindavo buržuazinio režimo me
tu”. (Svietų ambasados išsiutinėtas biuletenis, 2

Tegu Zenkevičiaus būtų pasakyta teisybe. Sakykim, 
kad dabartinėje Lietuvoje pagamintų tris kartus dau
giau mėsos' negu pagamino prie “buržuazinio režimo”,-' 
kaip jis sako, o mes sakome — nepriklausomoje Lietuvo
je. Jis tvirtina, kad buržuazinėje Lietuvoje kiekvienam 
žmogui pagamindavo 91 svarą mėsos Į metus, ■ o sovieti
nėje Lietuvoje dabar pagamin 271 svarą. Tris kartus dau 
giau.

voje gamintos mėsos dingimą nekalba, Lietuviai mėsos 
pagamina daugiau, bet visą tą mėsą rusai išveža. Lietu- stovi beveik parko vidury- 
voje gamintą mėsą valgo rusai. Ne patys rusai, ne rusų Pe antj?akilesnės vietelės pasta-- 
liaudis, bet sovietų policija, sovietų kariuomenes daliniai angly rjteriy dvary pavyzdį iš 
rusų komunistų partijos nariai ir įtakingesnieji valdžios vyšnių spalvos plytų ir nutašy- 
pareigūnai. Mes sakome, *kad rusai pavergė Lietuvą, la- tų kalkakmenių, o stogas iš plo

nų akmens plytelių atvežtų iš 
Rutlandshire, esantis Anglijo

je. 1911 m.-rytinėje rūmų pu
sėje buvo dar pristatytas, pagal, 
architekto Horoce Trumbauer 
projektą, gyvenusio Pensilveni- 
joje, priestatas, kuriame buvo 
įrengta dideJė virtuvė ir kiti, 
kambariai bei rūsys. Tame rū
syje per II—trąjį pasaulinį karą. 
buvo įrengta slėptuvė nuo bom- 

1 bų. T slėptuvę galėjo sutidpti 
apie 1800 žmonių.

1924 m. prie vakarinės rūmų 
pusės buvo pristatyta keturkam
pės išvaizdos stiklinė veranda, 
pagal George Crawley projek
tą. Aplinkui ją supa po dvi kar
tu sustatytos klasikinio stiliaus 
kolonos, kurios pritaiko viršu
tinį vainiką, ant kurio atsire
mia storos medinės lubų sijos, 
išdėstytos ketvirtainių pavidale, 
tarp kurių lubos išgraviruotos 
ornamentais. Tarp kolonų yra 
dideli ir stori stiklai, įremuoti 
į geležinius rėmus. Vasaros me
tu tie stiklai nuleidžiami ą ve
randos marmurines grindis. Ve
randoje, kai būdavo karštos va
saros metu, dienos, buvo savi
ninkai Pripps su savo svečiais 
gerdavo arbatą. .

Verandoje auga palmės ir ki
ti augalai, pasodinti bronzinėse 
kinų Ming puoduose .ir pastaty
ti' keli Thomo Choppendalip sti
lius baldai. * ;

Pietinąje rūmų pusėje per vi
durį yra gražus, 'kolonomis pa
puoštas, įėjimas į Raudonąją šo
kių salę ir didelė graži terasa.

Rūmai iš Pietų pusės atrodo 
didingi ir puošnūs7S Jam didelį 
grožį suteikia kolonos, sustab
dytos, kaip it ver&ndoje, po dvi, 
vienodo aukščio ir dydžio, padary 
tos iš balto marmuro. Jos prasi
deda nuo verandos ir baigiasi; 
rytinėje rūmų priestato dalyje. 
Iš"viso šioje pusėje yra '22 ko-i 
lonos. Vidurinėje rūmų dalyje; 
virš kolonų yra pailga aikštelė, ; 
į kurią Įeinama iš antro aukšto. * 
Visi langai yra vienodo stiliaus.: 
Ant stogo iš rytų ir vakaru pu- j 

yra du aukšti kaminai, lah- 
ir jo viduryje bokštelis.

• - -(Bus daugiau) ?

Old W-esbury Gardens rūmai,

• je ant pakilesnės vietelės pasia- 
jtyti 1906 m. pagal 18 šimtm. 
angly riterių dvarų pavyzdį iš

bai žiauriai išnaudoja jus gyventojus. Verčia juos gamin 
ti daugiau, bet naudotis darbo vaisiais rusai neleidžia.

Bet šiomis dienomis parvažiavę turistai tvirtina, 
kad paskutiniu metu ne tik Vilniuje, bet ir kitose vietose 
mėsos jau veik visai nesimato. Komunistinėje Lenkijoje 
mėsą pardavinėja tiktai pustrečios dienos savaitėje. Mė
sos krautuvėse ten nėra pirmom trim savaitės dienom. 
Ji pasirodo ketvirtadienį, penktadienį, o šeštadienį jos 
gali gauti tiktai privilegijuoti komunistai. Nėra mėsos ir 
Lietuvoje. “Gintare” ir keliose restoranuose, kuriuos lan 
ko aukšti pareigūnai, ta imėsos duoda pietums, bet jeigu 
Vilniuje gyvenanti šeimininkė nori nusipirkti mėsos, tai 
ji patenka tokion pačion bėdon, kokion yra patekusios 
lenkės. Negavusi mėsos krautuvėse, ji gali kreiptis į juo
dąją rinką, kurioje mėsos kainos jau visai kitokios. Prieš 
dvi savaitės Vilniaus juodojoj rinkoj mėsos svaras kai
navo 3 rublius. Kiek svarų mėsos gali nupirkti lietuvis, 
kuris į mėnesi udirba apie šimtą rublių. Jeigu jam nieko 
kito nereiktų pirkti, tai jis galėtų vien mėsos įsigyti 33 
svarus. Vienas gautų svarą į dieną, jei su žmona, tai išei 
tų po pusę svaro. Jeigu turi parą vaikučių,-tai išeitų po 
ketvirtadali svaro. O jeigu dar gyva sena motina, tada 4 
mėsą tik pasižiūrėti galima.

Zenkevičius ir sovietų ambasada, skelbdama tokį pra 
nešimą apie mėsą, per akis meluoja ir- neturi jokios gė
dos. Jie mano, kad šitokiais melais jie galės panaikinti Pa 
vergtų Tautų Savaitę. Nei Zenkevičius, nei visi Sovie
tų Sąjungos politikai melais nieko nepadarys.

PETRAS MATEKŪNAS

Lietuviškoje . spaudoje teko Wesbury Gardens, kuris kiekvie- 
skaityti labai įdomių aprašymų nam padaro didelį Įspūdį, 
iš 'kelionių po Vakarų Europą, J 17 šimtm. ši vietovė, .kaip spė^ 
Afriką,'Indiją arj kitŠs vietas,: jąma, priklausė Rackwąy< indė-1 
bet beveik nieko iš JAV, kurio- nų giminei. Iš jų nupirko John 
s'e mes gyvename? O lankytinų Seaman, kuris, esą, buvęs pfotė- 
vietų šiame krašte yra daug, tik vis Elias. Hick, garsaus quake- 
reikia noro ir laiko. ■ . rių pamokslininko. Elias-Hiek

Paimkime, kad ir Long Island. tą ūki iš John Seainen pavelde-- 
salą, kurioje nemažai gyvena, jo ir pavertė daržu, nes iš dąr- 

lietuvių. Ar daug iš jų buvoižovių gautų pajamų, matyt, pą- 
Old Wesbury Gardens? Esu ti- laikydavo ąuakerių veiklą, 
kras. kad tik keletas, nors čia I 1901 m. to ūkio dalį nupirko 
pat ir gyvena. Tai Įdomi vieta, j John S; Phripps, kuris 1906 m., 
kurią vasaros metu aplanko tūk- pagal anglo architekto George 
stančiai žmonių ne tik iš New Crawley projektą, pastatė da- 
Yorko miesto ar apylinkių, bet ’ baltinius rūmus ir įrengė par- 
ir iš kitų vietų. (ką. 1959 m. John S. Phipps par-j

i Old Wesbury Gardens parke1 ką su rūmais atidavė valdžiai, 
anga tūkstančiai Įvairių gėlių,. Dabar Old Wesbury Gardens 
retu medžiu bei krūmų, o rūmūo- i administruoja Board of Direc- 
se, kur gyveno milijonierius j. < tors of the Old Wesbury Gar- 
S. Phipps su šeima, sudėta 18 dens Foundation.
šimtm*. Įvairaus stiliaus baldų, ( Į Old Wesbury Gardens parko 
paveikslų ir labai retų ir vertin-Į ribą Įvažiuojama; pro didelius 
gų dalykėlių. Šiame straipsny- ’ vartus. Kelias iš abiejų pusių v

■

Bet kaip čia išeina, kad nepriklausomoje Lietuvoje je kaip tik ir noriu aprašyti Old pravažiavus vartus, yra apau-

sės 
gai

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND

1 — Šiame gyvenime jums sunku, — pasakė Elena Iva 
novna, — užtat aname pasaulyje jūs būsite laimingi.
j ^Rodionas nesuprato josios ir atsakymui tiktai kos 
lėlėje į kumštį. O Steponida pasakė:

— Ponia, balandėle, turtingam ir šiame pasaulyje 
gerai. Turtingas žvakes stato, pamaldas atlieka, tur
tingas vargšus šelpia, o kaimietis ką? Kaktą peržegno
ti nėra laiko, patsai elgeta — elgeėiausias, jau kur ta
tai ^gelbėtis. Ir nuodėmių daug dėl neturto, ir iš širdgė- 

; los ėdamės, kaip šunys, gero žodžio netarsime, ir ko 
Kuierienė .rtėjo. Kučsrienč. ’ . ' ' nebūna, ponia balandėle, - neduok Dieve. Tur būt,
e i • i • n , i ■ nėra mums laimes nei aname, nei šiame pasaulyje. Vi-— Sveiki, — pasakė Elena ir sustojo, jinai patvlejoi ....... • .. .X T / ' sa laime turtingiems atiteko.

Jinai kalbėjo linksmai^ matyt, jau įprato kalbėti 
apie sunkų savo gyvenimą. Ir Rodionas taip pat šyp
sojosi, jam buvo malonu, kad jojo seilė tokia žodinga. 

I — Tatai taip tiktai rodosi, kad turtingiems lengva, 
— pasakė Elena Ivanovna. — Kiekvienas žmogus turi 
savo sielvartą, štai mes, aš ir mano vyras ,gyvenam 
pasiturinčiai, turime lėšų, bet ar mes laimingi? Aš 
dar jaitna, ‘liet jau turiu ketvertą vaikų; visi vaikai 
serga, aš taip pat nesveika, nuolatos gj-daus. .

O kuri tavo liga? — paklausė Rodionas.
'rL Moteriška. Aš nemiegu, neduoda ramybės galvos 

skausmai. Aš štai sėdžiu, kaliai, o galvoje negerai, vi- 
... same kūne silpnumas, ir aš sutinku, tegu parts sun- 

knRnrms, hcgfi toks būvis, ir siela taip pat nerami. 
Nuolatos liijaį dėl vaikų, <tcl vyro. Kiekviena šeima 
turi kurį nors sielvartą, turime jį ir mes. Aš ne bojo- 

Rodionas. - Rūpesčio daug. re. Mano schėfis bhvo paprastas kaimietis, tėvas pre- 
dirhame i— kraštui galo nematyti, štai lietaus Dievai kiave^Maskvoje ir taip pat buvo paprastas žmogus, 
neduoda..* Sunkiai gyvenau ką ir besakyti. o mano vyro tėvai iš diduomenės ir turtingi. Jie neno-

HI r

Elena Ivanovna ir jos mažiukė dukrą atėjo i kai
tiną pėsčiomis. Josios vaikštinėjo. Kaip tik buvo sek
madienis, ir į gafrę išeidinėjo bobos ir merginos savo 
ryškiuose apdaruose. Rodionas ir Stepanida susigre
tinę sėdėjo prieangyje, lenkėsi ir šypsojosi Elenai Iva- 

novnai ir jos dukrelei, jau kaip pažįstamiem. Ir pro 
langus žiūrėjo į juos daugiau dešimties vaikų, ve idai 

reiškė nuostabą tr smalsumą, buvo girdimas šn;d>ždc- 
sys:

ČECHOVAS, POVILAS ANDREJEVIčIUS

Naujas vasarnamis
(Tęsinys) |

— Ko ten. Tiltas valstybinis.
— Nenorim.
— Tave ir neklaus. Ko tu. y \
— “Neklaus"... — pasityčiojo Volodjka. Mums 

važinėti nėra kur. kuriam reikalui mums tiltas? Rei
kia, tai valtimi perplauksim.

Kažkas iš kiemo į langą pasibeldė taip stipriai,! 
kad, rodėsi, visa troba sudrebėjo.

— Volodjka namie? — pasigirdo Lyčkovo — sūnaus
balsas. — Volodjka, išeik. Eisim. lt

Volodjka šoko nuo krosnies ir ėmė ieškoti savo ke 
purę.

— Neik, Volodia, — pratarė Radionas nedrąsiai. — 
Neik su jais, sūneli. Tu mūsų neišmanėlis, tarsi vaiku
tis mažas, o jie tave gero neišmokys. Neik!

— Neik, sūneli. — paprašė Stepanida ir sumirkčio
jo akimis, besiruošdama pravirkti. — Matai į smuklę 
šaukia.

“į smuklę”... — pratarė Volodjka.

— Vėl girtas sugrįši, šuns erode. — pasakė Lukerja, 
su pykčiu į jį žiūrėdama. Eik, eik, ir kad tu sudeg
tum toje degtinėje, biese beuodegi.

tu tylėk, suriko Volodjka.
— Ihiho*. ’ mane per kvailį, pražudė mane, naštai t į 

nelaimingi:, gu tokli rudasis... balsingai prabilo Lu- 
k j ja, šhiostydan veidą ranka, kuri buvo visa tešlo
ta. l\:n! mano a ys į tave nežiūrėtų.

Volodjka sudavė jai į ausį ir išėjo.

ir paklausė: . -
— Na, kaip gyvenate?
— Gyvename tiieko sau, dėkui Dievui, — atsakė Ra-i 

dionas greitakalbiu. — Žinoma, gyvenam.

— Koks mūsų gyvenimas. — nusišypsojo Stepanida 
- Pačios matote, ponia, balandėlė, neturtas, \ isos šei 

mos keturiolika žmonių, o uždarbiautojų du. Vienas 
vardas — kalviai, o atves arklį kaustyti, anglių nėra, 
pirkti nėra už ką. Nusikankinom, ponia — tęsė ji ir nu 
si j nokė, — och kaip nusikankinom.

Elena Ivanovui atsisėdo prieangyje ir, apglėbusi 
savo mergaitę, apie kažką susimąstė, ir mergaitės taip 
pat, spreadkuįul wjfio, klajojo galvoje kažkurios
uelinl
niežai 
rh(dinos ran

E I
- — pasakė

nja< buvo5 pučupaėmusi

j rėjo, kad jis mane vestų, bet jis nepaklausė, su jais 
susipyko, ir štai iki šiol jie mum nedovanoja. Tatai 
vyrą neramina jaudina, laiko nuolatiniam nerime'; 
jis myli savo motiną, labai myli. Na, ir aš nerimauju. 
SieJa skauda. . - U i Ą:'

J ' ■ ■ K' ■
Prie Rodiono trobos jau stovėjo kaimiečiai, bo

bos ir klausė. Priėjo ir Kozovas ir sustojo, kratyda
mas savo ilgą siaurą barzdelę. Priėjo Lučkovai, tėvas 
ir sūnus. . ’ ' i . x ’’

— Ir reikia sakyti, negalima būti laimingu ir pa- » 
tenkintu, jeigu nesijauti savo vietoje, — tęsė Elena 
Ivanovna. — Kiekvienas mūsų turi savo ruožą, kiek
vienas mūsų darbuojasi ir žino, kam jisai darbuoja
si, mano vyras tiltus stato, vienu žodžiu, kiekvienas 
turi savo vietą. O aš? Aš tiktai vaikščioju. Ruožo aš 
neturiu, aš nedarbuojuos ir jaučiuosi kaip svetima. 
Visa tai aš sakau, kad jūs nespręstumėt iš paviršuti
nės išvaizdos; jeigu žmogus turtingai apsitiengęs ir tu y 
ri lėšų, tai tatai dar nereiškia, kad jis turi būti savo • 
gyveniniu patenkintas. '

.Tinai atsistojo, kad eitų, ir paėmė už rankos savo ■ 
dukterį.

— Man čia tarp jūsų labai pa tinka,—-pasakė ji šyp 
sodamasi, ir iš šitos silpnos, nedrąsios šypsenos gali- \ 
ma buvo spręsti, kaip iš tikrųjų ji Inęvo nesveika, kaip 
dar jauna ir kaip daili; jos veidas buvo pablyškęs, *' 
liesokas su tamsiais antakiais ir šviesiais plaukais. Ir 
mergaitė imvo tokia pat, kaip ir motina, liesoka, švie
siaplaukė ib plona. Iš jų sklido kvepalai. r ' ?

(Bus daugisir) " ’
c’. » - »

Vrrlr iš rusų kalbos Jonas Valaitis :
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UK. K. G. BALUKAS 
mrUSERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
ginekologine CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-6004,

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA . <
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikoe 
Medicinos direktorius 

1738 S. Manheim Rd„ Westchester, HI. 
VALANDOS: 3—9\uanx> a ienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISLN-EISJNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave^ WA 5 2*70

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti M! 3-POCL

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West T03rd Street 

Valandos pagal susitariau

Mūsų sparnai
Ir vėl pasirodė Jokūbo Kregž

dės redaguojamas Lietuvių Evan 
geHkų Reformatų žurnalas "Mū
sų sparnai”.

Turinyje: Pirmame puslapyje 
dr. Jono Basanavičiaus fotogra
fija. KuiL’St. Neįmano pasakyta 
1977 m. vasario Hi d. proga, kal
ba — pamoks’as. Kun. P. Dilys, 
duoda pluoštą žinių iš Vilniaus 
Ev. Beformatų veiklos 1918— 
1910 b.

J. Kregždė — Kėdainių gim
nazijos žlugimas (Naujienose 
spausdintas). Kun. Fr. Skėrys 
duoda žinių apie kunigų suva
žiavimą Annaberge Vokietijoje. 
Be to rašo ir duoda biografinių 
žinių, apie Vokietijoje gyvenan-' 
čhis evangelikų kunigus: Ado
mą Gelžinių, Karolį Felgendre-^ 
herj, Alfredą Franckaitį, Vil
helmą Banžėrių, Friedriką Bar
nelį, Ričardą Lupą, Juozą Urd- 
zę, Miką Klumbį, Martyną Klum
bį, Jurgį Gungą. Gustavą Vag- 
nerį ir Rudolfą Vymerį/

V. Anysienė rašo iš Kanados 
Toronto padangės. Emilija Rai
lienė—- atsiminimus iš viešna
gės 1976 ok. Lietuvoje ir ap
lankymą dviejų -brolių kapų Le
ningrade. Atsiminimuose ven
giama ką nors blogesnio parašy
ti; apie tenykštį gyvenimą. Bet

savo radinį taip užbaigia: “Pa
galiau vėl pasiekėme Šią gėrio, 
neribotos laisvės šalį, čia gyve
name, džiaugiamės visokiais 

1 pertekliais, patogumais, bet ne 
i visi ir visada tinkamai įverti- 
Į name šią šalį. Pamirštame, koks 
i brangus dalykas yra laisvė. Gy- 
jvemi kelionės pergyvenimais ir, 
turbūt, taip bus iki mirties”.
; Aleksandra Vaisiūnienė — 
Grytelninko kuinas. Senais lai
kais ji ir drauge važiavo į Lat
viją kermošium Kuinas ėjo vė
žio žingsniu. Botagas negelbė
jo; Draugės pamokyta bandė 
kuiną paraginti, botkočiu tarp

1 kojų arkliui pamakalavus. Kui
nas pajutęs botkotį tarp koj.ų, 
taip spjTė, kad jos vos iš veži
mo neiškrito. Kuinui davė-va
lią žingsiiiavo jis, taip kaip jis 
norėjo.

Fr. Šlenfers duoda žinių apie 
mokytoją kunigą F. Skėrį. P. 
Bastys — dailininko Dagio kūry
ba, gyvenimas vargai, sėkmės ir 
nesėkmės.

Hytapia Y. Petkus — Dr. Jo
kūbo Kregždės odisėja — smul
kiai aprašo jo Rytinėse Lietu
vos apskrityse, kaip vetėrino- 
riaus darbą ir kitą gyvenimą.

Eugenijus Gerulis — Atsisvei- 
kinmas su Vladu Jokubėnu, jo 
mirties proga.

Paminėti mirusieji: Olga Sa- 
baitė. Lisauskienė, Petras čigas,

, ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Vilnius. Katedra

čiavimu, iš savo šaltinių JAV 
iki 1981 metų vietoje lauktų kie
kių 900,000 iki 2.3 milijonų sta
tinių alyvos gaus žymiai mažiau 
— tarp 500,001} ir vieno milijo
no. Bendrai JAV alyvos rezer-

Aleksandras Jodinskas, And
rius Šlekys, kun. Petras šimu- 
kėnas, Olga Kregždienė, Birutė 
Šemaitė, Stasys šenferas, Ka
zys Klastauskas, Elzė Gintau- 
taitė-Gudaitienė..

Jono Jokubonio — Papiliečių. vai galį siekti apie 300 bilijonų 
padavimai. Šiame tęsinyje ap- • statinių 
rašomos laidotuvės. j

Laimos Kasparaitytės-Lucht 1 
anglų kalba eilėraštis “The Sage 
and the child”.

Įvairių vietinių ir iš kitų vie
tovių žirny. Talpinami keli ini
cialais pasirašyti eilėraščiai. Ke
lios dail. Jokūbo Dagio medžio 
raižinių Toto — nuotraukos. 
Gausiai iliustruotas. Kaina au
ka. . Stasys Juškėnas

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

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. ' 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

1 lt FKANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA. LIETUVIUKAI 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 

iKiina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

rai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DK.LEO1N AS 8EIBUTIS 
l?iX3TV, PŪSLĖS IR 

_ PROSTATOS CHIRURGIJA 
1656 WEST 63rd STREET 

YaL antrad. inio 1—-4 po pietų, 
ttetvirud. poo 5—7 vai. vak. . 

Onso teief.: 77M880 , 
rtaujas r«z. telef.; 440-5545

DU. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., an trad., trečiad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Sestadie- 
mais/2-4 vai. popiet ir kitu laiku 

pagal susitarfiną.

8 orThopedas-protezistas 
1^, -Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
JTSt dažai. Speciali pagalba kojoms, 
feiė (Arch Supports) ir t. ’L

2850 West 63rd St., Chicago. III. 60629 
1 eleE: PRospect 6-5084

Gėlės visoins progoms 
BEVERLY HILLS GrLFNYČTA 

Z4-M WEST O3rd sncEfcl
Teiefonxi; PR 8-0133 ir PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gens Drishiy Krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oak Lrwn 

Tsl. 499-1318

3ERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — Filo* epdratMa 

ŽEMA KAINA ;
R. ŠERĖNAI 

Tai. WA 5-8G63

MOVING
Apdrausta* per kraustymą* 

H jvatrlv atlfumu,
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1 #82 erbe 1W-5W

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Ylio< pr&or«mo« Iš WOPA, 

1490 kll. A. M.

Lletwlp kalba: kasdien nuo pir
madienio iki ^penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet. — Šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 0:30 
vai ryto.

Tal«*4 HFmloct 4-241J
į 7159 So. MAPLEWOOD AVI.

CHICAGO, ILL. *0629

LIETUVOS AIDAI
MAŽIAU NEGU LAUKTA
WASHINGTONAS. — Kon

greso Technologijos ofiso apskai

Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
Sesi. 3:00 - 10:00,v. v.. - 106.3 FM 
Sekmad. 9:30 - 10:00 v. r. — 1230 AM
Ve<h K. BRA2DŽI0NYTĖ

2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629 ■ 
. Telef. - 778-5374

" * * '  4 - 1. 4.— a - , .. r r- v - -■ -• -* - A-^. i * -j

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruoŠJŽTfes Tcefiauti — kreipkitės į Lietuvoj įstaigą:

š . Amerrcan Travel Service Bureau 
9727 S, Wcfcwn Avė<, Chidig(L Ill. 60643

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

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo režervacijas; Pardudda- 
hie kelionių draudimas; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor- 
iuacijks visais kelionių reikalais.

10 dienų ekskursija į šv. Žemę ir Graikiją lapkričio 11—21 ti. Kuiną
£1,174. Vadovaus Algirdas Brazis.

• Registruojami ekskursantai PLB organizuojamai kelionei į Angliją. 
Lietuvių Rūdijų s^vtiitės iproga liepos pabaigoje. Kelionė iš Chicagos ir at
gal kainuoja S355. Informacijos taip pat teikiamos agentūros skyriuj, esan
čioj žv. Antano Taupymo :Bendrovėje Cicero. III, Tel. 652-570.7,

Happy Hour ’Mushrootfis, a prize-winning recipe at the State 
Fair of Texas, vfll stir at^iny party. Crushed Fritos brand com 
chips, wine and other tasty ingredients combine in a stuffing 
for fresh mushroom caps to haake a unique hot hors d’oeuvre,

Happy Hour Mushrooms marched away with the "Best of 
Show” award at the State Fair of Texas, and they are sure 
get ėqual billing at your party table I \

This prize-winning recipe combines Fritos brand com chips 
and Frlto-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just ths 
right amount of wine lor a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Flashed under the broiler Until brown and served bubbly 
hot. these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion.

Happy Hour Mashrooms may be made & advance anŽ reMg- . 
srated until party time. Brush the mushroom caps with fernoa 
juice or white wine before stuffing and they will retain tbsir

HAPPY HOUR kUSHBOOMg
Fresh mushrooms
Melted butter 
B utter, soften elf
Garlic, tnlnced or mashed
Grated Monterey Jack bbeest
Red wina
Soy sauce 
Frlto-Lay brand toasted ¥nWh dtpmbe 
Finely crashed Fritos brand corn ehips

medhrm-wireM
X tablespoons 
Ištiek 
I clove

eup f
f txblevpoons 
1 tablespoons
1 package 

K cup

DTRFCTTONSt
Remove stemi from mushrooms. WaMh dkps hni bnish with 

melted butter.
Combine softened butter, garlic, and Framed che**: Wx welL 

Add wine, sdy Moca, dtp mix and crushed eora bbtpa io make 
a pasta.

PlU mushroom eapa with mixture. Placs 6n barine sheet and 
broil far. 3 salnuiea. « untfl bubbly and lightly browned.

"Dievo galybės sergimiems tikėjimu išganymui". — 1 Pet„ 1:5.
Gyvendami šiame paktame pasaulyje mes dažnai patenkame į aplinky

bes, kurios gali atitraukti mus nuo Dievo ir įvesti i nuodėmę. Kartais atrodo 
lyg kad girdime du balsu: vienas ragina mus būti nuolankiais ir klausyti 
Dievo, o kitas ragina elgtis savavališkai ir išdidžiai. Jei esame patyrusiais 
krikščionimis, kurie turėjome įvairių ištyrimų ir nugalėjome, vistiek dar 
turime būti atsargūs ir neužmiršti, kad turime kovą su savo kūno pageidi
mais, su pasaulio vilionėmis ir pagundomis ir su labai apgaulingu priešu, 
šėtonu, nes dar nesame tobuli. Dėlto turime būti nuolankūs laikytis kuo 
arčiausiai prie Dievo ir prie mūsų Vado ir Gelbėtojo, Viešpaties Jėzaus 

; Kristaus. Tik taip pasielgdami pasidarysime nugalėtojais.
Vlino, kad mirtis yrt žiaun Ir palieČu kiekvieną. Bet kur yra ml 

rui.w(i? ) U klausimą atkako knygutė "Vilti* po mirties", kurią gausto 
nemokamai. R a lyk to:

F. ZAVIST. 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

Mažeika Evans
1 MAŽINA BALTŲJŲ RŪMŲ 

TARNAUTOJŲ PERSONALĄ 

WASHINGTONAS. — Planuo
damas pertvarkyti Baltųjų Rū
mų personalą, iš 19 vienetų pa
naikinant 7, Prezidentas Carter 
pašildė ir patį personalą iš 485-^. _ 
pilnalaikių tarnautojų sumažin
ti 28 nuošimčiais, tai yra iki 351. 
Baltieji Rūmai apskaičiavo/J<ad 
pravedus prezidento planą oū^ 
tų kasmet sutaupyta po $6 mi- Į 
lijonus.

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
yjuK1 Mašinoms Vieta 
SSoKf Tel. 737-8600

Tel. 737-8601

f«l—■I—II II ■IHlIlHII—irWW i JBB I ■■■MUT

Stasiui Šereikai ir Vytautui Sereikai,

MYLIMAI MAMYTEI ZUZANAI 3- 

mirus,
’ . ‘ y:

gilią užuojautą reiškiame kartu liūdėdami 
z

Kazys Jasinskas su šeima, 
Kęstutis Sidabras su šeima |

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
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai ..... $2.00
t: Vincas žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUA’OS KRIKŠTAS, 

minkšti viršeliai, 52 psl. . ..........  $1.00

Halted Street. Chicago. IIHnoU 60608

■Cotes* jfodBes Now • * * r
Waler On Dairy Farms

A long-neglected energy source is now being tapped on dairy 
farms around the country.

It is, clean energy; and best of all, it is free!
The energy comes directly from the cows themselves tn the. 

form of body heat.
Milk, when it comes from 

the cow, is about 98.6* F. It 
must be cooled, quickly to 
about *38* F. to prevent spoil
age. What happens to the 
heat that is. extracted from 
the milk?

In the past ft has been 
blown into the air from the 
bulk milk cooler's air-cooled 
condenser. Now, however, it 
can be used to heat water.

Equipment to do just that 
fe being manufactured by 
Dairy Equipment Company, 
division of J) EC,-Interpa- 

( tionaf Inc^ Madison, Wiscon
sin. It Is called the Dari-Kool 
Thcrma-Stor energy recovery 

- system.
In this system, the bulk 

milk cooler’s condenser is 
cooled with water, rather 
than air. The water Is thus 
wanned, and m stored in — —— *

tanks In the milk house. The) 
water can be used for clean-i 
ing the milking machine sys-< 
tom, the milking parlor and. 
the milk house itself.
- For every gallon of milk I 
cooled, a gallon of 110* wa-j 
ter is produced. The Thcrma-I 
Stor can also produce water 
of 140° to 190* for washing 
the milking machines and 
cooler.

The payoff comes when the 
dairyman receives his elec-/ 
trie bill. The new energy re- 

*covery system can pay for it-i 
self within two years, justi) 
from the reduction in use ofi 
electricity.

The Thcrma-Stor can also I 
be used in butcher shops, 
supermarkets, air-conditioned 
restaurants and other places 
that use both refrigeration 
and hot water.

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIM1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArdt 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
i —ow—

TsVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street
. ■> Teief.: CTovehiH 5-2345-8
& * 1410 So. 50th Ave., Cicero
1 Telef.: TOwnhaU 3-2108-S
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
f AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

-N ARi AI:
Chicagoe
Lietuvių
Laidotuvių
DireKtorių
Aseociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE,

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LAJBANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446-So, 50th Ave., Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1093

PETRAS BIELIŪNAS
4248 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITLAMCA AVE. TeL: YArda 7-1138-1139

' STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) '

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, III. S71-44I9

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1H1

I b f į 
i
Į
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Tanelė Irena Norushis, Vin
centai Samoska ir Jonus (*.

7

Evans buvo šokiu kontesto ko
misijoje nustatyti geriausiais 
šokėjais Naujienų piknike. Bi
rutė Pumputienė ir jos brolis 
Jonas Baskus laimėjo polkos 
konkursų. Valso konkursą lai
mėjo Ida Jurgilaitė ir Petras 
šilinis. Praetais metais ši dide
lio generacijų skirtumo, bet pui
kiausia šokėjų pora, laimėjo pol
kos konkursą. Tango konkursą 
laimėjo Elena Jankauskaitė ir 
Vladas Eigelis. Kiekvienas kon
kurso laimėtojas buvo apdovano
tas po šampano bonką, o gausūs 
pikniko dalyviai ir žiūrovai tu
rėjo malonumą stebėti gražiai ir 
gražiausiai šokančias poras.

— Justinas švelnys iš Cleve
land© su savo sužadėtine p-le 
Katerina iš Akron, Ohio, buvo 
atvykę i Chicagą dalyvauti Nau
jienų piknike. Patenkinti pikni
ku ir priėmimu, jie Įteikė de
šimkę Mašinų fondui. Taip pat 
piknikan atvažiavo iš Roches
ter, Mich., Albinas Rudinskas. 
Jis dalyvauja veik visuose Nau
jienų renginiuose.

— Malonu buvo sutikti Nau
jienų piknike Zigmą Stankų iš 
Hammond, Ind., Naujienų nuo

latinį rėmėją ir platintoją. Jis 
ne tik savo dalyvavimu parėmė, 

i bet dar įdėjo dešimkę į Laimės 
šulini. Taip put malonu buvo su
tikti Naujienų rėmėją Kazį Ai- 
ziną iš Marquette Park, įdėjusj 
taip pat do.mtkę j Laimės šu
linį. Ih-kui abiems už dalyvavi
mą ir už nuolatinę paramą.

Solistas ir Lietuvos Vyčių 
veikėjas Algirdas Brazis, pa
sveikins Naujienų pikniko da
lyvius I>an Kuraičio vardu, pra
nešė. kad jis dabar yra St. Luke’s 
Presbiterionų ligoninėje ir ap
gailestauja negalėdamas susiii 
tikti su daugeliu draugų ir pa
žįstamų, kurie apgailestavo Dan 
Kuraičio ligą ir linkėjo geros 
sveikatos bei greito pasimatymo.

— Dr. Jonas Daugirdas, atli
kęs praktiką Montrealio- ligoni
nėje, pakviestas dirbti Hines Ve
teranų ligoninėn Chicagoje.

Inž. Mikas Paukštis iš 
Bostono, baigęs inžinerijos mok
slą magistro laipsniu North
eastern universitete, gavo jūrų 
inžinerijos daktaro-laipsnį Rhode 
Island valstijos universitete. 
Dirba Gen. Dynamica B-vėj ir 
vadovauja Technologijos prak
tiško pritaikymo skyriaus pro
jektams. Pakviestas vadovauti 
Mokslo ir kūrybos svarstybų jū
ros ir hidraulikos sekcijai. Svar
stytos bus lapkričio 24-27 d. 
Chicagoje.

V. K. Jonynas

, o svečių priėmimo reikalus tvar- 
i kė Josefina ,Kriščiūnienė. La- 
j bai skanias pampuškas kepė ir 
I svečius aptarnavo Rožė Didž- 
galvienė ir Aleksas Žakas iš Za- 

• rasiškių klubo. Knygas ir lei- 
j iniuš pardavinėjo K. Rožanskas.
Dėkui visiems už pasišventimą 
spaudos reikalams, dėkui gau
siems dalyviams, kure savo daly
vavimu ir gražia elgseną suda
rė jaukią šeimynišką nuotaiką. 
Dėkui Jurgiui Jonikui ir jo or
kestrantams taip gražiai visus 
palinksminusius gražia muzika 
ir kitais partanavimais pertrau
kų metu. Dėkui visoms ir vi- 
sirns, f

— Šiemetinis Naujienų pikni
ko Laimės šulinys buvo gausus 
geromis dovanomis. Be anks
čiau aukojusių ir jau paskelbtų 

: aukotojų, tiesiai į pikniką atne
šė: Pranokevičiai, Repšiai, Taut- 
kai.— po bonką geros degtinės. 
Jurgaitis, Elzbieta Petkūnasj 
Helen Čižauskas įteikė po bonką 

; ar dvi gero vyno. Aldona Bru- 
sokienė įteikė rankų darbo mez
ginius — kepurę ir skarelę. He-; 

. len Kijauskas — puikų kavoš 
servyzą ir namų gamybos tortą, 
Frances Klumbis — 5 patrauk-

REAL ESTATE.
Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS -TERMINAMS . 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

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

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

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

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Na my Statyba Jr Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Ave.

> TeL 927-3559

I KELIONĖS Į I
Į LIETUVĄ | 
Į IŠ CH1CAG0S |

Į LIEPOS 26 iki RUGPJŪČIO 4 — Išparduota j 
| RUGPJŪČIO 25 IKI RUGSĖJO 3 — $1069.00 Į 
= Liepos ir rugpjūčio mėn. kelionėse galima atsiskirti nuo grupės Ir i 
Ę pasilikti Europoje iki dvieju savaičių be jokio atskiro 1
| primokėjimo. f
= I kainą Įeina visa transportacija iš C hi ca gos, viešbučiai (po du = 
= kambaryje), pervežimai ir maistas. =

| Marius Kiela |
| 6557 So. Tolman Ave; |
Į Chicago, HI. 60629 I
| 312-434-9655 |
| . — arba — I
| GORDON TRAVEL SERVICE |

| Prudential Plaza Į
I Chicago, III. 60601 IĮ j 312-644-3003 |

! Air fares subject to change and government approval =
)ititnnnnmiunininnnmnnninniiinmnnminnni:niiiintnnitiiiim!imntitmi!tnniitminiituiiiiiiinnttnmimtiunmtv

— Povilas Putrimas, šv. An
tano Taupymo B-vės direkto
rius, šiomis dienomis pradėjo 84 
amžiaus metus. Jis tebedirba 
kartu su sūnum ir vaikaičiu sa
vo įsteigtoje ir Cicero lietuvių 
mėgstamoje krautuvėje. Joje 
gaunamos Naujienos ir kiti laik
raščiai, kuriuos jis palaiko par
davinėdamas ir paremdamas pi
niginėmis aukomis.

— Naujienų piknikas praėjo 
sklandžiai dėka pasišventusių 
darbuotojų bei talkininkų. Vir

tuvėje šeimininkavo Sofija Ado
maitienė ir ponios — Jasiūnai- 
tienė, Pranskevičienė, Repšienė, 
Tautkienė ir Zenkuvienė. Už 
baro svečius aptarnavo An
thony Petraitis, Mykolas Šimo- 
kaitis, Stasys Pranskevičius, Pe
tras Simonėlis ir Kazys Taut
kus. Laimės; šulinį 'apttarpavo 
ponios ir panelės: Helen Klum
bis, Birutė Pumnutis, Helen Ki- 
jauskas, Nancy SantosKi, Jill 
Lukas ir June Russel. Pikniko; 
kasininkė buvo Ema Petraitienė^

lias dovanas, o Nancy Santoski 
— dvi. Nežinomas aukotojas 
padėjo į Laimės šulinį purkų gė
rimo servyzą. Kai kurios dova
nos paliktos sekančio pikniko Di
džiajam Laimės šulniui. Rude
ninis Naujienų piknikas bus rug
sėjo 11 d. Polonia sode.

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS —. parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chicago
' Tel. 767-0600.

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS 

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti: 

476-7727 arba 523-9367 
ALEKSAS .

D i M E S I O
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS

Ą&45 5o. ASHLAND AVĖ.
523-S775 -

■'e t

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
2CAUJIETOH3 Hemet mėjo E0 xetm Unint t< nktktL xerbiint plraojc 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuvSkos spaudos pirate 
aus ir atliekant būtinas pareigu amžinam lietuvybės lEiklmul skel
biamo Naujienų platinimo rajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi fr korula nf Uetaros & pavergtą Uetrrii lairrt 
nridamos ir neridėdutof į sandėrius su okupantai* ar h l£alk> 
trials.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratinei grupes, jfų bendra tnrtitu- 
tijas ir remia Tisu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją Beturiu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa Jas prenumeruoti.

Todėl Naujieną vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo rają kreipiasi J visus lietuvius pasekti lietuviškos 
jpaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik lafkrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir Jos Žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų reneiMB.
KMNUOJA: Chlogoja Ir Kanadoj metama — »0.00z jwwl metų —

trims men. — $930, vienam mėn. S3.00. Kitose JAV vietose metams
— $26.00, pusei* mėty — vienam mėn. — HJ0. Užsieniui
M — $31.00 metama. Susipažinimui siunčiama savaitę eemekamaL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą
M (M■ jvm Ml MP M ■* M 4^ MMMI

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St
Chicago, HL 60608

Q Siunčiu <ol. Niujieirą preiMmeratal, lubUfejtaio 
Tajam proga paremdama* lietuviiką apaudą.

Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAYARD® IR VARDAS ------------------------------------------------

Naujienoms reikalingas ■ i
LINOTIPININKAS > lį

Jauną vyrą arzmoteią apmokysime šio amą-į 
to. Darbo • valandomis ■ inf-ormaciju prašome; 
kreiptis šiuo telefonu1

— Visos lietuvių taupymo 
bendrovės aukojo Balfo Laimės 
šuliniui įvairių vertingų daiktų. 
Kiekvienas pikniko dalykis ėjo 
namo su dovana. Daiktų davė 
Standard Federal,’Union Fede-; 
ral, Universtl Savings, Cranne 
Sayings, Chicago Savings, Mid-į 
land Savings, Metropolitain ban-' 
kas ir St. Anthony taupymo ben
drovė. Balfo piknikas įvyks atei-; 
nantį sekmadieni Polonia Grove 
paūksmėje. ;.. ...,.. -, • -XPr.):

REAL ESTATE — OUT OF TOWN
Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC.

A famous name In Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build 
ing .

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois' 60635 

Area Code 312 771-3200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

SIUNTINIAI Į LIETUVA 1
MARIJA NOREIKIENĖ ' J

2608 West 69tk St, Chicago, HL 69629 • TeL WA 5-2787 j
Didelis pasirinkimas paros rūilas Ivilriv I

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ. > £
---------_ ----------------------- - _ ~

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69Hi St., Chicago, I1L 50629. — T»l. WA 5-2737 

3333 Sc. Halted Chicago, III. 6060S. — T»l. 254-332S
V. VALANT1MAS

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. .

Juews Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 <loL

Juozas Kapačinskasr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįri- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖS JSPODŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* klETUVO^. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 05 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

M. Zoičonko, SATYRINES NOVtLtSu Genialaus rusų rašytojo 
i 60 satyrinių novelių, 199 pusl^ kaina S2.

O. Kuraitis, KELIONt J ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au- 
tariaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agltpropo propaganda bei 
užmaskavimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražio stiliumi.

Prof. P. Pakarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina S2.

Vlneaa žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIM FARAiTtJR. 
84 peL Kaina SUSO.

file ir kiti leidiniai yra grmairi
* NAUJIENOSE, 1734 Se. HALSTED ST., CHICAGO, RA. 404«

iftllankaM darbo valandomis arba užsakant palfu
«r įwUI4<. ;

• Karalienė Catherine le Me-; 
'dici: (1519-89) buvo' iš visų: 
moterų labiausia prancūzų ka
raliaus dvare. Jos juosmuo bu
vo tik 13 colių. Gal būl tą re
kordą sumušė išgarsinta Twig
gy*

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ? z

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleisti, 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina 83.. Su legaliiko- 
mis formomis — £3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted SL Chicago Ill. 60608 
ruošta, teisėjo Alphonse Wells

HELP WANTED — MALs 
. Darbininku Reikia

_ - - - ------------ - - ---- -

maintenance mechanics
e ■> * - .. „ .. <

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. LAVIN & SONS, INC

3426 S. KEDZIE AVE.
An equal opportunity employer

REIKALINGI statybos staliai-car- 
penterr ir darbininkė prie ^statybos 
darbų.

Tel. 434-9348

I A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telof4 REpubllc 7-1941 ’ 
\   ■■ ■—■■■ —................................... ....

M.-ŽIMKUS 
Notary Public 

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

j šymai ir kitoki blankai
V «■’ ' ' 7 ■■ ' 'BriF
• • X ■ . . ■ ' . • ■ , . --1 ; *” >

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Avev Hot Springs, Ark 

Albertas ir Kastutė Rožėnal, Sav. 
Kambariai ir kitchenette vienetaL 
Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti te L 
501-623-9814.

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

MAUJMUMQI, CmCA*0 I, MX,

’ELECTRICIAN
MAINTENANCE

For plant in heavy, metals 
industry.

Steady employment with all 
company benefits.

MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ. WRITE AND SPEAK 

ENGLISH.

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. Kedzie Ave., Chicago.

(Equal Opportunity Employer)

Siuntimai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ar* 

Chicsgo, III. 60632. Tel. YA 7-598C

SECURITY GUARDS
Full or Part time.

• 18 years and over, male or female.
• Semi - retired..
• No experience necessary.
• Blue Card preferred.
Xble to pass polygraph and bondable.

Start at once — '
EARN WHILE YOU LEARN.

Apply in Person 
Monday trhu Friday 

(10am to 3pm)
PINKERTON’S INC.

300 W. Adams St, Suite 324 
z or

4415 W. Harrison, Hillside.
Equal opportunity employer m/f

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pt-s rlenžatelj 
lietai kailininką 

Chicagoje 

NORMANĄ
URŠTEINĄ

(įstaiga*) ir 
677-84S9

1S5 North Wabaah Areno*

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
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. t
— Wednesday, July 20, 1977

Floor Chicwo, HL 60601


