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SUČIUPO 2
KINGININKAMS KVEPIA MARQUETTE

Giriasi, kad 75 gavę reikalingus leidimus 
eiti 67-ta gatve ir pasiklausyti kalbu

CHICAGO, Illinois. — Dr. Martin Luther King Jr. Chicagos 
organizacijos vadovybė nuo’ praeitų metų planavo-žygiuoti į. Mar
quette Parką, .bet tiktai šiam šeštadieniūi, .-liepė 23- dienai jie 
gavę Chicagos miesto reikalingus leidimus. Visam šiam reika
lui vadovauja Rev. A. I. Dunlap, jis praeitais metais organizavo 
eisenas į Marquette Parką, bet jam nesisekė' ©suruoštoji nedavė 
pageidautinų rezultatų. "j~’ -

Jis pasiskundė federaliniam 
teismui, bet-bylą pralaimėjo, nes 
teisme jis patyręs, .kad jie turi 
teisę maršuoti į Marquette Par
ką, bet tokią pačią teisę turi ir 
nuolatiniai Marquette Parko gy
ventojai.

Leido maršūoti 67-tą gatve

Chicagos spauda skelbia, kad 
Rev. Dunlop, susitaręs su ke
liom kitom juodžių, organizaci
jom, gavo miesto leidimą mar
šuoti 67-ta gatve. »

Praeitų metų patirtis' jiems 
parodė, kad 71 gatve maršuoti 
yra pavojinga. "Jiėnor ejopa-

Milžiniškos suktybės 
maisto kortelėmis

.WASHINGTONAS. — Val
diški investigatoriai ” susekė, 
kad apie $590 milijonų per vie
nius metus išleista kortelėmis 
daugiau negu buvo numatyta ir 
toks išlaidų perviršis želia įta
rimą, kad tomis ‘kortelėmis bū
ta • nusikalstamos - spekuliacijos. 
. . Atskaitomybės - J valdininkas 
Henry Eshawege aiškina, kad, 
jo įstaiga’nepajėgia surinkti tide 
datų, iš kurių būtų’ galima tiks
liai;. nustatyti bendrą nuostolių.

Vasaros karščių metu upės, ežerai ir parkų ežeriukai pilni laivelių, kuriuose tėvai vežioja vaikus, kad pasidžiau
gtų vandens gaivinančia galia ir pabūtų kartu su -kity šeimų vaikais.

Daniel Flood atstovų rūmuose pravedė 
Pavergtų Tautų savaitės minėjimą

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Jįjnmy Carter tik tre
čiadienį pasirašė Pavergtų Tautų Savaitės proklamaciją, kurioje 
skelbia, šių metų liepos 17-24 dienomis Pavergtų Tautų Sa-

kaip Sovietuose

Suimtasis prisipažino, kad pavogtas dalis 
jis perduodavo sovietų šnipams

MIAMI, Florida. —- Vietos FBI agentams pavyko suimti du 
vyrus, bandžiusius pavogti pačios jautriausios Amerikos raketos 
svarbiausias dalis, kad galėtų perduoti jas sovietų šnipams. Su
imtieji, gerokai patardyti, prisipažino, kad jiedu planavo išvogti 
iš karo sandėlių pačias svarbiausias naujos raketos dalis, persiųsti 
jas užsienin ir perduoti sovietų šnipams.

nutarė ieškoti kitų būdų savo 
eisenoms. Miesto savivaldybė 
leido 75 juodžiams -,maršuoti 67 
gatve i Marquette Parką, o Ch i- 
cago Park Distrįktas davė jiems 
leidimą pasiklausyti kalbos Mar- 
quette Parke. ;.. į

Juodžių koalicija norėjo lei
dimo . didesnei eisenai, bet mies
to savivaldybė pareikalavo ap
draudos už galimus demons
trantų padarytus nuostolius. 
Juodžių koalicija tokios apdrau
dos negavo, todėl ir leidimas tik
tai 75 juodžiams ramiai žings
niuoti 67-ta gatve. Ta pačia 

" gatve jie privtalės išmaršuoti 
iš Marquette Parko.

Kalbės apie pagrindines 
žmogaus teises

H^Michelį (R;-Ill.j tvirtina, kad 
dėl maisto kortelėms gauti, suk
čiavimų ir'kitokių . malverzacijų 
apgavingai padaroma apie $600 
milijonų.^

Kingininkų vadovybė skelbia, 
kad šį metą jie nori įžengti į Mar
quette Parką ir pasakyti kal
bą apie pagrindines žmogaus 
teises. Praeitais jie kalbėjo apie 
teisę pirkti ir nuomoti namus 
kiekviename miesto kvartale, bet 
nei praeitais metais, nei šiais jie 
nebandė nuomoti butų Pietinėje 
ir Rytinėje Chicagos dalyje. Jie 
nenori klausyti apie namų savi
ninkams uždedamas pareigas, bet 
jie nori pasižiūrėti į Marquette 
Parke esančią švarą, įvestą na
mų savininkų, apie darželių kva
pą, prižiūrimą senų šeimininkių 
ir apie, palyginus, gana gerą 
saugumą.

Eisenos kelia nerimą
Kingininkų sudaryta juodžių 

koalicija, besirengdama mokyti 
Marquette Park gyventojus žmo
gaus teisių, privalo neužmiršti, 
kad teisės uždeda ir pareigas. 
Jie privalo atminti, kad kiekvie
na beprasmė eisena kelia gyven
tojų tarpe nerimą. Kiekvienas 
namo savininkas sunkiai dirbo 
ir taupė, kol įsigijo namelį. Jis 
ir šiandien neaužmiršta žolės pa
laistyti ir gėles apravėti, kad 
apylinkė būtų švari, maloni gy
venti ir pasižiūrėt.

Korėjos prezidento 
•triukas

SEOUL. —. Kad P.į- Korėjos 
prezidentas Park Chung-Hee 
paleido iš kalėjifo 14 disidentų, 
tai yra tik jo politinis triukas, 
tokia yra nuomonė kalinamų 
žmonių šeimų ir opozicinės De
mokratų Vienybės partijos. -

Politinių Kalinių šeimų Są
junga' reikalauja valdžios nuim
ti 1975 mėtų dekretą, kuriuo 
uždrausta kritikuoti Parko val
džią ir nebedelsiant besąlyginiai 
paleisti visus politinius kalinius. 
Apskaičiuota, kad tuos 14' di
sidentų paleidus dar apie 150 
disidentų tebėra kalėjime.

Illinois sen. Charles Percy

šiltas, drėgnas

Saulė teka 5:29, leidžiasi 8:24

S<ą ir-t-r r/ifsvbį '
. Jis nurodė, kąd ^AV ^hngre^ Belgrado sovietų valdžios at- 

sas jra priėmęs įstatymą, kuris';stovai negalės, teisintis “kišimu- 
si į kitos valstybės vidaus rei
kalus”, nes nei viena kita* vals
tybė taip nesikiša į kitų tautų 
vidaus reikalus, kaip tatai daro 
Sovietų Sąjunga, t

Įpareigoja JAV padėti kiekvie
nai tautai, siekiančiai nepriklau
somybės ir teisės, savarankiškai 
tvarkyti savo reikalus. Gavusi 
šią žinią iš Washington©, pra
neša Lietuvos respublikos gene
ralinė konsule ponia Juzė Dauž- ’. ~ 
vardienė.

Kongreso .atstovas Daniel 
Flood pravedė''Pavergtų Tautų 
Savaitės minėjimą atstovų rū
muose šių metu liepos 19 dieną. 

' Atstovai parodė didelį susidomė
jimą.

Kalbas daugybe kongreso at
stovų veik kiekvienas prisimin
damas Lietuvą ir ‘kitas rusų pa
vergtas tautas. Ypatingai gražią 
kalbą pasakė atstovas Frank 
Annunzio, kurios svarbesnes 
vietas išversime Naujienose.

šia proga pasakytų kalbų tek
stai Congress© rekorduose už
ima 21 puslapį. Kiekvienas įta
kingesnis atstovas pasakė kal
bas apie rusų ekspansijos poli
tiką ir džiaugėsi prezidento Car
terio iškeltu pagrindiniu žmogaus 
teisių klausimu. Kiekviename 
pavergtame krašte okupantas 
atėmė gyventojams pačias svar
biausias žmogaus teises.

Pasiūlė senatui svarbią 
rezoliuciją

Senato atstovai Charles Per
cy ir Robert Dole pasiūlė sena
tui priimti rezoliuciją, liečiančią 
pavergtas Rytų Europos tautas. 
Abu senatoriai pritaria preziden
to Carterio iškeltoms pagrindi
nėms žmogaus teisėms ir nori, 
kad senatas dar kartą pasisaky
tų šiuo svarbiu tarptautinės po^ 
litikos klausimu. Sen. Dole no
rėtų, kad senato rezoliucija bū
tų pasiųsta tiesiai į Belgrado 
konferenciją. Jis norėtų, kad 
sovietų vadžios atstovai Belgra
do konferencijoje patirtų Ame
rikos gyventojų daugumos nuo- 

I’monę apie pagrindinių žmogaus 
teisių mindžiojimą visoje Rytų 
Europoje.

. Begin baigė 
pasitarimus

WASHINGTON, D. C. — Iz
raelio premjeras Menahem Be
gin baigė dviejų dienų pasita
rimus šu prezidentu Carteriu 
įvairiais Izraelio ir Artimųjų 
Rytų taikos klausimais.

Prezidentas Carter pareiškė, 
kad pasitarimų metu nustatytos 
gairės planuojamai spalio mėne
sio konferencijai Ženevoje.

Tuo tarpu premjeras Begin 
spaudos konferencijoje pareiš
kė. kad Izraelis jokiu būdu ne
gali sutikti įsileisti palestinie
čių atstovų į Ženevos konferen
ciją, nes pastarieji svarbiausiu 
savo tikslu laiko Izraelio išnai
kinimą. Kol šitas palestiniečių 
nutarimas nebus pakeistas, Izra
elio atstovai negali su jais tar
tis.

TAIPEI, Taivanas. — Kinų 
lakūnas, sovietų gamybos MĮG- 
19 karo lėktuvu laimingai pa
bėgęs tuo lėktuvu atskridęs j 
Taivaną ir Tautinei Kinijai ati
davė kaip trofeją, už kurią Tai- 
.yąno valdžia davė lakūnui $700,- 
000 dovanų ir jį patį su padidin
tu karišku laipsniu priėmė į 
Tautinės Kinijos aviaciją. Bet 
laimingas pabėgėlis nėra lai

mingas, žinodamas, kad jo žmo
na ir maži vaikai bus persekio
jami.

Paklaustas, kokios dabar gy? 
venimo /sąlygos ^Kinijoje, Fan 
pasakė, kad maisto trūkumas Ki
nijoj yra tiek rimtas, kad daug 
žmonių jau yra prie bado slenks
čio ir daugelis atiduoda sveti
miems savo vaikus mainais į 
maistą.

Pirmieji rinkimai 
Bahamas valstybėje
NASSAU. — Antradieni įvyk- 

seta pirmieji seimo rinkimai ke
turiems metams praėjus, kai ši 
Karibų sala pasidarė nepriklau
soma. Laukiama, kad rinkimus 
laimės premjero Lynda O. Pind- 
ling Pro grės ynų Liberalų par
tija. Pirmasis seimas yra pir
mas visoje tos salos istorijoje. 
Daugurpa 'balsų, kaip spėjama, 
laimės Pindlingo partija, nors 
didėjanti bedarbė ir kitos eko
nominės problemos gali tas vil
tis žymiai sumažinti.

Ralfo Chicagos apskrities ir skyrių valdybų narių bei atstovų 
susirinkimas, įvykęs naujose Ralfo centro patalpose, kuriame 
dalyvavo ir centro vald. pirm. M. Rudienė ir padarė pranešimą 
apie Ralfą liepiančius klausimus. Susirinkime buvo aptarti ge
gužinės - pikniko reikalai, kuris, įvyks 7-24-77, POLONIA GROVE 

sode. Taip pat aptarti rudeninio piniginio ivajaus reikalai.
Nuotrauka V. Noreikos

Kalbą ėjo apie vadinamą cruise 
missile, jautriąją raketą, kuri ga 
Ii skrieti veik pažemiu, ir jo
sios negali pagauti radaro spin
duliai. Tiksliai nustatyta rake
ta gali aplenkti kalnus, išvengti 
pavojingos artilerijos, pasukti -į 
taikinį ir kirsti priešui ’skaudų 
smūgį. Prezidentas Jimmy Car
ter, gavęs tikslias informacijas 
apie gaminamą raketą, nutarė 
galingųjų bombonešių negamin
ti, nes ši raketa galėsianti at
likti bombonešių darbą. Be to, 
raketos pagaminimas yra daug 

duju nacionalistu partizanu, ku- ĮP’?6311'-3- Nauji bombonešiai kai 
rie paliko nota su irašu “Dabar nuoja kelis miIiionuS dolerių 
matote blogus dalykus, kokius; kiekvienas, _ tuo tarpu jautrioji 
mes galime padaryt?’.

■' Baltieji rodeziečiai tvirtina, 
kad ši žudynė yra žiauriausia vi
same kare. . į . ’

Sudegino juodį su 9 
žmonom ir 13 vaikų

SALISBURY, Rodezija. — 
Rushing apylinkėje, arti Mo
zambiko sienos, rasti sudeginti 
juodas rodezietis su 9 žmonomis 
ir 13 vaikų, jš 36 vaikų skai
čiaus. Jauniausioji auka buvo 
2 metų'mergaitė. Jie visi žuvo 
padegtoje ‘šiaudinėje pastogėje, 
kuri buvo užrakinta. Poicija ma
no, kad žudikai buvo auka juo-

Mažin ant bedarbę

WASHINGTONAS. — Georgia 
valst., Human Resources istai- -t -

gos pranešimas Senato finansų 
subkomisijai parodė, kad pra
dėtos “Darbo Iniciatyvos” pro
gramos dėka 250,000 asmenų 
bus išbraukta iš šalpos sąrašų, 
kai tie asmenys gaus darbą. Tuo 
būdu $350 milijonais sumažėja 
išlaidos bedarbiams šelpti ir su
mažėja išlaidos įvairioms sub
sidijomis,' sveikatos draudimui, 
butų nuomai, maisto kortelėms 
ir kt.

Pataria saugotis uodu
Illinois valst. sveikatos de

partamentas įspėja Chicogos sri
ties gyventojus pasisaugoti nuo 
uodų (moskitų), kadangi jie pri
sisiurbę nesveikų žvėrelių ar 
paukščių kraujo gali perkelti i 
žmones pavojingą encephalitis 
ligą. Labiausiai apkrečiamas 
laikas yfa-vidurvasaris.

Encephalitis ligą (smegenų 
uždegimą) platina culex veislės 
uodai. Ligos simptomai — gal
vos skausmas, aukšta tempera
tūra, sprando ir nugaros susty
rimas ir disorientacija. Uodai 
veisiasi vandenyje, dėlto reikia 
žiūrėti, kad arti namų nebūtų 
jokių indų ar duobių su atviru 
vandeniu.

WASHINGTONAS. — Prezi
dento Carterio vyr. ekonominis 
patarėjas Charles L. Schulze 
bandė pradžiuginti vartotojus 
pranešdamas, kad maisto pro
duktų kainos, kurios šių metų 
pirmoje dalyje pakilo 20 nuo
šimčių, per ateinančius 6 mė
nesius bekils mažesniais nuošim
čiais. Jis neįspėja, kad maisto iš farmerių.

raketą nesiekia šimto tūkstan- 
čm. dolerių-. Eombonešį privalo 
aptarnauti didoka patyrusių la
kūnų įgula, tuo tarpu, jautrioji 
raketa skrieja žemės paviršiuje, 
pakyla ties sutiktais kalnais, ap
lenkia priešraketines patrankas, 
pasuka į taikinį ir išmeta sprog
stamą medžiagą.

FBI agentams pavyko suim
ti Floridos, Higland Beach gy
ventoją Carl John Heiser IH, 
galėjusį prieiti prie šios rake
tos dalių sandėlių, ir Vakarų Vo
kietijos pilietį Carl Lutz Wie- 
schenberg.. Penktadienį jie bus 
nuvesti į federalinį teismą, ku- 

* riame privalės aiškintis, ku
riems sumetimams jiedviem bu
vo reikalingas jautrios naujos 
raketos dalys. Jiedu . jau yra 
teismo žinioje. Jiedu bandė gau
ti kardomąją priemonę,.bet tei
sėjas, nesusipažinęs su byla, at
sisakė skirti jiems bet kokį už
statą.

Iš Heiserio FBI agentai paty
rė, kad Wieschenberg jam priža
dėjo duoti $250,000, kai minėta 
dalis pasieks Kubą ir ten gyve
nantis sovietų agentas “Juri” 
ją gaus. Jis prasitaręs, kad už 
anksčiau parduotas dalis jis jau 
yra gavęs virš S150.000. Pradi
niame apklausinėjime teisėjas 
buvo labai nustebęs, kaip anks
tyvesnieji tyrinėtojai galėjo leis
ti Heiseriui dirbti karo pramo
nėje, kada kiekvienas darbinin
kas lo būti gerai ištirtas.

Atrodo, kad teisman bus pa
traukti ir kiti asmenys, glau
džiai bendradarbiavę su Heise- 
riu. Čia turės aiškintis ir tie, 
kurie Heiseriui leido dirbti ra
ketų dalių gamyboje. Manoma, 
kad teismui privalės aiškintis net 
12 žmonių, kuriuos FBI jau al
kiausi nėjo. Iš viso, raketų dalių 
gamybos srityje nebuvo reika- v 
lingo saugumo. Darban buvo 
priimami JAV neištikimi asme
nys.

produktų kainos vartojojams 
gali šiek tiek sumažėti, kadan
gi sumažėjusios urmu perkant



(Tęsinvs)

KAUNO PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA

Iš šios salės įeinama į ponios 
Phipps darbo kambarį, kuris 
įrengtas pagal 18 šimtm. dvasią. 
Jo sienos apmuštos šviestai žaliu 
ir baltu apmušalu. Visliose bal
duose atsispindi Thomo Chippe- 
nendalio stiliaus įtaka. Prie sie
nų iš visų pusių stovi spintos, 
pi nes knygų. Lutos ornamen
tu ‘‘tos. Jų viduryje pakabintas 
k ntsli; b’.'. s, o prie sienos, iš 
aL’e’ų risi: židinio, elektros 
len'r'”’. Židinys balto marmuro, 
išpuoštas reljefais ir statulėlė
mis. Ant jo stovi laikrodis, ku
ri padarė Anglijos karaliaus 
Jurgio JI laikrodininkas Benja
min Grey, o virš židinio prie sie
nos pakabintas prancūzų dail. 
Philips de Champaigne kardi
nolo Richelieu portreto kopija?

Iš šio kambario galima įeiti 
į verandą ir į svečių kambarį, 
vadinamą White Drawing var
du. Apie verandą esu jau mi
nėjęs, kai-aprašiau rūmus iš lau
ko pusės?

White Drawing kambarys yra 
į pietus nuo ponios Phipps dar
bo kambario. Kambarys dide
lis, gražiai iŠdekoruotas ir ap
statytas baldais, šiame kamba
ryje kiekvieną dieną, -išskyrus 
tik karštas vasaros dienas, su
sirinkdavo John S. Phipps šei
ma išgerti arbatos. (Karštomis 
vasaros dienomis arbatą gerda
vo verandoje). Baldai brangūs. 
Juose atsispindi Chippendalio 
stiliaus įtaka.

Lubos ornamentuotos ir išda
žytos, kaip ir sienos šviesia 
spalva. Prie lubų prikabinti du 
kapteliabrak židinys balto mar
muro, padarytas pagal Francis 
Dervant Wood projektą. Ant jo 
stovi nedidelis laikrodis, pada
rytas 19 šimtm. T. Gay, Turine, 
o prie sienos virš židinio Joshue 
Reynolds paveikslas, atvaizduo-

jąs moterį, kuri atsidėjusi pai
šo.

Iš viso Šiame kambaryje yra 
15 paveikslų, iš kurių didesnė 
pusė yra port retai, išpaišyti 
daugumoje anglų dailininkų,!* 
kaip Joshue Reynolds, George' 
Morland ir kitų.

Prie langu užkabintos baltos 
spal vos užuolaidos, o iš šonų 
šviesiai geltonos spalvos broka- 
dos. Grindys apdengtos žalsvos 
kilimu, kurio dugne gėlės, atro
dančios kaip gyvos.

Kairėje šio kambario pusėje 
yra Raudonoji šokių salė, kuri, 
kaip ir kiti kambariai, panašiai 
išdekoruoti. Yra pailgos formos. 
Jo pietinėje sienoje yra pran
cūzų stiliaus keturi - langai ir 
durys, pro kurias galima išeiti į 
terasą. Sienos išklotos iš rau
dono demasko. Lubos ornamen
tuotos ir išdažytos šviesia spal
va. Jose pakabinti keturi kapo
to stiklo kanteiiabrai.

Grindys parketo, kurio lente-^ 
lės sudėstytos kvadrato ir ketur
kampio pavidale, židinys mar
murinis ir padarytas pagal Fran
cis Darwed Wood projektą. Jo 
ugniavietės sienos geležinės.

Užpakalinėje sienoje yra įs
pausti “1649" ir Įrašas “Gene
ral Tairfax Covnquiror”. Juos) 
iškalęs, kaip spėjama, lordas' 
Thomas Tairfax, gyvenęs 1612 
—1671 m., kai jis buvęs armijos 
vadu. Ant židinio stovi Louis 
XV laikrodis, padarytas Pary
žiuje Clouzier ir dvi kinų K?ang 
Hsi parceliano figūrinės žvaki
dės, o prie sienos virš židinio pa
kabintas ponios Phipps portre-

dovaną. Erozinė skulptūra “Ei-1 
' nantis liūtas”, padaryta prancū
zų skulptoriaus Antano Louis 
Barye. (Miręs 1875 m.), trys 
veidrodžiai, kurių rėmai paauk
suoti. Paveikslai ir portretai išr 
paišyti anglų dailininkų Joshue 
Reynolds, Richard Wilson ir ki
tų.

Taip pat gražiai iŠdekoruotas 
John S. Phipps darbo kambarys. 
Jo sienos žalsvos spalvos, iš
puoštos paveikslais ir portretais, 
išpaišyti anglų, airių ir ame
rikonu dailininku. Lubos orna- *• N.

to pėdomis ir keletas baldų iš 
Onos karalienės laikų.

Valgomajame kambaryje vy
rauja 18 šimtm. anglų nuotai
kos dvasia, kuri atsispindi ne 
tik paveiksluose ar kambario iš- 
dekoravime, bet ir’baldų stiliuje 
bei jų. išdėstyme.-Jo sienos iš- 
muštos\ąžuolo lentelėmis ir nu
dažytos tamsia spalva. Papuoš
tos šešiais portretais, išpaišy- ( nos sidabrinės 
tais dajln. Joshue Reynolds, 
Henry Raeburn ir kitų, gyve-1 
nusių 18, 19 ir 20 šimtm. pra
džioje. Lubos iš/kekoruotos pa-

vieną, kaip amerikonai sako, 
armchair.

Kiti baldai, kaip bufetas, yra 
vėlesnio 18 šimt. baldas. Taip 
pat išdėstytos parceliano vazos 
iš K’ang Hsi viešpatavimo pe
riodo ir ant židinio Louis XV 
laikrodis, kurio medinės dalys 
išdrožinėtos ornamentais. Val
gomojo kambario durų ranke-

| mentuotos pagal 18 šimtm. sti- gal architekto George Crawley 
lių. Jų viduryje pakabintas kon- 
teliabras. Prie sienos stovi, pa
gal architekto George Crawley 
projektą, pastatytas židinys.

Grindys.; parketa^.^rie ląngų ! Prie sienos,' kaip ir kituose 
grindys išklotos nedideliu kili-' kambariuose, stovi didėlis balto 
mu, išaustas Brūselyje 16 šimt.; marmuro židinys.- Tai vienas, iš 
Jame atvaizduotas. gamtovaiz- j ^ažiausių židinių. Jo centras 
dis su pastatais. Baldai daugiau- ^dekoruotas ornatnentais, o iš 

• šiai Thomo Chippendalio sti-4 -motėms savo pečiais pri- 
liaus. Iš jų' išsiskiria'spintelė, 14iko židinio viršų. Virš židi- 
•kurioje laikoma hiedalių kolekci- rab 'priė sienos“ įrisišpatidusioš 

___ -ja. •'Viduryje kambario--stovi ra- yfo. dtt; į viršį ginančios, juos- 
kuriuos somas-stalas,, dvi kėdės su šešio- tos) kufiosė atvaizduota vaisių 

John S. Phipps šeima-gavo kaip mis kojojnis, kurios baigiasi liū- įi' da’rživių' ‘kekĮ^.!'Jaš išdroži- 
^j^'iaiigiaš' brižliū^-. Gįbbens,

Visi baldai yra 17 ir 18 šimt? 
padaryti iš mahoganio. Visos 
kėdės aptrauktos raudona me
džiaga. Vienoje spintoje sudė
ti sidabirniai indai,

projektą. Viduryje lubų paka
bintas kantaliabras. Grindys iš
klotos tamsiai žalsvos, spalvos 
kilimu. . -

Vaikų valgomasis kambarys 
panašiai iŠdekoruotas-kaip ir ki
ti- aukščiau paminėti kambariai. 
Baldai — Hepplewhite stiliaus, 
padaryti iš mahoganio. Kamba
rys šviesus, jaukus. Sienos pa
puoštos dviem portretais ir ar
chitekto George Crawley Wes- 
bury parko mūro sienos ir basei
no škicais, kurie, kaip pavyzdi
niai eksponatai, 1909 m. net bu
bo įstatyti Paryžiaus salionų pa
rodoje.

Antrame aukšte yra salionas, 
boudoir, Ademo kambarys — po
nios Phipps miegamasis, vonios 
kambarys, John S. Phipps mie
gamasis ir du svečių kambariai, 
vadinami “Blue Guest Room” 
ir “Chippendalio Guest Room”.

(Bus daugiau)

Balys Pupalalgia

Kokių 1919-1923 metais buvo valstybes 
tarnautojų

(Tęsiny*)

Darbo beveik nebuvo. Atsidūrus tarp visai svetimų 
žmonių, neįprastoje aplinkumoje, nutaiką buvo labai sle 

' gianti, tuo labiau, kad nuov. viršininkas dažnai su rast- ' 
vedžiu šnibždėdavosi, kartais lyg su nuostaba kaž kokia.

Spalio 7 d. apie vidudienį uždusęs atbėgo nuovados 
žvalgas, žydas milicininkas, ir pranešė, kad nuo Šalči
ninkėlių (Malyje Solečniki) lenkai puola. Nuovados vir
šininkas tuojaus parūpino dvi pastotis ir mes susikrovę 
milicijos ir savo turtelį išvažiavome Vilniaus kryptimi. ’ 
Jau sutemus apsistojome Rudaminoje. Kelyje jokios ka
riuomenės nesutikome. Rudaminoje buvo ramu.

Pernakvojus, apie vidudienį^ nuovados viršininkas 
liepė daiktus krauti į vežimus ir sakė, jog turime grįžti 
į Jašūnus. Pusiaukelyje sutikome milicijos žvalgus, ku
rie pranešė, kad Jašūnuose jau trata kulkasvydžiai, lie
tuvių kariuomenės jie niekur nesutikę. Todėl vėl grįžo
me į Rudaminą.

Sutemus į Rudaminą atjojo leitenanto vadovauja
mas raitelių būrys. Karininkas, rodos, ir puskarininkiai 
užėjo į miliciją. Besikalbant apie susidariusią būklę, įė
jo civiliais drabužiais, basas, bet rankoje laikąs pusba
čius, vyras ir pasakė, kad jis esąs kareivis. Karininkas 
riktelėjo: “Tai ką,- dizertyras!” Kareivis paaiškino,-jog 
apie Jašūnus, kur buvo jų mažas dalinėlis, staiga juos, 
puolė didelėmis jėgomis lenkai ir išblaškė. Kovoti buvo 
neįmanoma. Jam pavyko pasprukti tik numetus karinę 
aprangą, šautuvą ir civiliai persirengus.

Kaip nuov. viršininkas išsiaiškino su karininku pa
dėtį — nežinau, bet vėl, pasikrovę į vežimus, - patraukė
me Vilniaus, link. Pavažiavę kelis kilometrus, matėme 
vienoje ir kitoje kelio pusėje kareivius kasant apkasus. 
Pasiekę Vilniaus priemiesti, rodos, Liepkalnį (Lipow- 
ka), kaž kokioje buvusioje didelėje smuklėje ^apsistojo
me nakvynei. . . . . v

Auštant, jau spalio 9’d7 vykoMe į miės^.yXįsinęšęs, 
savo daiktus į berniukų...bendrabutį, 4z;(pakišaĮJiPO-..Įpyą (r
išėjau į miestą žvalgytis. Neskubėdamas; Didžiąja’gatve>T’^ 
ties katedra priėjau Nėrį. NusipraUšikų 
daryti. Atėjau į apskrities viršiniiikė^įsfagą?5 
dideliame kambaryje buvo. įaftąj -daūg? p-firūk^te* br- 
cininkas, žinoma, lenkiškai' ’ kalbahtis/;Krtame'‘k^bi^-;1 
je girdėjosi lenkiškai kalbant; s

f'

t'
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WiTH RtPAYIV’FNT 
TO FIT YOUR INCOME

postui yra^’phka.bihtas portre- 
tąs; f Bfddarr^ Chippendalio* sti- 
^fius.-5Iš ': jų išsiskiria valgoma
sis stalas, ..±uris pastatytas, vi- 
d’aryję^ kambario. _„Jo šonai ir

r *

•*dves to safe, dependable savings. By taking stock wi

the cold.
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Thur.9-8 Sat. 9-1

ammunition.
k wa art army long on courage, 

Iwt short on money.
And then the money came. 

Some $27,000,000 from the

2212 WEST CERMAK ROAD

Pmi Kazama tsxas* Prmtetf

BOOTS i Mon.Tue.Fri<9-4

SERVING CHICAGO'AND SUBURBS SINCE 1905

jbu <urv i<ikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

UHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
AJek>o Abros* knyga apraAaatl paskutinių PO (18691959) metų 

Chicago* lietuvių gyvenimą Ir Ju atliktus darbu* 664' p»l. Kaina
810. Ufeldo Amerikon Uetuvnj istorijos Draugija.

Knygoje apvalyta pirmas CtHeagon atvažiavęs lietuvi*, pirmos 
Uetuvni kolonijos, ją aucrganltuotos Šaipos draugijos, statytos baž
nyčios, jBtetgn laikraščiai, kūnų nao buvo 121. 41 teatro'draugija, « 
(Musauliettkki ebonu, 9 bažnytiaigi ir 314 veiklesnių žmonių biograll- 
joa. Duoti dokumentai kataWiAkti. aocatlistimu, UlsvunaniAkų tr 
kitų organizacijų aUtkti darbai, jltelgto* mokyklos, *k*ityklo*, ban
kai U kL

Norintieji H* knyga lygyti. praAoml paraAytf čekį arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIKTUViV ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

17X1 SA. liakted SL, Chlcacn, fll.

Cold1

‘3 f w į

Pabėrė paukščiams lesalo
CHICAGO. — Kviečių pilnam 

tfeileriui važiuojant Kennedy 
Expressway ties North staiga 
iškrito, dugnas ir 42,000 svarų 

_  kviečių išsipylė ant plento per 
IŽSjos yra išpiaustyti ornainen-j kokį bloką. Truko 3 valandas, 
tais. Iš abiejų stalo pusių sto- kol grūdai buvo sukasti ir J sun- 
vi po tris kėdes, ojš galų — po! kvežrmius supilti.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way tos

see us for 
tytyHA financing 
“ AT OUR LOW RATES

turned ool

.meric

Compounded

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO

utual Federal 
rings and Loan

Grįžau j bendrabutį^pavalgiai! pterytĮUž^u^^I Via
. _ , . - - « -A - - ’ V - - . 'r. * ' - ■*■ r*. *• —

kė, jog jie’ liksią Vilniuje, o.£8 -jiepis^į^ldąu,ej^^ijąiąus.y 
bėgsiu... -■ ■

Nuėjau Į geležinkelio4 stotį apsiŽA'algytį. jė dar '■ 
buvo traukinių,, iš.. II klasės salės inkeiaii^ peroną^- išne
šant labai didelį veidrodi; maišėsi civiliai fšu kariais? JBif '■ 
dėtojo paklausiau, kada į Kauną traukinys■,išeis. Jis.ąt-. 
sakė, kad nieko tikro pasakyti negalįs, tačiau atrodėį, jog 
dar galėsiu išvažiuoti. Todėl greit vykau į_apškritiėš Vir
šininko įstaigą prašyti pasą grąžinti,;-. Peš. priėmus į ^t'^r 
nybą, pasas buvo paimtas prie tarnybos .bylos, o vietoje 
jo davė tarnybinį liudijimą. - '

Radau tą pAtį Vaizdą. Milicininko 'pfą^ia'u leisti pa
simatyti su milič. Vadu Legecku. Jis helėidė. Tub. pat me . 
tu kažkam išeinant iš . posėdžio kambario, migiitlau tar
tum Legeckį lenkiškai kalbant. Kilus minčiai, kad tame 
kambaryje vyksta lenkų simpatikų susirinkimas, kuria
me ir Legeckiš priklauso, neturėdamas vilties ką nors lai 
mėti, padariau išvadą, jog geriausia bus pasiimti daik
tus. ir vykti į geležinkelio stotį.

Eidamas Didžiąja gatve, kitoje gatvės pusėje, mid 
Aušros Vartų minios apsuptas ėjo kažkoks prancūzų ka 
rininkas. Stotyje ir apie stotį buvo daug žmonių. Lietu
viškai kalbant negirdėjau. Pamatęs nepažįstamą nuo v. 
viršininko padėjėją, paklausiau traukinio į Kauną. Jis 
lenkiškai atsakė, kad jau paskutinis traukinys išėjęs.

Palikęs daiktus bendrabutyje, ryžausi pėsčias bėgti 
iš Vilniaus. Norėjau susirasti kokį kariuomenės dalinį ir 
prie jo prisijungi! Atėjau iki katedros, bet niekur karių 
nesutikau. Priėjau prie namo, ant kurio anksčiau buvo 
iškaba “Krašto Apsaugos Ministerija”,, ir ten nieko ne
buvo.. Pasukau prie universiteto.. Nepamenu gatvelės var 
do, prie vieno namo durų radau stovintį kareivį sargy
boje, o karidoriujVj tarpduryje, ant šaligatvio ir gatvė
je, it prisnigta, buvo pribarstyta lietuviškų atviručių, t

(Bus daugiau)
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PROPAGANDA
y Neseniai buvau rašęs apie pa- 
risayiniiną svetimų įtakų. Ilius- 
fjracijai buyau paminėjęs atvejį, 
kąip žmonės svetinių įtakų apa
kinti pradėjo niekinti iš nepri- 
Ųausomos Lięttivos laikotarpio 
ųžšilikųsiąs * politines partijas. 
Tokią pačią rusų įskiepytą įta
ką neseniai pademonstravo B. 
J^ąipyš LB Tarybos suvažiąvi- ‘ 
pne, suniekmdaipas lietuvių iš-i 
ėjyiją pagal paveldėtą rusų re- ‘

tis. O tas ir dabar tebevyksta 
neatsitiktinai.

Rusams pradėjus atkaklią pro
pagandą, pradžioje tik pašnibž
dom. kai kurie besislapstą rusų 
simpatikai kaip tos papūgos 
irgi xpradėjo įsivaizduoti Bra
žinskus jau ne kaip drąsius ko
votojus, 
džius.

bet jau kaip žmogžu-

tie buvę slapukai pri- 
Rasteninės filosofijos

| Aną dienų viešėdamas Viskan- 
sinę, pas atostogaujančius vai-
kaičius, vėl. ‘‘svarstėme” sveti-1Mina: 
ipiį įtakų skverbimąsi į išeivi
jos visuorpęnę. šį kartą mūsų 
pašnekesys' nukrypo į Brazins- 
kų dilemą. Po ilgesnių diskusijų 
priėjome prie vieningos nuomo
nės, jog ir Šiuo atveju rusams 
pąvyko baigiančiai palūžti vi- 
ęupmėnės 'Saliai .įskiepyti savo 
įtaką .STnėriia'nČią Bražinskus. 
‘ yfėžifirint. to, kad Bražinskai, 
nęgąl^djąnp. kitaip-išvykti iš ru
sų' ' terorizuojamos pavergtos 
Lietuvos, pasinaudojo rusų lėk
tuvu, priversdami lėktuvo įgulą 
juos nuskraidinti Turkijon. Kaip 
žnpmę,'lėktuvo. įgulos nariai ge- 
nipj'ų besutiko skristi Bražins
kų ’ nurodyton yfeton, tad tarp 
įgulps narių fc Bražinskų įvyko 
net sų.sišąųdymąs. To pasėkoje 
ĮBrazinskaį ty.irtina, jog ne nuo 
jų, l^ef' nup įgulos nario šūvio) 
įpirtį^.. /buvo sužeista lėktuvo

^.. ./ '

- t ‘ ~ r '

k? Ar •» ne, bet tai
buvo herojiškas prasiveržimas 
per. khiyiną*gMežinę sieną.

ir ’kitokius rusų simpa- 
. . visa laisvume .pasaulyje
esanti tautos dalis, o ypač pa- 

^ųti.eŠai, tiesiog su 
pasididžiavimu .džiaugėsi tų dvie

VTąeiąų pp^kelių metų tas en- 
^ziąziaįs kaikurių išeivijos lie-

Dabar 
siskaitė 
“Akiračių” puslapiuose jau gar
siai, net neraudonuodami mam- 

: “jie gi sturtiesę nušovė. 
Amerika negali jų čia priimti” 
ir t. t. Ir taip toji liežuvinė pro
paganda, kaip tos vėžio bacilos, 
diena iš dienos plinta, esamų 
ir būsimų koloborantų tarpe. 
Žinoma, ir šiuo atveju kaip ir 
dėl politinių partijų, vėl kolabo
rantai teigia, jog tai yra jų pa
čių mintys.

/

Kas liečia Amerikos valdžią, 
visiškai nėra nuostabu, jog vie
naip žiūri į Bražinskus, o ki
taip į rusų pilotą, kuris pagrobė ( 
lėktuvą ir jf atkrisdino Japoni- 
jon. Amerikos valdžia ta lakūną 
ne tik pati čia atsigabeno, dargi 
jį aprūpino taip, kad ir jo vai
kams nereikės dirbti. Greičiau
siai ir Bražinskai neturėtų di
delių sunkumų čia pasilikti, jei
gu, kad ir ne lėktuvą tar bent 
bačką alyvos būtų atritinę.

Viskansino “simpoziume” dar 
buvo iškilusi įdomi mintis, o po 
“intensyvių” diskusijų buvo pri
eita vieningos nuomonės, jog: 
blogiausiu atveju Bražinskai 
galėtų prisiglausti Nepriklauso
mos Lietuvos teritorijoje, tai Va
šingtone esančioje Nepriklauso
mos" Lietuvos Ambasadoje. Jei
gu ir rusai dar nedrįsta išsitemp
ti žmones iš Maskvoje esančių 
svetimų valstybių ambasadų, 
reikia tikėtis, kad Amerika tuo 
labiau tai respektuos.

K. Radvila
x-.- M * r *. * .” f - t. * » ’ -

Šagamogienės portretasM. ŠILEIKIS

o
B

PAGALBA REIKALINGA LIETUVIAMS

DR.ANTANO J. GUSENO RAŠTAI ■

$8.00

$2.00

•*MM* — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 
a^tųJvyHną JablpnAip jr Totoraičio jaunas dienas ir susi-

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožia. 
vietoje $4.00 dabar tik-------

tik- .-----------------
Or4 AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS,

po Europą įapūdžiaL Dabar tik - ------------- -
atsiuntus žek[ arba monay orderi, prie 

MV^rfyMa kainos pridadant 50c. parsiuntimo Hlaldonu.

Liepos pradžioje ‘ eidamas nę, Ameliją Baleišienę, Salomė- 
69-tąja gatve sutikau skubantį 
Juozą Mackevičių — Balfo di
rektorių, Chicagos apskr. val
dybos vicepirmininką ir didžiau
sio Balfo 5-to skyriaus pirminin
ką. Užklausus kur skubąs, pa
aiškino, kad į Balfo centro sandė
lį baigti skirstyti rūbus. Mat, ry
tojaus dieną rūbai bus pakuoja
mi ir išsiunčiami Suvalkų tri
kampyje gyvenantiems ir į var
gą patekusiems. Nors pirminin
kas, matydamas, kad iš manęs 
jau nekoks būtų pakuotojas, vis- 
tiek pakvietė rytojaus dieną, į 
Balfo Įstaigą ir rūbų sandėlyje 
atsilankyti.

Rytojaus dieną. Balfo patalpo
se radau kruopščiai atrankan
čias ir į dėžes rūbus dedančias 
5 ponias: Mariją Gotceitienę, Ma
riją Macevičienę, Ireną Regie-

io vedėjo J. Mackevičiaus, kaip “Nusikaltimai prasidėjo uuo> vienas labai gėrai apsirengęs 
juodas džentelmenas autorite 

Į tingai paaiškino, jog krautuves 
įplėšė “alkani žmonės”. Neg; tos 

sas, ir žmonės pradės vogti. Tą; perlų ir aukso p 
patį jie darys Šveicarijoje. Jie (mos, kąd “žmonės’ 
tai darys, ypač kai jie alkani” 

Teko tą New Yorko aptemi
mą matyt per CBS TV kanalų 
5, matyti didžiausią sujudimu; 
lyg skruzdėlynų lazda pumai-! 
sius, kaip tie “žmonės” karts! 
nuo karto 
prožektoriais pašvietus, būrais 
šokinėjo pro išmuštas langų 
vitrinas paaugliai, moterys 
ir barzdoti vyrai glėbiais, kiek 
kurks pakeldamas ne duonos 
kepalus ar mėsos luitus nešėsi, 
o dar prieš su temimą tas krau
tuves gerai pažinomi, kadan
gi pirmpje eilėje grobė vertin
gas prekes ir brangenybes.

Kad ir sunku tamsoje pikta
darius gaudyti, vis dėlto polici
ja tą naktį sučiupo 3,500 lu
pikautojų “žmonių”, kur balt- 
veidžių tik retkarčiais vieną ki
tą pastebėjo. Dienai išaušus 
per TV gatvėse apklausinėjau!

jis galėjo tiek daug rūbų suru-4 Adomo laikų. Visi žmonės da-^ 
šiuoti, sukabinti, turint omeny, 
kad prieš trejetą savaičių daug 
rūbų buvo pervežta iš senos pa
talpos ir čia suversta be tvar
kos. Jis atsakė, kad dėka pasi
šventusių talkininkų, kurie be
veik kiekvieną dieną ateina tal
kininkauti be jokio atlyginimo. 
Be to, galima priminti, kad visi 
rūbai sukrauti rūsyje kuriame 
nėra vėsintuvo, oras nepavydė
tinas, reikia paprakaituoti. Bet 
pats mačiau kaip visi dirba ne- 
rodydąmi jokio nepasitenkini
mo, nes tai daroma šalpai — 
vargstantiems lietuviams.

-Tą dieną pilnoj tvarkoj iš
siuntimui pripakavo 64 dėžes ir 
ant rytojaus visos išsiųstos. 
Talkininkauti atvyksta beveik 
tie patys žmonės. Visiems talki
ninkams priklauso nuoširdi pa
dėka, bet didžiausia padėka pri
klauso rūbų sandėlio vedėjui ir 
tvarkytojui Juozui Mackevičiui, 
o taip pat jo pagelbininkui Kos
tui Repšiui. Kostas Januška

ro nusikaltimus ir garbės netei
kia Dievui. Tik išjungkite švie-

...... . iš tu krau-
. tuvių daugi.msiui prekes grobė.

DIRBTl.XA IN. T M’NACIJA 
1 RIEŠING \ TEOLOGIJAI 
loja. 

štato ir rvsstipriais
ai Aano teologų 

n. Gino Concetti 
straipsnyje Vatikano oficialia
me “L’Osservatore Romano” ra
šo, k d dirbtina inseminacija yra 
orališkai klaidinga ir neleistina.

Krikščionių tradicija ir mora
lė reikalaują, kad žmonių repro
dukcija turi būti tęsiama asme
niniu santykiavimu tarp vyro ir 
jo žmonos, aiškina Vatikano te
ologas.

Klausimas kilo paskelbus ži
nią, kad viena moteris pagimdė 
kūdiki 17 mėnesių praėjus nuo 
jos vyro Kim Kaseli mirties, pa
naudojant spermą, kuri buvo už
šaldyta ir klinikoje išlaikyta pus
antrų metų.

I

ją Januškienę ir panelę Grožvy- 
dą Giedraitytę ir 4 vyrus: Juo
zą Mackevičių, Juozą Saladžių, 
Kostą Repšį ir Juozą Blažį.

Moterys atsinešusios iš kito 
kambario glėbiais rūbus juos 
rūšiavo ir pakavo i dėžes. Vyrai 
klijavo ir tvirtai rišo dėžes. J. 
Mackevičius prižiūrėjo visą dar
bą ir kartais supakuotas dėžes 
paduodavo rišėjams.

Gavęs leidimą pamatyti kaip 
tie suaukoti dėvėti rūbai sudė
lioti, įėjęs į-tą patalpą nustebau. 
Visi rūbai, išskyrus tuos rūbus, 
kurie naujai atvežti, buvo surū
šiuoti, sukabinti ant pakabų: 
vyriški, moteriški, paauglių ir 
vaikiški, žieminiai ir vasariniai 
atskirai.. Rūbai taip, gražiai su
tvarkyti, kaip didelėje rūbų 
krautuvėje. Paklausiau sandė-

JIE BADU VISKĄ PATEISINA

GENEVA, Šveicarija.— Jung
tinių Valstybių ambasadorius 
Jungtinėms Tautoms Andrew 
Young pasakė, kad New Yor- 
ko aptemimas buvo plėšikų 
pakvietimas. “Jei užgesinsite 
šviesas, žmonės, pradės, .'vogti, 
ypač jei jie alkani.” »’ ' ' t 
, Jaunasis Afrikos kilmės 
ambasadorius Young savo eti
kos filosafiją aiškino sekančiai:

LIETUVOS AIDAI j 
P&nkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM | 
Šest. 3:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM | 
Sekmad. 9:30 - 10:00 v.r.—1230 AM 1 
Veda K. BRAZDŽIONYTĖ i

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

Taupykite dabar

Hair, Itching scalp; Splitting ends,' strengthening HAIR, Boot 
growth, and restoring NATCRA-L HAIR COLrOR. Using JIB you 
■will never be BALD or GSffiX. 100% Guaranteed. Listed In 
Druggist Red-Blue Book; . -DrugS-ChemistOrder STRAIGHT

Milwaukee Ave^ Chicago, 3L- 3TB. Medleiee Uįnid' 8 ožį 
16 week supply $6.00. Money -Order; postpaid. Send Today:

■ž Hair formula JIB is PatentedjStiftmiteed In Swttafcrland and- Ut 
i. Registered in USA, CamdK Bsrtpe. It cures Deadruff. Failine 

TTair* IfAbino- cnoln’ -RvriffttWir. 2Ur»/<<s~ TlAlR

I

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

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

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

296 psL, minkšti viršeliai ..$5.00

166 psl., minkšti viršeliai ------ --------------------------------------

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

orderį tokiu antrašu:

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

..„$4.00

$2.00

m
ū

Ftaįtof

pas mus

1739 So. HALSTED ST- CHICAGO. ILL. 80608t7» 8mU Haltled Street. CMotro, HL MM3

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražiais sodybų pieveles išauginti. Reikia -patyrime 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. Šeštoko knygelė, 
turi vadinasi 'cEJHUiifli

KNYGOS ANGLŲ KALBA
m THE DARK. Pikantiškų Ir Intymiu nuotykiu 

pĮfati Ii gyvenimo. Lengvu rtHius. gyva kalba, gražiai išleista

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šia knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už $1^. 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:

f: . Dr. JMM* B. Kančių*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijo* 
Mtr*oJ^too^gtt^<enųjų uofių iki pokario metą. Vidutinio formato. 142

be. XMMMr'*. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
d. paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimyną istorija 
na $8.00.' Kietais viršeliais $4.00.
i Hų knygą yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 

ia laigyti itKUankius | Naujienas arba atsiuntus čeki v

I

Hlei*

ERSAL
Chicago, III. 606081800 So. Halsted St

Knygw ufeskzrrt reikia pridėti 83 et pašto IMaMocm.

1TM 8b BtteM Bt, CMeara, HL IM08. ■ TeL HA 1-I1W

I — naujienos, CHICAGO I, ILL, _ Friday, July 22, 1977
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1731 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS MM8 
Garą pinigui, tuojau knytM peafąetae*.

____ sa.ee
POVILaj MILRRIS- biogftfijoą bruožai 231

NIVERSaI

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 dienų, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

t 
s

RIMTĄ KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
’ -p ąalhita *<vtl pofkly knytv, kurlev papuoš b«t kokią
- tolTRĖ NNMĄ 4f lentyną.
Jį;- "AloMMMne pąkąlnllkl*, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jeuną dieną 

‘ AHhnlnimąl ir Įvykių bei rietą aprašymid. skaitomi kaip ro- 
. ■ arams. 387 pal. Kaina SS.

A. MtelnUkl*, METAI PRAEITYJE. Netolimą Įvyktą pririminl- 
!r laiko' Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymaL anskira- 

. tyti l 12 dalią. 296 pal.. kaina S3.
’ Df. K«y« Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas. Gra- 

.Baia viekeliais. 335 p<L Kaina $6.00. Minkštąją virš. 15.06 
FreC taoL tlrfflka, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO-

, ■ M*A, I datis. 208 paL, Įrišta — $3.00, minkštais vir-
- Milais — $2,00; II dalis, 223 P«L Įrišta — $3,00. mlnkš- 

' ' > tab viršeliais_____________________________________
P; < . Henrika* Tame* — Temeševskea, LIETUVIŠKASIS PAMARYS, 

f/'MkštoAr ir Labtfnvoe.apskritys sn Įdomiais aprašymais, iliu- 
•titarfJomis ir dokumentacija. 336 P*l-, kaina $8.

P. KWGnM. TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Trijų dalių Liettrvoe 
1 *, ptatlzaBą buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

, J*nMa NeeOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

’A$
t

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

O. Juous Dauparat. 2EMĖS OKIO ŠVIETIMAS. Studija. 
U Chlcagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvie 
lią: žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte, u dalia: 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: "Jei liūdnas lietuvią tautos likimas 
nebūtą sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtą su
griovęs gražiai išaugusią ir suklestėjusią Lietuvos politiniu, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų šiandieną, drąsiai galinu sakyti. Uetnvfą 1 
tauta galėtą didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaistais | 
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 
saulj išblaškyto lietuvią absoliuti dauguma vn arba patys buvę Ali
ninkai. arba ūkininką valkai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvią daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meOe Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus — myo
ma! Tėvynei Lietuvai*.

Knygos 300 puslapiu 50 daug vaizdeliu Ir lentelių kaina tik tS.OO. 
Gaunama Naujienose.

deki arba Money Orderi riuati tokiu adresu: '
»JA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

(rtelgta 1923 metais. TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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trims mėnesiams ________ - $7.50
vienam mėnesiui -------------- $2-50

Kanadoje:
metams  $30.00
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Dienraščio kilnos:
uhicagoje ir priemiesčiuose: 

metams---------------------
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trims mėnesiams  
vienam mėnesiui______—
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$30.00
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$8.00
$3.00
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sekmadienius, laidžia Naujienų Ben 
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Pinifua reikia dusti pašto Moot? 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus lekmadirniua. aoa
9 ral. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Maskva gerai informuota
Visi Amerikos lietuviai yra susirūpinę Algirdo ir 

Prano Bražinskų likimu. Visi žinome, kad jiedu keliais 
atvejais dandė išvažiuoti iš rusų karo jėgų pavergtos Lie 
tuvos, bet jiedu neturėjo galimybės. Vietoj leidimo išva
žiuoti, tėvas ir sūnus buvo išsiųsti i Kaukazą duonos už
sidirbti ir pavergtai lietuvių tautai sovietų valdžios už
dėtai bausmei atlikti. Jeigu Bražinskai būtų nusikaltę 
sovietų valdžios lietuviams primestiems įstatymams, tai 
jiedu pirmiausia būtų buvę nubausti ir pasiųsti į kurią 
nors prievartos darbų stovyklą. Jeigu sovietų valdžia to 
nepadarė, tai jau kiekvienam turi būti aišku, kad jiedu 
nenusikalto sovietų valdžios primestiems įstatymams.

Sovietų valdžia neturi jokios teisės uždrausti Lietu
vos gyventojams išvažiuoti iš Lietuvos. Karo metu ru
sai okupavo Lietuvą, bet karo pabaigoje visos sovietų ka 
ro jėgos privalėjo iš Lietuvos išsikraustyti. Privalėjo iš
eiti po visą šalį išmėtyti sovietų pėstininkų pulkai, sovie
tų šarvočiai, sovietų aviacija ir pirmon eilėn — visa so
vietų policija. Iš Lietuvos privalėjo išsikraustyti visi ru
sai kolonizatoriai, prisodinti Į kiekvieną derliilgešhės že 
mės kaimą, paverstą sovietų dvaru. Sovietų valdžia, ne-j 
atšaukdama savo karo jėgų iš Lietuvos, •padarė'’ pirmą 
nusikaltimą. Antras josios nusikaltimas — uždraudimas 
Lietuvos gyventojams išvažiuoti iš Lietuvos. Bražinskai 
ryžosi patys išvažiuoti. Jie naudojosi tomis priemonė
mis, kurios jiems buvo prieinamos. Jie nutarė išskrįsti iš 
Sovietų Sąjungos lėktuvu. Jiems pavyko.'Jie Įrodė, kad 
sovietų karo lakūnai, perkelti Į civilinę aviaciją, nenori 
bereikalingai rizikuoti gyvybe. Bražinskai Įsakė lakū
nams nunešti juos Į Turkiją, tai sovietų lakūnai jų pak
lausė ir taip padarė. Kas sužeidė minėto Ižktuvo patar
nautoją, tuo tarpu dar neaišku. Sovietų lakūnai tvirtina 
vieną dalyką, o Bražinskai įvyki kitaip aiškina.

Bražinskai septynis metus praleido Turkijoje. Kurį 
laiką jie buvo laisvi, o vėliau buvo paimti valstybės prie- 
žiūron, kad ko neatsitiktų, kad sovietų agentai jų ne
pagrobtų. Jiems buvo suruošti keli teismai, kuriuose so
vietų profesoriai, geriausi advokatai ir samdyti turkų 
teisės specialistai pralaimėjo. Turkų vyriausybė Brazius

kų neatidavė rusams, bet išleido juos užsienin, šiandien 
Bražinskai yra Amerikoje, Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse.

Bet sovietų valdžia ir Čia jų nepalieka ramybėje. Ji 
naudoja Įvairius būdus- Bražinskams suimti ir atiduoti Į 
sovietų čekistų rankas. Pirmiausia, sovietų agentai pas
kleidė apie Bražinskus įvairiausius gandus, vaizduojan
čius juos didžiausiais nusikaltėliais. Tuos gandus sklei
džia ne paprasti Amerikos lietuviai, bet Įtakingi mūsų 
vienuoliai. Gandai pasiekė vieną kitą paprastą Amerikos 
lietuvį, kuris pradeda abejoti Bražinskų pasiryžimu išt
rūkti iš Sovietų Sąjungos ir Bražinskų vesta kova prieš 
okupantą. Jiedu reikalavo, kad sovietų karo jėgos būtų 
atšauktos iš Lietuvos. To paties reikalauja Amerikos lie 
tuvių dauguma. "

Pasirodo, kad pareikalavo Bražinskus atiduoti so
vietų valdžiai ir’to lėktuvo Įgula, kun-Bražinskus išvežė 
į Turkiją ir nutupdė Trapizonde. Maskvoje esančioje A- 
merikos ambasadoje prisistatė AN?24 lėktuvo įgulos na
riai ir paprašė, kad Amerikos vyriausybė suimtų Bra
žinskus ir atiduotų Sovietų Sąjungai Įgulos nariai aiški 
na, kad Bražinskai padarė kriminalinį nusikaltimą. Lėk 
tuvu skrendant iš Batumo Į Suchumą, Bražinskai priver 
tė Įgulą skrįsti į Turkiją. Aiškus daiktas, kad minėtos 
įgulos nariai patys šitokio dalyko nesugalvojo. Jiems pa
tarė šitokio žingsnio imtis geriausi sovietų valdžios pata
rėjai, kurie nieko kito nedaro, bet sekioja visus išbėgu
sius lietuvius ir bando jiems pakenkti.

Sovietų lėktuvo Įgulos nariai nesupranta, ką jie da
ro. Jie turėjo Bražinskus Sovietų Sąjungoje. Įgulos na
riai patys Bražinskus nuvežė į Turkiją, nutupdė lėktu
vą turkų aerodrome, patys atidarė sovietų lėktuvo duris 
ir leido Bražinskams išeiti. Bražinskai galėjo būti gink
luoti, bet kariškas šautuvas kabojo lėktuvo kapitono ka
binoje. Kariškus revolverius turėjo visi ‘įgulos nariai. 
Sovietų karininkų Įsakymas galėjo turėti tokios pačios 
galios, koks buvo ir Bražinskų įsakymas. Be to, kabinoje 
buvo penki sovietų kariškiai, o Bražinskai buvo tiktai 
du. Teisingiau pasakius, tiktai vienas, nes Algirdas vos 
15 metų buvo peržengęs. Tie lakūnai paprastomis'ranko- 

lmis būtų galėję Bražinskus nuginkluoti, bet jie to nepa
darė. JiJe būtų galėję nutūpti kitame sovietų aerodrome, 
bet jie nedrįso to padalyti. Jie nesirįžo nieko daryti, bet 
šiandien jie prašo Amerikos ambasadą, kad ji suimtų 
Bražinskus ir atiduotų sovietų valdžiai įgulos nariai ne 
supranta, kokion kvailon ir negarbihgon padėtin juos pa 
dėjo sovietų valdžios patarėjai, įkalbėję kreipti Į Ameri
kos ambasadą su tokiu prašymu. r

Bet tai dar ne viskas. Keimerio redaguojamas Gim
tasis kraštas įdėjo redakcijos paruoštą rašinį apie ŠĮ Bra 
zinskų klausimą. Rašinys pavadintas “Slepia nusikaltė
lius”. Jame paminėtas AN-24 įgulos žygis kovo 29 d. Į A=; 
merikos ambasadą, paminėtas neaiškus neva Baltųjų 
Rūmų pareiškimas šiuo reikalu, ir viskas baigiama to
kia Maskvai liūdna išvada: .’W-.

“Dera priminti, kad Taiybų Sąjungos vyriausybės 
pareiškime šiuo klausimu buvo aiškiai pasakyta, jog 
nusikaltėliai Bražinskai, kur jie bebūtų, turi būti iš
duoti Tarybų Sąjungai”. To feikalavo^i' AN-24 Įgu
los nariai, kreipdamiesi į JAV prezidentą. Tačiau 
Baltieji Rūmai, kaip matyti iš jų atsakymo, nesiren
gia išduoti kriminalistų nusikaltėlių, kad juos teistų 
tarybinis teismas ir kad jie būtų pelnytai nubausti”. 
(Gimtasis kraštas, 1977m. geg. 19 d., 6 psl.)

Prieš tris metus šiaurės Korėjos karo laivai pagrobė neutraliais vandenimis plaukiojusį JAV 
elektroninį laivą ("Pueblo”. Komunistai kelis mėnesius tardė kapitoną ir 83 įgulos narius. Tuo 
tarpu dabar kai numušė JAV helikopterį, tai atidavė sužeistą lakūną ,'ir trijy kariy lavonus 
ketvirtą dieną.

ČECHOVAS, POVILAS ANDREJEVIČIUS

Naujas vasarnamis
(Tęsinys)

Kažkaip būriu ėjo iš miško ir pakeliui sutiko in
žinierių. Jis sustojo ir, nepasisveikinęs, piktai žiūrė
damas čia į vieną, čia j antrą, pradėjo:

— Aš prašau nerinkti grybų mano parke ir apie kie
mą, palikti mano žmonai ir vaikam, bet jūsų mergai
tės vos švintant ateina, ir po šio nelieka nei vieno gry
bo. Prašyk jus ar neprašyk, — tatai visviėn. Prašy
mas, malonumai, įtikinėjimas, matau, viskas bepras
miška. V -

Jis savo pasipiktinimo žvilgsnį į Rodiono sustab 
dė ir tęsė: g

— Aš ir žmona elgėmės su jumis, kaip su žmonė
mis, kaip su lygiais, o jūs? E, ir ką bekalbėti. Pasi
baigs, tur būt, kad mes jus nekęsime. Nieko daugiau 
nebelieka.

Ir sukaupęs savyje pastangą, sulaikydamas savo 
pyktį, kad nepasakytų ko pervirš, jis apsisuko ir nu
ėjo toliau. i

Parėjęs namo, Rodionas pasimeldė, nusiavė ir at
sisėdo ant suolo drauge sn žmona.

— 7aip..., — pradėjo jis atsikvėpęs. — Einam da
bar, o jMina.s Kučarovas priešais... Taip... Mergas vos 
L : i. i;.r' malė... kmhėl, sako, grybų neneša... žihfmni, 
sako, ii v:hk, m. O paskui žiūri j mane ir sako: aš, sa
ko. su žmona < vęs nekęsime. Norėjau aš jam iki ko
jų nusilenkti, l>< : nevli-įsau... Duok Dieve sveikatos,.- 
Pasiųsk jiem Vicšpate...

Stepanida pesižegnojo ir atsiduso.
— Ponai gėri, paprastai...— tęsė Rodionas. — “Ne

kęsime” — prie Visų pažadėjo. Senatvei... tatai būtų 
nieko... Amžinai už juos Dievą maldaučiau... Pasiųsk, 
Dangaus Karaliene...

Dangun ėmimo, 14 rugsėjo, buvo bažnytinė šven
tė, Lyčkovai, tėvas ir sūnus iš ryto važiavo į aną pusę 
ir sugrįžo pietums girti; jie ilgai vaikščiojo kaime, čia 
dainavo, čia keikė negražiais žodžiais, paskui susipe
šė ir nuėjo Į sodybą skųstis. Iš pradžių įėjo į kiemų 
Lyčkovas —tėvas su ilga drebulifle lazda rankoje; jis 
nedrąsiai sustojo fr nusiėmė kepurę. Kaip tiktai šiuo 
metu terasoje Sėdėjo inžinTėrius su šeima ir gėrė ar. 
batą.

— Ko tau? — Suktelėjo Fnžihrerius.
— Jūsų aukftftkHnybe, pone... pradėjo Lyčkoyas ir 

apsiverkė: — Aprefkškife Dievohn along, užstokite... 
Nėra gyvenimo dėl sūnaus... Sūnūs sugriovė, pešasi... 
Jūsų aukštakilnvbe...

Įėjo ir Lyčkovas — sūnus, be kepurės, taip pat su 
lazda; jis sustojo ir Įrėmė girtą, beprasmį žvilgsnį j te 
rasą.

- — Ne mano Reikalas jus tardyti, — pasakė inžinie
rius. — Kreipkis į zemskį arba stanūvinį.

— Aš visur buvau... prašymą įteikiau... — pratarė 
Lyčkovas — tėvus ir ėmė raudoti. — Kur man dabar 
eiti? Reiškia, jis dabar gali mane užmūšli? Jis, reiškia, 
viską gali? Tatai tėvą* gi? Tėvą ?

Jis pakėlė la^dą ir sudavė jo sūnui | galvą; tasai 
pakėlė savo lazdą ir sudavė seniui tiesiog į plikę taip, 
kad Tažda^ftet atšoko. Lyėkovas — tėvas net gi nestrs- 
vyravo ir vėl sudavė sūnui ir vėl į galvą. Ir taip stovė

tinėja dėl santykių su nuteistu cija rado po lova pasislėpusią 
34 metų moterį Deola Johnson, 
kuri su kompanionu Ellis Mc
Innis, s25, gyv. 5226 So. Dor
chester avė. liepos 6 d. įsilaužė 
į Chicagos universiteto studen
to Mark Gromer butą, 5322 So. 
Woodlawn avė., trečiame aukš
te, jį suraišiotą išmetė pro lan
gą ir jo butą, apiplėšė.

Studentas Gromer po poros 
valandų mirė. Suimtas ir stu
dento nužudyme dalyvavimu kal
tinamas 35 metų Joseph Bell, ku
rio bute po lova rasta Deola 
Johnson.

I ir kalėjme laikomu disidentu 
Anatolijų šaranskiu.

Lewich negavo leidimo važiuo
ti į Oxfordo universitetą'Angli- 
joje dalyvauti jo garbei suruoš
toje konferencijoje.

ŠŪVIS DAKTARO KABINETE

Ir daktaro kabinetas nebesau-

KAIRAS, Egiptas. — Valdžia 
apkaltino Libiją konspiracija su 
fanatikų musulmonų grupe grob 
ti ir žudyti žymiausius egiptie
čius ir eventualiai nuversti pre
zidento Anwar Sadato valdžią.
Suokalbyje numatyta užimti gus, kaip naujausiai Chicagoje 
Egipto radijo ir televizijos, stotis,'daktaro paskirta data su paci- 
kariuomenės vyriausią vadovy- entu parodė.
bę ir kitas svarbiausias įstaigas. Dr. Charles Schlageter, turė

ta pati musulmonų fanatikų | jęs savo kabinetą 11 aukšte 
grupė, besivadinanti “Atgailos' Northwestern Memorial Hospi- 
ir Vienatvės draugija”, kaltina- > tai passavant paviljone, slaugei 
ma pagrobus ir nužudžius buvu- l 
sį Egipto miništerių kabineto 
narį ir susprogdinus 4 bombas.

Egipto general prokuroras Ab
del Alim Machluf pasakė, kad 
Libijos agentai prižadėjo tą fa- • 
natikų grupę aprūpinti fondais, 
ginklais ir šaudymo špecialis- ■ 
tais. Sadatą nuvertus, naują’ 
valdžią Libija pirmoji pripažins. ■

KGB tardo

pranešus, kad atvyko senas jo 
pacientas Philip Zahn, 24 vizi
tuojantis nuo 1971 metų, pa
šaukė “Come in Phil-”

Pacientui įėjus, nė minutės 
netrukus pasigrdo šūvis ir iš 

įkabinėto išsvirduliavo daktaras 
Schlageter ir sudribo. Iš paskos 
sekęs Zahn į mirštantįjį paleido 
dar tris šūvius, numetė revol-

- ■ verį ir išbėgo. Zahn netrukus 
; suimtas Į klausimą, kodėl nū-7 
šovė daktarą, atsakė: “Visa, kąmokslininką jums galiu pasakyti, yra kad 

, Iturėjau asmeninę priežastį?
MASKVA, Rusija. — Aukšto i> 

laipsnio sovietu mokslininkas j 
Benjaminas Lewich pašauktas!

.į kalėjimą, kur KGB jį tardo,] 
kadangi Lewich su žmona ho-1
rj emigruoti į Izraelį. Patirta, • apartmentą Chicagos pietinėje 
kad sovietų saugumas jT kaman- dalyje 7036 S. Merrill st. poli-

Jau sugauti 
studento žudikai

Įsilaužus? į užsibarikaduotą

Vagystė dangoraižyje
CHICAGA. — Vieno dango

raižio, .4250 N., Marine, dvide- 
šimtame aukšte iš tuščio apart
ment© plėšikai er sieną pralaužę 
praėjimą į Bernard Paul apart
mentą, 'išvogė brangenybių, kai-' 
lių, pinigų ir ginklų $185,000 
vertės sumoje. Vagystė pada
ryta dienos metu, kada abejuose 
apartmėntuose nieko namie ne
buvo. ,

Argentinoj sudegino 
Jehovos salę

Maskva nori, kad “tarybiniai” teismai galėtų teisti 
Bražinskus, betMaskva žino, kad pagal tarptautinę tei
sę “tarybiniai” teismai neturi teisės jų teisti. Pirma pri
valo būti teisiama “tarybinė” yaldžia,. neteisėtai okupa
vusi Lietuva. Privalo būti teisiama “tarvbinė” valdžia, 
draudžianti lietuviams išvažiuoti iš Lietuvos. Maskva nu 
jaučia, kad ji neturi teisės teisti Bražinskų, todėl ir nesi
tiki juos atgauti. .Bet mes to nežinome ir kartais bereika
lingai keliame triukšmą. > -

simaskavę raiteliai sudegino Ūž-.‘ 
draustos Jehovos liudininkų sek
tos susirinkimu salę, ’kaip prane-* 
"ša tos religines 'sėktbs vadas 
amerikietis Charles Eisenhower. 
Tai įvyko sekmadienio naktį 400 
mylių atstu nuo Buenos Aires.,

• Dažniausiai pasitaikanti' 
liga visame -pasaulyje yra lie-', 
tuviškas gripas arba sloga. Gi? 
lokalinė dažniausia^įiga yra’; 
dantų gedimas, kuris paliečia 
net 53 nuoš. amerikiečių. Kai 
kuriose pasaulio/ vietose visi 
žmonės turi savo viduriuose kir 
minų.

jo ir beldė vienas antram į galvas, ir tatai jau buvo pa 
našu ne ą muštybę, o verčiau į kažkurį žaidimą. O už 
vartų telkėsi kaimo vyrai ir bobos ir tylėdami žiūrė
jo į kiemą, ir jų visų veidai buvo rimti. Tatai atėjo 
kaimiečiai, kad pasveikintų šventės proga, bet pama
tę LyčkoAms, susigėdo ir į kiemą neįėjo.

Sekančios dienos rytą Elena Ivanovna su 'dukre
le išvažiavo į Maskvą. Ir pasklido garsas, kad ihžinie- 
Hus savo sodybą parduoda.

cC * ’v Z ;
fįj;- , .... ' - ’

Į tiltą seniai prisižiūrėta, ir jau sunku būtų įsi
vaizduoti be tilto šioje vietoje. Pasilikusios po staty-l 
dos šiukšlių krūvos apsaugo žole, basieji pamiršti ir 
vietoje “Dubinkos” dabar kiekvieieną valandą girdėt 
praeinančio traukinio ūžimas.

Naujas vasarnamis seniai, parduotas; dabar jis 
priklauso kažkuriam valdininktii, kuris šventėms su į 
šeima čion atvyksta iš miesto, terasoje geria arbatą ir, 
paskui išvažiuoja atgal į miestą. Prie jojo kepurės ko i 
karda, kalba jis ir kosti, kaip labai svarbus valdinio-1 
kas, bet JTa tiktai kolegijos asesoriaus laipsnio, ir kai 
kaimiečiai jam lenkiasi, tai neatsako.

ObruČanove visi paseno: Kozovas jau numirė, Ro- 
dioho troboje liūvo dar daugiau vaikų, Volodjkai už-; 
hugo ilga ruda barzda. Gyvena kaip ankščiau vargin
gai.

■ > . ■
Ankstyvą pavasarį obničanoviiiiai piaujHo mal

kas prie stoties, šiai jie po darbo eina namo, eina nes 
kubėdami, vienas už' kilo; plačios skerspiūvės linguo
ja ant pečių, jose atsispindi saulė. Kranto krūmuose 
gieda lakštingalos, o danguje vyburiuoja včversiai.

Naujam vasarnamy nėra'nei dvasios, -tylu, ir tiktai 
auksiniai balandžiai, auksiniai todėl, kad juos apš
viečia saulė, skraido virš namo. .Viši —'ir Rodionas, 
ir abudu Lyčkovai, ir Volodjka prisirūėna baltuosius 
arklius, mažiukus ponius, fejerverkus.„valtį su lempo
mis, prisimena, kaip inžinieriaus žmona, graži, puošni 
ateidavo į kaimą ir kaip meiliai kalbėdavo. Ir viso to, 
tarsi nebuvo. Viskas, kaip sapnas ar pasaka.

Jie eina koja už kojos, pavargę, ir galvoja... Jųjų 
kaimo, galvoja jie, žmonės yra geri, ramūs, protingi, 
bijo Dievcr, ir Elena Ivanovna taip pat rami, gera, kuk 
Ii, buvo taip graudu į ją žiūrėti, bet kodėl gi jie neįsi- 
gyveno ir atsiskyrė, kaip priešai? Kuris tatai buvo ta 
sai rūkas, kuris uždengė nuo akių patį svarbiausia, ir? 
buvo matoma tiktai nuganymai, kamanėlės, replės ir 
visi tie menkniekiai, kurie dabar, Juos prisimenant, 
atrodo tokie patys niekai?. Kodėl su nauju savininku 
gyvenam taikingai, d su inžiniferium nfesutikom? .

Ir nežinodami,, kaip atsakyti į šiuos ba^o klausi-,' 
mus, visi tyli, tiktai Volodjka kažką rtūrma...

— Ko tu? — klausia Rodionas. a- »
— Gyvenom be tilto, sako Volodjka hfflral —Gy* 

venom be tilto ir neprašėm... ir nereikia mums jo..
Jam niekas neatsako, ir tolyn eina, hukorę galvas.
’ ' DADAtGA į; |

Vertė ii rusų kalbos Jonas talaitis
....•e;---*

SKAITYKITE IR KIŪTINKITE i 
DIENRAŠTI “NAUJIENAS'"' • ?
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l>K. k. g, balukas 
mku<erua ir moterų ligos 
ginekologine CHIRURGIJA 

6449 So. Pulatki Rd. (Crowford 
Medical Building). TaL LU 5-6446

Proma ligonius pagal susitarimą, 
lei neatsiliepia, skambinti 374-6004,

DR. U K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIKUKGUA 
fei«f. 695-0533 

Fox Vaney Mediči! Center 
864) SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

VALERIJA ANYSIENė

ELZĖ JANKUTĖ
Jos garbingo amžiaus sukakties proga

1977 m. liepos 16 d. gausus Bet ir čia Kanadoje, svetimo- 
būrelis artimų draugų susirinko jė žemėje, Elzė iš pat pirmųjų 
atšvęsti Elzės Jaukutės 79 me- dienų įsijungė į lietuvių visuo- 
tų gimimo sukaktį. Jau praėjo meninį gyvenimą. 'Nežiūrint į 
20 metų su viršum kai po pas- nuolatinį darbą dėl kasdieninės 
kutinio karo audrų, iš nualintos duonos sau ir mylimam broliui 
ir sudraskytos Vokietijos, Jan- Kristupui, ji visuomet turėjo 

laiko liėiūviškiems reikalams. 
Ji nepraleisdavi nė vieno švar- 

, kaip sausio 
15 d.^ vasario 16, birželio 15 ir 
kL Vi/jokiuosė parengimuose ir

Elzė Jankutė yra retos s’elos1 pagerbiihuose ji dažnai daly- 
■ žmogus. Jos visas gyvenimas vaūdavo kaip rengėja - šeimi-

kų šė ma atvažiavo į“šiaur.
Amerikos kontinentą. Elzė su
broliu Kristupu ir seserimi Ede besnio minėjimo, 

‘ sustojo Toronte, o sesuo Urtė
pasirinko Chicagą, JAV.OR. PAUL V. DARGIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Westchestor Community kliniKo*

Medicinom direktorius r f > . . > • . v . - . .
1738 s. M-nheim Rd„ w*>fche«.r, ui. {buvo pašvęstas kitiems. Motinai ninke. Ji buvo pirmininke Eym 
yAihANUUS: 3-4, 6-iuv urnomis ir į m rus, jau 1913 u>. ant Elzės jau geiikių Moterų Dr-jos ir vėliau 

kas antr<5 šeštadieni 8— -3 vai.
TeL: 56Ž-Z/Z7 arba 567*2724

Ruzu GI 8-0873

DR. \V. EISlN-BISfNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGUA 
6132 So. Kedzi. Ave^ WA 5-2*70

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-bOCt.

nų 19 mėtų pečių krito visi šei- jos garbės pirmininkė, šaulių 
mininkės rūpesčiai. Ji buvo sa- būrelio garbės narė ir Maž. Lie- 
vo žymaus tėvo padėjėja, rū- tuvos Moterų Dr-jos steigėja ir 
pestinga sesuo ir visokeriopas 
ramstis savo aklam ‘broliui Kris
tupui.

Po I Pas. karo prasidėjo aud-

ilgametė jos pirmininkė. , 

Jos iniciatyva buvo atgaivin
tas Maž. Lietuvos tradicinis 
šiupinys. Visiems Toronto maž- 

ringasis periodas Martyno Jan- Į lietuviams pritariant, ši idėja
kaus gyvenime: kova už KIai-(buvo įgyvendinta. Nuo to laiko

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ L1GOS 
3Y07 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarus

DR. K. A. V. JUČAS 
439-4441; 561-4605 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

L lt FRANK PLECKAS
CPTOMETRISTAS 

KAhBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tel. 73/-5149

1 luina akis. Pritaiko agnius 
“contact lenses”

pagal susitarimą. Uždaryto tree.

UK.I4EU1S AS SEIBUTIS 
t~xs;V, pūsles ir 

; (PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET.

Tat antrad. nuo 1—4 po pietų,

ir

. Ottso telef.: 776-2fitt0 
rtauias ret telei.:- 446-5545 

, r . ’z'- - * ~ -

bk. VYT. TAURAS 
ircrTOJAS ir’chirurgas 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ h*9Os 
Ofisas 2652 WEST 59th STREET
- _ Tel. PR 8-1223 y

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

pagal susitarimą. 9

pėdos krašto grąžinimą Lietu- šiupinys Toronte ir jo apylin- 
vai. Po laimėjimo 1923 m. ir kėje tapo tradicija. Visų ger- 
Klaipėdos krašto 
prie Lietuvos, 
kus sulaukė daug pagarbos lie
tuvių tautoje. Jis visados liks 
Lietuvos istorijoje, kaip Mažo
sios Lietuvos patriarchas. Su
kaktuvių dienomis, per Jonines 
arba kitomis progomis ekskur
santai, arba atskiri garbintojai, 
masiniai lankė Bitėnus.

Dr. M. Anysas savo sveikini
mo žodyje paminėjo, kad jTs 
1938 m. vasarą lydėjo guberna
torių Kubilių pasveikinti patri
archą gimimo dieną ir ta proga 
įteikti jam II klasės Gedimino 
ordiną už nuopelnus tėvytoei. 
Kaf patriarchas gubernatorių ir 
kitus svečius vedė Rambyno 
kalno apžiūrėti; Elzė darbavosi 
Virtuvėje. Kai sveięiai, apžiūrėję 
kalną ir jo įžymybes sugrįžo, 
rado stalą paruoštą ir mielaT ir 
visuomet linksma šeiniiiiiiikė 
nuoširdžiai visus vaišino. Šį 
kartą, kaip ir kitais atsitikimais, 
tekėjo stebėtis, iš kur ATskaš at- 
sirišdbvo, kad galėdavo priim
ti, kaip ir šį kartą, net nelauk
tus svečiuš. Atrodė, kad Elzė 
turėjų, pakalnėje pasakišką sta
liuką: “Tischlein deck dich”. 
Daug laiko praėjo nūo šių lai
mingų dienų.

ir kėje tapo tradicija.
prijungimo biania Elzė Jankutė, gražiai pa- 

Martynas Jan- sipuošusi tautiniais drabužiais 
ir malonia šypsena, tapo maž- 
iiėtuvių šeimininkės simboliu.

Šie pobūviai neturi komerci
nių tikslų. Rūpinamės šiltoje 
kultūringoje ir i 
atmosferoje išlaikyti senus Maž.

dangiškojo 
Jei tik pa

su Kristumi

kur yr* mt 
rv».^|i? j tą klausimą atsako knygutė "Viltu po mirties", kurią gauslta 
įmokamai. Rašykita:

ZAVI5T, 3715 WE5T 66th STRtfET. CHICAGO, ILU 60629
ŠV RASTO TYRINĖTOJA)

JONAS RIMŠA 'Motinystė’’ (Aliejus)

Ir jaunutė Silvija šarkutė at- Vasario 16 gimnazijai, skau-

GAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

M

Elzei sveikatos ir laimingų 
tolimesnių metų.

(Mūsų Sparnai, 1973)

■■

gėrėjosi jūrų skautų grupės šo- deja, jau ilgesnį laiką nebeiš- 
šeimvniškoie!^^s’ ve<^amais Bičkevičienės. eina. Nuolat skyrėme pašalpą

ttouvos^ driv^:.ra“lm..f^ui ir Lie'u'dų

pobūviui Elzė ilgai ruošėsi. Jos 
buvo apgalvota iki smulkmenų 
visa vakaro programa. Ji mo
kėjo ■ ' pritraukti meniškas jė
gas ir supažindinti svečius su 
jaunais talentais. Literatūrinės 
ištraukos buvo skaitomos iš 
inūsų didžiojo poeto ir dainiaus 
Donelaičio “Metai” ir kitų. Ypa 
Ingai reika pamnėt p. Merkely- 
tę, šiandien aktorę Londono te
atruose. Pas mus, tur būt, pir-
tną kartą viešai pasirodė Žvieg-j 
ždaitė su savo eilėraščiajs. Mu
zikės Rautinš ir Viskontienė su
pažindino publiką ,su sutartinė- 
inis, — - senoviškomis!’lietuviš
komis dainomis ir iššaukė dide
lį publikos susidomėjimą. Vė
liau šios dainos buvo įrekor- 
duotos ir patalpintos muziejuje

Kartą turėjome aukšto lygio 
koncertą, skambino Yčaitė-Be- 
resnevičienė. Ne kartą publika

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Bet Dievas, kuris yra turtingas gailestingumu, dėl begalinės savo 
meilės, kuria Įis mus mylėjo, kai mes buvome mirę nuodėmėse, atgei- - 
vino mus drauge su Kristumi". Jono 3:14-16.
Kaip labai didi ir stebėtina šita Dievo ir Kristaus meilė- Atrodo ne

galima pasiekti jos aukštumą ir gilumą, ilgumą ir platumą. Kurie priėmė 
Viešpatį kaip savo Atpirkėją ir padarė sandorą su juo pašvęsdami jam visa, 
ką jie turi, tie gavo jo palaiminimus. Kuomet juos trukdo kūno silpnybės 
arba kitų pasipriešinimas, jie turi atsiminti didžiąją mūsų 
Tėvo meilę ir jo Sūnaus meilę, kuria jis mylėjo nusidėjėlius, 
siliksime ištikimi ir paklusnūs jam, tai iŠ tikrųjų dalyvausime 
jo garbėje ir šlovėje.

ViM fino, k»d mlrtif yra fliun Ir paliečia kiekvieną Bet

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

T orthopedas-Frotezistas 
fife Aparatai-Protezai. Med. Ban- 
CnSr dažaL Speciali pagalba kojoms. 
wV (Arch Supports) ir t ft.
v «l: 9—4 ir £—3. Šeštadieniais 9—1 
2850 West 63rd St., Chicago. III. 6062S 

fefet.: PRospect 6-5084

Geies visoms progoms 
BEVERLY HILLS GELINYČIA 

2^0 vYEbi odrd oiKtti
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaro* ii 
Gene Drishiy krautuve

THE DAISY STO^E 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn,

’ERKRAUSTYMAl

Leidime! — PHn« epdrevda 
ŽEMA KAINA

r.

Apdraustas o«r kraustyme* 
H fvahrtv ift+umy.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376J882 arba 376-5996

Jw>-

SOPHIE BARČUS
RADIJO/ŠEIMOS VALANDOS
Vitot programom IŠ W0PA, 

1490 klh A. M.

Lietuvio kalbai kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet — šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
ral. ryto.

Telef.t Htmlock 4-2411

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL. 40629

klamacija ir išvaizda. 1972 m. Į Namų palaikymui, 
ji. buvo išrinkta Vilniaus kara
laite kamivalo varžytinėse. Me 
tai po metų parengimų prane
šėja būdavo elegantiška šernai- 
tė-Meiklejohn. Mūsų nuolatiniai 
draugai ir rėmėjai parengimuo
se būdavo dailininkai — Halina 
Zmuidzinienė: ir skulptorius 
Jokūbas Dagys, Juodu visuomet 
dovanodavo vertingus kūrinius, 
kurde ir būdavo kulminaciniai 
punktai loterijose.

Normalaus asmens smege- . 
sveria šiek tiek virs 3 sva-nys 

rų. Rašytojas Tiurgenevas turė-i 
jo didžiausius smegenis.. Jie svė

’ rė 4 svarus ir 6.96 uncijas. Bet- | 
gi garsus 
Anatole

Iš mūsų kuklaus pelno rėmė-; svarų ir 
ine žurnalą “Pajūris”, rašantį loję senatvėje. 
Maž. Lietuvos temomis’ir Bal- amžiaus “duryje jie buvo apie 
tijos pajūrįp reikalais, kuris,'4 unieijas sunkesni

4605-07 Bo; HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741-1742

prancūzu rašyto jas - j 
F rance turėjo tik 2 p 
4 uncijų smegenis ži-i

Spėjama, kad į

4330-34 So. CAIJFORNIA AVENUE
„ i Telefonas: LATayette 3-0440

MODERNIŠKOS AlR-CONDITIŪNED KOPLYČIOS

MIELAI MAžLIETL'VIŲ VEIKĖJAI

EDEI JANKUTEI HVAS IR SUNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Tėlef.: GRovehill 6-2345-5

staiga Toronto, Kanadoje mirus, jos sesutei Elzei Jankutei

ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu-liūdi

MAŽOSIOS LIETUVOS LIETUVIŲ

DRAUGIJA

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI
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teaspoons Worcestershire 
sauce
teaspoon ground oregano 
teaspoon onibn salt 
tablespoon sesame seeds

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

Ambulance 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

» Years Savings

(Minimum

Alt adeptams <*om- 
.. podnded daily 

Passbook Savings, 
paid ana meny.

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

3 cops Cracklin’ Bran cereal
1 cup cockUfl peaūuts /
1 cup thin preteels

56 cup margarine or butler,
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 IS 
minuter Cool on pan. Store in tightly covered container.,

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. L1TUAN1CA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS , 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-121S
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 874-4411

New High-Fiber Cereal—Delicious a»d Nutritions
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 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 thatTl make this “fiberific” recipe 
one you’ll serve arain and again..

CRUNCHY BRAN JUMBLK

i 
' 1

3354 Šo. HALSTED STREET Phone: YArdj 7-1 Jll 
w—"n’B* pi —wwrg'w i .w

BALZEKAS MOTOR’S 
4030 Archer Avė., TeL VI 7-1515

Seniausiai automobilių pardavėjas lietuvis

Vdlėrė rr&rhtėr Čdūtė

Chrysler - Plymouth - Arrow masinos ir
Station Wagon's Už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo ii- priežiūros departamente

Nuo 
1914 metų

Midland Savings ėptar- 
hsnja taupymo it hfcmu 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkojame Juidf už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė- 
tume htiti Jums naudingi 
ir ateityje

Sąskaitos apdraustos iki 
$43,600

?65? W. 69 STREET 
Chicago, IL 6o6z9 

Tel. $25-7400
8429 SO. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455

TM SW 4400

III
MIDLAND 
SAVINGS

AND LOAN ASSOSIAT1ON 
4040 ARCHER AVENUE 

trtICAGO. ILLINOIS 60652
PHONE 234-4470

1410 So. 50th Avė., Cicero
tėlef.: TOwnhall 3-2108-5

Chicagos
Lietuvi?
Uudotuvi?

DireKtori?
Asociacijom

ANTANAS M. PHILLIPS
TUMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. L1TUAM1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASA1TIS
1446 So, 50lh AveM Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003



TRUMPAI
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos lolerantų ir palikti 
įvairių tipų beiidradnrbiaulojus

I visiškoje laisvėje.
j l'odėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu N a ui jenos yru 

j būtinos kiekvienam lietuviui.
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų įkaity 
lojus * - I

Narnai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE

to* ’ •

siunčiamos susipažinimui 2 sa- 
| vai tęs nemokamai. i

* __ Nauj enų pikniko Laimės
šulinys š\ in< t buvo turtingas 

'gausiomis ir geromis dovano
mis, kurias aukojo lietuviškos 
spaudos rėmėjai. Dar kartą dė
kui jiems Taip pat dėkui pik
niko dalyviams, gausiai auko
jusiems Naujienoms prie lai
mės šulinio. Dovanas laimėjo: 
Zigmantas Stankus iš Ham
mond, Ind.; Ema Petraitienė iš

Springs; Marija Smil-

Anita Navickaitė is Stirf. 
s'de, Ela., žinoma solistė ir 
miela lietuvaitė, atsiuntė toki 

“Malonėkite priimti 
mamytės Anuos Nava- 

ir mano kuklią dovana 
($20) Mašinų fondui. Greitu 
laiku numatome sugrįžti į va
sarinę buveinę, 100 Broadway, Willow 
Melrose Park, Ill. 601 (>0. len gįenė 
atšvęsime ir mamytės vardo die’ \ancy Santoski iš Town of La
na, liepos 26. Atvykusios į šiau-?ke apylinkės; Sofija Aleksan- 
rinius namus, žinoma, užsuksi- dravičienė, George Burba ir 
me į Naujienas sutvarkyti pre- Bruno Sedleckas iš Bridgepor- 
numeratos reikalus taip pat su-'to; Povilas Talantis iš Gage 
teikti žinias apie Floridos tau-Įparko. Daug laimėtojų buvo iš 
tiecių veiklą. Gaila, kad mes 
negalėjome atvažiuoti anks
čiau ir dalyvauti Jūsų piknike. 
Tai padarysime ankstvvą ru
denį, prieš grįžtant į Floridą. 
Sakydamos iki pasimatymo, dė
kojame Jums už puikiai tvar
komas Naujienas, o visiems ben gūnas, 
dradarbiams tariame dėkui už Klumbis, Jonas Virpša, Petras 
jų įdomius straipsnius.”

— Pranas žulpa iš Brighton 
Parko apylinkės, Naujienų pik
niko proga, pritardamas jų dar
bui, atsiuntė dešimkę Mašinų 
fondui. Tos apylinkės tautie
tis, norėdamas tinkamiau susi
pažinti su Naujienomis, jas už
sisakė trims mėnesiams. Dėkui 
už auką ir už dėmesį. Platini
mo vajaus proga Naujienos yra I — Wisconsin valstijos Lie-

mano

tuvių Diena bus liepos 31 d.’2 vai. popiet. Sustos prie 6&: 
parapijos čioš ir Archer, Summit. Is ka-; 

tn- 'Tnnll RnšknT I ąžuolyne. Dalyvaus valstijos-gu pinių paskutinis autobusas išeis 
Jbernatorius Martin J. Schreiber. 4:30 vai- p. p. Informacijų teiA 

pavergtosios j ra ūki tės kapinių raštinėje. TeL' 
Į iškilmes iš Chicagos [458-0638; (Pr.)

Brighton Parį
Antanas Marma, Alfreda Maks- 
vvtienė, p. Vaitkienė, Klaudijus 
Pumputis, Birutė Pumputienė, 
Joseph Sudeikis. Daug pikniko 
dalyvių ir laimėtojų buvo iš 
Marquette Parko: Stasys Vana- 

p. G adonis, Frances

Blekys ir Steve Rudokas. Kai 
kurie laimėjo po dvi dovanas, 
kai kurių parašai neišskaitomi. 
Pora aukotų dovanų palikta 
rudeninio pikniko Didžiajam 
Laimės šuliniui, kurio dovanas 
galės laimėti ne tik pikniko da
lyviai, bet ir visi skaitytojai ar 
rėmėjai. Piknikas bus rugsėjo 
11 d. Polonia sode.

Naujienoms reikalingas

Jauną vyrą ar moterį apmokysime šio ama
to. Darbo valandomis informacijų prašome 
kreiptis šiuo tęlefonu:

HA 1-6100.

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

American Travel Service Bureau '
9727 S. Western Ave^ Chicago, ūl. 60643

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

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

. ® 10 dienų ekskursija į šv. žemę ir Graikiją lapkričio 11—21 d. Kaina 
51,174. Vadovaus Algirdas Brazis.

• Registruojami ekskursantai PLB organizuojamai kelionei į Angliją, 
Lietuvių studijų savaitės proga liepos pabaigoje. Kelionė, iš Chicagos ir at
gal kainuoja $355. Informacijos taip pat teikiamos agentūros skyriuj, esan
čioj šv. Antano Taupymo Bendrovėje Cicero. III, TeL 652-5707,

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
XAUJIE5G3S Hemet ru^jo 33 metų. JEnint tą mkektl, gerbiant plraejc 

Amerikor lietuvių dienraščio steigėjus bei HetuvUkoe ipaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas STaŽnam lietuvybės ižlffctoul ikel- 
bkmas Naujienų platinimo vajui.

NAUJIENOS tvirtai stori fr kovoja Lietuvai !r pareigu Urtsrrfą laisvę, 
neldamoi Ir sesidėdiMos į sandėrius su okupantais ar ją Įšaliu 
thdabL

NAUJIENOS palaiko visas lietinių demokratines trupes. Jų bendras lastlta- 
djas ir remia visų lietuviu bendruosius darbus bei tftzlus..

NAUJIKUOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą Half pasimetimo, reto
rikos Ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems loomios. naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa Jas prenumeruoti.

Kenoshos Lietuvių

Bus paminėtos 
tautos.
vyksta daugelis tautiečių orga
nizuotai bei pavienėmis grupė
mis.

— Kun. dr. Juozas Prunskis, 
Amerikos Lietuvių Tarybos in
formacijos vedėjas, kalbės apie 
padėtį okupuotoje Lietuvoje 
laike Ukrainiečių radijo valan
dos liepos 25 d., pirmadienį, 9 
vai. vak. iš W0G0 radijo sto
ties.

— jšv. Kryžiaus ligoninėje 
įvyko dalykas, reikšmingas 
daugeliui tikinčiųjų į laimingą 
skaičių. Ponia Sharon Morrison 
pagimdė dukrelę Jennifer Ma
rie, sveriančią 6 svarus ir 1 
unciją, kas sudėjus sudaro 7. 
Tai įvyko 7.7.77 m. 7 vai. 17 
min. vak. Ponia Morrison “7” 
laikė laimingu numeriu.

— Crane Taupymo ir Skoli
nimo B-vės visos trys instituci
jos šio mėnesio pabaigoje ben
drai gerovei susijungia su stip-. 
riausia ir didžiausia lietuvių fi
nansine institucija ----- Stand
ard Fed. Taupymo ir Skolini
mo B-ve Brighton Parke ir ki
tais šešiais skyriais. Crane B-vė 
ir jos skyriai bus vadovaujami 
ligšiolinio prez. adv. Eugeni
jaus R. Petkevičiaus ir Direkto
rių tarybos, dirbs tie patys tar
nautojai. Standard B-vės prez, 
Justinas Mackevičius pareiškė, 
kad susijungus bus dar geres
nis patarnavimas taupytojams; 
bei skolintojams ir visai apylin
kei. Crane B-vė yra pajėgi fi
nansinė institucija, o susijun
gusi bus dar pajėgesnė.

‘'Vandalai” nusipelnė tikrai 
griežtos baudos

Chicagos užmiestyje Prospect 
Heights suimti nuo 10 iki 14 
metų 5 vaikėzai, pridarę vie
niems kaimynystės namams la
bai daug žalos. Nuostolių pada
ryta už $20,000. Namų 100® W. 
Wildwood, Prospect Heights^ 
savininkams išvažiavus • atosto- 
gų vandalai darbavosi nesku
bėdami: supjaustė baldus ir pa
veikslus, išmetė lauk šaldytu
vuose rastus maisto produktus^ 
išspardė ir išlaužė tarp kam
barių sienas ir šeimos automo-. 
bilj pripylė aliejaus. Visi keturi 
“vandalai” sėdi Cook apskrities 
šerifo daboklėje, penktasis 
beieškomas.

te-

—Šakių aps. Klubo piknikaSj pasakyti tiesą šiais Taikais 
Įvyks liepos 24 d. 12 vai. popiet yra pats svarbiausias reikalas ir 
Vyčių salėje ir sodelyje. Veiks būtiniausias uždavinys. Dėl tre

AR JAU PASIDARĖTE

SAVO TESTAMENTU?
Tuo reikalu Jums gali daug'1 

padėti teisininko Prano šulo pa 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista: 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI j

Su legališkovnis formomis
Knyga su t formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
tnis formomis — $3.50. ■

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”. 1739 SJ 
Halsted St.. Chicago III. 60608 
ruošta, teisėjo Alphonse Wells

bufetas, virtuvė ir -visokie lai
mėjimai laimingiesiems. Gros 

‘A. Ramonio orkestras. -Įžanga 
—,>i. _ r;- . (Er.)

— Autobusai j Lietuvių Tau
tines kapines eis sekmadięniąis 
nemokamai iki Darbo Dienos 
Nuo Archer Avė. ir Harlem 
Avė. išeis 11 vai. ryto, 12, j ir

sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon< 
frontacijps, nors dabar daug 
kas non-jvesti madą, kad" ben> 
dradarbiavimeš 'su sovietais yra' 
patriotinis aktas,- paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems .. . 4;
:Naujienos.buvo-ir yra už de

mokratiją ir: (toleranciją. Deja,

HELP WANTED — MALE 
: Darbininku Reikia '

MAINTENANCE MECHANICS i
For plant in heavy 

metals industry, •
., Applicants must have well: 

rounded mechanical background of 
conveyor .systems.-overhead, craneą 

hydraulic systems and other 
plant’ machihery.

Welding experience also required.
R. LAVIN & SONS,-INC

3426 S. KEDZIE AVE.-------- -
An equal' opportunity ‘employer

i

2608 West 59th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
DldoIIi pasirinkimas saros rOilet įvairi? pcokiv-

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ. J
f

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chlcajc, IIL S0629. — T»l. WA 5-2737 
3333 So. Hil*t»d et„ Chicago, III. 60608. — Tot 254432C

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

viq

REIKALINGI statybos staliai-car
penter? ir darbininkai utie statybos 
darbą. c m-L.- -

Tel. 434-9348

ELECT RICIAN 
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)

MAINTENANCE 
PERSON NEEDED

FOR LIGHT MAINTENANCE WORK

(Retiree Welcome). Some Outside 
Work. Early morning hours — Mon
day thru Friday, Benefits include, 
Uniforms, Meals, Vacation and Insu
rance. Flexible hours — Call or apply

between 2 and 4 P. M.
Phone

620-8329

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIFflS Į,

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS. Prez'dentas

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

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

2 BOTŲ 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
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE . 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chicago
Tel. 767-0600.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
i 4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559
mi —rnw —- i wn n■ n i

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS 

- IR VISKĄ NAME 
Telef onuoti: 

476-7727 arba 523-9367 
ALEKSAS

2 BUTŲ naujas. Arti Maria 
High school. Apžiūrėti tik susi
tarus.

TeL:' 476-5635. ■

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name In Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build- 
fng ’’ ? - •

7234 West North Avenue i
Elmwood Park, Illinois 60635

Area "ode 312 771-8200

ANNA DOCHES
Lithuanian Representative

PARDUODAMA 5 AKRAI žemės, 
35 mylios ,į vakarus hub Wausau, 
Wis., visai prie County Line Rd-, ne
toli Curtis?Gera vieta medžioti, 
žvejoti ir kita. Teirautis nuo 12 iki 
4 vai. popiet . Chicagos . telefonas: 
436-8036.

RESORTS AND VACATIONING
Kurortai ir Atostogų Vietos

COSMOS APARTMENTS
7338 Coauina Way

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

Renduojam butus—metamu, 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.

MISCELLANOUS FOR SALE 
, {vairūs Dalykai

PARDUODAMA medžio apdirbimo 
mašinos ir statybos dailidės — kar- 
penterio įrankiai. Tel. 376-3316. z

Lavonų pilna Chicaga

D t M E S t O
62—«0 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4645 5o. ASHLAND AVĖ. 
523^8775

-__ :______________________ i. ~ ______ j

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET
T»I»f.: REpublIc 7-1941

' ' J M. i i M K U S '
- - Notary Public ,

| ‘ 7. -INCOME TAX SERVICE ‘

4259 S. MapHwood. TeL 254-745C 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Hkvietimal, pildomi pilietybės pra-

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

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav.~ - 
Kambariai Jr kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel 
501-623-9814.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 
Chicago,' III. 60632. Tel. YA 7-59W

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
ckelbdama platinimo vajų kreipiasi f visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos 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 renesrsaa.
KMNUOJA: Chlcagofa Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei mėty — SI8.08, 

trims min. — 5830, vienam men. $3.00. KHose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — S14JX), vienam mėn. — S230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimu! siunčiama savaitę įmokama L

SET AT PAPER BOX 
FACTORY

Prašomą naudoti žemiau esančią atkarpą.
^VMOk M. M Mt 0M MM M* MM MM M* MM MM MM» I^M MB «MI SMB IMK MK BM

NAUJIENOS,
1739 South Halsted SL 

Chicago, HL 60608

Q Siunčiu dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajeua proga paremdama* lietuvišku spaudą.

į~~) Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai fr be jokių įsipareigojimų.

PAVAROS IR VARDAS ---------------------------------------------

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš skardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Jociai Kspsčinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 

’ džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas 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

ČIKAGlETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO- vIETUVOm. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką Jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

M. Zoščenko, SATYRINES NOVĖLtS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONt 1 ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, graau stiliumi.

Prot. P. Pikarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincas žamaltla. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŽTtJI.

Help wanted, no experience necessa
ry. Will train people willing to learn 
for work on various paper box ma
chinery. Excellent pay and benefits.

Steady employment
STEIN BROS. PAPER BOX CO.

1416 West 37th St 
927-0500

RENTING IN GENERAL 
Nuoma*

TOWN OF LAKE apylinkėj išnuo
mojami 4 puikūs kambariai su vonia 
1-me aukšte tik suaugusiems be gy
vuliukų. Reikia deposito.

Tel. 523-5939

Chicagos Sveikatos Taryba 
svarsto priemones, kokių reikia 
griebtis ko greičiausiai, kadan
gi jau septinta savaitė kaip vai
tų (vault) gamintojams strei- ’ 
kuojant n egalima mirusiųjų lai
doti. Cementinės dėžės, į kurias 
įdedami karstai, yra reikalingos, 
kadangi keletą savaičių po pa
laidojimo . duobėje nukrinta že
mė, o tos dėžės apsaugo kapą 
nuo įdubimo.

Daugiau kaip 1,500 užbalza- 
muotų lavonų 350 laidojimo na
muose jau septinta savaitė gu-l 
Ii sukrauti laidojimo namų la
voninėse ir daugelis nebetelpa, 
dėlto krauna kur betelpa.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

vienlntelj

Chicago je

NORMANĄ 
RŠTEINĄ

TeL 263482S 
(įs tai got) ir 
677-84A9 

(bato)

1&5 North Wabash Arenos

ADRESAS

ftie Ir Mtl leidiniai yn raunani
NAUJIENOSE, 1739 Sa. HALSTED ST^ CHICAGO, R.U fMOt 

■HIlankaM darb* valendoml* arba vbakant paUv Ir prM«da«it

WANTED TO RENT 
laiko butu

WANTED TO RENT 5 ROOMS 
(2 bedrooms) 1st floor within 2 or 3 
blocks of 66th 8c Kedzie. Between 
9 and 1 call GR 6-2924, after 1 call 

______________ 737-1126._____________
I « itAUJKWt, Bkam 1. iU,— Friday, July 22, 1977

Kuomet Teamsterių (šoferių) 
unija su. laidojimo sąjunga pa
galiau susitars, dar mažiausiai 
truks pora savaičių, kol miru
siųjų liekanos bus palaidotos, o 
iki tol prisibijoma tvaiko atsi
radimo miesto ore.

PHASE 
BE 

CAREFUL!
Only you


