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KINGININKŲ VADAI ATŠAUKĖ EISENĄ Į MARQUETTE PARKĄ
Jie buvo įsitikinę, kad be policijos 

protekcijos gali gauti į kailį

700 KINIJOS PATARĖJŲ TURĖS IŠVAŽIUOTI K ALBANIJOS
Diktatorius Enver Hoxha nemėgsta pakaity 

dabartinėje Pekino vyriausybėje
CHICAGA, Illinois. — Chicągos juodžių tarpe šiomis dieno

mis labai plačiai buvo diskutuojamas klausimas, kas atšaukė Kin 
gininkų ir jų sudarytų kitų organizacijų ruošiamą eiseną į Mar 
quette Parką.

Koalicijos advokatas Cuthrie 
. nuo penktadienio iki antradienio 
kalbėjęs su kiekvienu įtakinges
nių eisenos organizatorium, bet 
neradęs nei vieno, kuris jam bū 
tų pasakęs kas atšaukė kihgi- 
ninkų eiseną., Nepajėgęs klausi 
mo išaiškinti, jis jau užvedė by 
lą prieš Chicągos policiją, nesu 
teikusią reikalingos apsaugos; 
maršuotojamš, turėjusiems lie
jimą; žygiuoti į Marquette Par
ką ir kalbomis pamokyti vietos 
gyventojus pačių pagrindinių 
teisės dalykų. Geram advokatui 
bylą užvesti nesunkūs dalykas. 
Guthrie nori gauti kelis šimtus 
tūkstančiu dolerių demonstraci 
joje nedalyvavusiems, bęt nu- 

ior’- kentėjusiems . kingininkams - ir 
koalicijos grupių nariams. '
Policijos vadas viską išaiškino

Adv. Guthrie ir kiti juodžių 
reikalų gynėjai;-kreipėsi į polici 
jos vadovybę, bet nei vienas at
sakingas žmogus nenorėjo duoti 
jam reikalingų paaiškinimų.

Paaiškėjo, kad policijos vado
vybė jau ketvirtadienį buvo įsa 
kiusi 750 policininkų pasiruošti 
pareigoms šeštadienį. Jiems bu 
vo'pasakyta, kad jie /privalės 
globoti Martin Luther King Jr. 
organizacijos vadą ir su jais su
sidėjusių kitų- juodžiu* organiza
cijų eiseną į Marquette Parką.

Bet penktadienio vakarą pats 
policijos vadas įsakė atšaukti 
750 policininkams duotą įsaky
mą pasiruošti tvarkai palaikyti. 
Toks įsakymas išėjo todėl, kad 
eisenos organizatoriai nutarė tą 
eiseną atšaukti.

Pirmadienio popiete Chicągos 
policijos vadas Rochford sukvie 
tė spaudos atstovus ir išaiškino 
visą šios eisenos mįslę. Jis pa 
sakė, kad penktadienio popietę 
vyriausias eisenos organizato
rius William Jackson atšaukė ei 
seną į Marquette Parką.

Juodžiai tarėsi su policijos 
vadais

Praeitą penktadienį, 3:30 vai. 
po pietų, eisenos organizatoriai 
buvo atvykę į policijos centrą ir 
tarėsi su Chicągos mero pava
duotoju Kenneth Sain ir polici 
jos vado pavaduotoju Hugh Os
borne. Į pasitarimą, be jau mi
nėto William Jackson, dar atvy 
ko kingininkų valdybos pirminio 
kas Rev. A. L Dunlop ir Rev. 
Edgar Jackson. Jiems buvo iš
aiškintos Marquette Parko gy
ventojų nuotaikos prieš provoka 
cinę eiseną į ramią apylinkę.

Chicągos savivaldybės ir po
licijos pareigūnai patarė eisenos

organizatoriams atšaukti ją. Jie 
neprašė tuojau tai padaryti, bet 
grįžti į organizacijos centrą, 
pasitarti ir pranešti policijos va 
dovybeL Penktadienio vakarą, 
7 vai,, William Jackson pranešė 
policijos vado pavaduotojui Os
borne, kad eisena atšaukta. To
kiam nutarimui pritarė visi juo 
džių organizacijų nariai, daly
vavę penktadienio pasitarime.

Policijos vado pavaduotojas 
tuojau pranešė mero pavaduoto
jui Sain apie kingininkų vadų 
nutarimą atšaukti eiseną. Sain 
pasakė James, F. Rockfordui, o 
pastarasis - atšaukė policininkus 
šeštadienio pareigoms.
Policija laivo žygiuotoju centre L

Eeisėna Buvo atšaukta, bet 
Chicągos policijos vadovybė pa 
siuntė dalinį į MarShfeld ir 
6430 S. Ashland sritį? Nežiūrint 
į nutarimą, koalicijos vadai, tu
rėję Chicągos miesto ir Park Dis 
trikto leidimą maršuoti ir šaky 
ti kalbas, norėjo žygiuoti į Mar 
quette Parką. Vietoje policija 1 
-įsakė nemaršuoti,, bet kai 201 , 
jaunuolių visdėlto norėjo eiti, 
tai policija suėmė tris koalici
jos vadus.
Sudaužė tris gerus automobilius

Policijos vadas laikraštinin
kams pranešė, kad jokios- eise
nos į Marquette Parką nebuvo, 
bet jaunimas pradėjo užpuldinė 
ti pravažiuojančius juodžių au
tomobilius. Vienas juodis kirto 
į šviesų stulpą, nulaužė ir paga 
dino automobilį.

Iš viso buvo apversti ir apga
dinti trys juodžų •auitomobiliai, 
kuriais juodžiai bandė atvykti į 
Marquette Parką.

Martin Luther King Jr. orga 
nizacijos valdyba pati atšaukė 
eiseną į Marquette Parką, kai 
pasikalbėjo su Chicągos polici
jos vadovybe.

Maršuoti būtinai norėjo adv. 
Guthrie vadovaujama grupė, 
bet nieko iš to neišėjo. Naciai šį 
kartą į nesutarimus tarp juodžių 
-ir Marquette Parko gyventojų 
nesikišo. Jie išsavo centro neiš
ėjo. Policijos vadas Rochford 
pranešė, kad policija buvo areš
tavusi 28 žmones, nepaklausiu
sius policijos įsakymų tvarkai 
palaikyti. Nukentėjo 22 žmonės, 
kuriems reikalinga pirmoji pa
galba.

Saulė teka 5:37, leidžiasi —8:16 

šiltas, vėjuotas

Woodcock į Kiniją
TOKIO. — Ambasadorius Le 

onard Woodcock keliaudamas j 
sau paskirtą tarnybos vietą Ki
nijoje, pakeliui sustojo Tokio 
mieste. Jo pareigos yra būti nau 
j u U. S. ryšių ofiso Pekine vir 
šininku. Buvęs iUAW (automo
bilių darbininkų unijos) prezi
dentas Woodcock Kinijos lėktų 
vu. sį antradienį išskrido į Peki

....O
Sovietu valdžia sukišo imilijonus i Aswan© no užtvankas. Ji tikėjosi visiems laikams gauti 

egiptiečiu padėką ir' prielankumą. Rats Chruščiovas buvo atvažiavęs |'Egiptą atidaryti pirmų
jų Aswan© užtvankų. Sovietu inžinieriai neaps kaičiavo ir Aswan© užtvankos nedavę ^egiptie
čiams lauktu gėrybių. Dabar -Brežnevas siunčia tankus ir sovietu karo lėktuvus egiptiečiams 
kenkti. Maskva mano, kad šitokiu ;būdu jie patrauks i Afrikos tautas.

Fil i pinai uždraudė 
5,000 slaugiy maršq|

MANILA. Pasinaudodama ka 
ro stoviu valdžia šeštadienį už
draudė demonstraciją, ruoštą 
paremti dvi ligonių slauges ffli- 
pinietes Detroito teismo nu
baustas dėl pacientų nuodijimo. 
Filipiniečių Slaugių Asociacija 
pareškė, kad demonstracijos už 
draudimas paveikė “kaip bom
bos sprogimas”.

Buvo laukiama, kad protesto 
eisenoje Maniloj dalyvaus 5,000 
slaugių ir slaugių studenčių. Pa 
tirta, kad eiseną uždraudė, pri- 
sibijant kad gali kilti prieš vai 
džią protesto demonstracija. 
Jungtinėse Valstybėse tarnauja 
apie 40,000 slaugių filipiniečių 
ir dar apie 1,000 slaugiu migruo 
ja į JAV metiniais leidimais.

NAIROBI. Kenija. — Vakarų 
Somalijos Išlaisvinimo Frontas 
pirmadienį paskelbė, kad Soma 
lijos paremiami partizanai lai
mėjo vieną iš atkakliausių mūšių 
dviejų mėnesių kare su Etiopi
ja dėl Ogaden dykumos,, kur 
partizanai užėmė tris miestukus 
ir paėmė 1,000 belaisvių.

Etiopija pripažino, kad yra 
netekusi dideliu teritorijos plo
tų, bet juos užėmė ne partiza
nai, o Somalijos kariuomenė.

Rodezijai pavergti
LUSAKA, Zambija. Penkių 

Rodeziją supančių valstybių ly

tangoms nepasisekus
Jie aptarė reikalą jungti į ben 

drą frontą prieš Rodeziją kovo 
jančius partizanus.

šioje viršūnių konferencijoje vybė nepatenkinta prezidento 
deriai pirmadienį susirinko ap-[ dalyvavo Mazambiko, Angolos, Carterio nutarimu atšaukti da 
tarti padėčiai, kokia susidaro Tanzanijos, Zambijos ir Bostvailį Amerikos karo jėgų iš Pietų 
Anglijos ir JAV-bių taikos pas nos lyderiai. Korėjos.
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Daug kaštuojanti 
"juodoji pantera"

OAKLAND, Calif. — Juodų- 

-■ 16 Afrikos valstybių 
steigia bendrą fondą 

LOME, Togo, šešiolikos Va
karu Afrikos valstybių finansų' jų Panterų partijos vadas 35 
ministerial pirmadienį čia susi- metų Huey Newton, paleistas iš 
rinko ratifikuoti $50 milijonų kalėjimo, užstačius $80,000. ga- 
fondą tikslu įsteigti Vakarų Af 
rikos valstybių Ekonominę Ben 
druomenę. Fondo tikslas kom
pensuoti valstybės — bendruo
menės narius, kurios dėl tarifų 
barjerų išmontavimo turėjo nuos 
tolių, ir organizuoti invesmentų 
projektus tose bendruomenei 
priklausančiose valstybėse, ku
rios siekia ekonominio bendra
darbiavimo.

rantiją, kurią sumą sukėlė jo ša 
liniukai. Newton yra kaltina
mas žmogžudyste ir smurtingu 
užpuolimu.

Prieš trejetą metų Newton 
buvo pabėgęs į Kubą, palikda
mas $42,000 užstatą ir tik nese 
niai grįžo į Alamedą, Calif., aps 
kričio kalėjimą, kuriame pasisa 
kė kad “jaučiasi gerai” — ge
riau kaip svečiuose pas Fidelį 
Castro.

Beginąs patenkintas 
pažintim su Carteriu

TELATVAS; Izraelio minis- 
teris pirmininkas Menahem Be 
gin pirmadienį pasakė per sa
vo 10 dienų vizitą Jungtinėse 
Valstybėse pasiekęs asmeninio 
santykio su Prezidentu Carte
riu. Tuo būdu buvusi baigta 
“labai rimta konfrontacija” tarp 
Izraelio ir Jungtinių Valstybių.

Grįžęs į Izraelio sostinę Begi 
nas pasakė, “Aš manau, kad 
svarbausias mūsų misijos Was
hingtone laimėjimas yra asme
ninis santykis tarp Prezidento 
... ir manęs”. .'

Korėjiečiai turės 
išmokti gintis

SEOUL, Korėja. — Krašto 
apsaugos sekretorius Herold 
Brown, apžiūrėjęs JAV karo jė 
gas 'Pietų Korėjoj, pareiškė, kad 
amerikiečiai negreit atšauks sa 
vo karo jėgas iš Korėjos. Pirma 
korėjiečių pajėgumas sulaikyti, 
atmušti ir sumušti priešą priva 
lo būti padidintas, o tiktai vė
liau atšauks JAV karo jėgas. 
Sekretorius apžiūrėjo ir korėjie 
čių dalinius. Jis pridėjo, kad pas 
tarieji ketveri ir penkeri metai 
bus tranzicijos periodas, kurio 
metu amerikiečiai savo ginklus 
ir smogiamąjį 
korėjiečiams.

i Sekretorius 
kad Amerikos

pajėgumą periei

Korėjoj patyrė, 
karo jėgų vado-

BELGRADAS, Jugoslavija. — 
Pranešimai iš Albanijos sako, 
kad santykiai tarp Kinijos ir Al 
banijos gerokai pablogėjo. Alba 
nijos vyriausybė pranešė Peki
no atstovybėj'e Tiramoje, kad vi 
si Kinijos patarėjai privalo iš
vykti iš Albanijos. Kiek tų pa
tarėjų dabartinėje Albanijoje 
yra — sunku tiksliai nustatyti. 
Vieni apskaičiuoja, kad dabar
tinėje Albanijoje yra 700 Kini 
jos patarėjų įvairiose ūkio ir 
pramonės srityse. Kiti apskai
čiuoja, kad kiniečių skaičius šie 
kia bent iki 2,000. Dar kiti tvir 
tina, kad; Albanijoje dabartiniu 
metu yra'-apie 7,000 kiniečių, įs
kaitant ir tchniku bei inžinierių 

■ v < - Į

šeimas. • \-

Pasirodo, kad; santykiai tarp 
Albanijos ir Kini jos prade j o bl o 
gėti tuojau po Ala o Cetungo mir 
Lies.- .DaIarti»is^'- Aibanijes dik
tatorius Hbxha,yra grynas mar 
ksistinėą.ų— leninistinės “filoso
fijoj šalininkas. Jam atrodė, 
kad Ttiksliausiai šios teprijos lai 
kėši Mao .Cetungo našlė, kuri, 
kiniečių spaudoje dabartiniu 
metu-kitaip nevadinama, kaip 
“keturių gengės” vadovė.

Tikslių žinių apie konfliktą, 
kilusį tarp Albanijos ir Kinijos, 
niekas užsienyje neturi. Nei da 
bortine^ Albanijos vyriausybė 
užsienio diplomatams žinių ne
teikia, jų nenori duoti ir kinie
čiai. Tiek težinoma, kad praei
tą mėnesį iš Kinijos grižo Į Al 
baniją visa studentų grupė, ku 
ri mokėsi dabartinėse Kinijos 
mokso įsteigose. Nemaža alba- 
niečių grupė lankė politines Ki
nijos mokyklas Tvirtinama, kad 
į Tirana grižo apie 800 Albani
jos studentų, buvusių Įvairiose 
Kini jos: mokytose.

Užsienio diplomatai bijo, kad 
Albanijoje, vietoj kinietiškai 
interpretuojamo Lenino, neįsi
terptų maskvinio komunizmo Ii 
niją. Enver Noxha skaitėsi gi
liausias politinės filosofijos aiš
kintojas. Jis išklauso kitų “fi
losofų” nuomonės, bet galutiną 
sprendimą paskelbia kap jis. 
Hoxha turėjo labai pakankamai 
drąsos išvaryti iš Albanijos vi
sus sovietų valdžios kariškus ir 
civilinius patarėjus, o sovietų 
marlaiviui davė 24 valandas iš
plaukti iš Vionės uosto ir Al
banijos vandenų. Įsakymas bu
vo toks griežtas, kad sovietų pa, 
tarėjai neturėjo laiko savo “ka 
tiušų” susirinkti.

Sovietų patrėjus Hoxha išvi
jo 1960 metais, bet jis pradėjo 
bijoti Tito valdomos Jugoslavi- 
jos.Hoxha manė, kad Tito oku
puos visą Albaniją ir išnaikins 
visus komunistus. Tada jis susi 
dėjo su Mao Cetungo Kinija ir 
bendravo 16 metų. Jis pasiūlė 
priimti dabartin Kiniją į Jung 
tines tautas. Bado metu, dabar
tinė Kinija visuomet padėdavo 
Hoxhai. Bijoma, kad įvykiai 
Pekine gali priversti Hoxha vėl 
mestis į Maskvos glėbį. Jeigu

Lenkijoj paleido 5 
disidentus-

VARŠUVA. _ Lenkijos val
džia praėjusį savaitgalį paleido 
iš kalėjimo penkis disidentus ir 
pareiškė, kad jų tardymai nut
raukti ir prieš juos keltos bylos 
panaikintos.

Tie penki disidentai yra: filo 
sofas Jacek Kuron, esaistas ra
šytojas Adam Michnik, istori
kai Piotr Naimski ir Antoni 
Macierewicz ir atominis fizikas. 
Miroslow Chojecki.

Pranešime, sakoma kad jiems 
suteikta amnestija Lenkų Tau 
tinės Dienos proga, o tautine 
diena vadinama ta diena, kurią 
Sovietų tankai komunistus įso
dino į Lenkijos valdžią. Minėtie 
ji penki disidentai buvo nariai 

, Darbininkams Ginti Komiteto, 
įsteigto teikti paramą- asme
nims, areštuotiems 1976 riaušė 
sę, kilusiose dėl maisto kainų 
pakėlimo.”' : '

"Baudžiamoji medicina"
LONDONAS. — Amesty In

ternational pranešė, kad Sovie 
tų Sąjungoje pasirodė 265 pus
lapių dokumentas, kuriame ap
rašoma kaip Kremlius vartoja 
psichiatrines priemones —• 
“baudžiamą mediciną” disiden
tams palaužti.

Tą dokumentą — knygą pa 
rašė Al-eksandras Podrabinek, 
narys grupės, kuri įsisteigė 1976 
metų gale Maskvoje tirti Sovie 
tų vartojamas psichiatrijos prie 
mones disidentams bausti.

Amnesty International gavo ži 
nią, kad Sovietų valdžia įspėjo 
knygos “Baudžamoji Medicina” 
autorių, kad jam gresia areštas 
ir 7 metai kalėjimo.

Piety Afrikos neąry 
autonomijos projektas
JOHANNESBURG, 'Pietų Af 

rika. — Negrų 1.2 milijonų gy
ventoju Soveto miesto lyderiai 
paruošė projektą padidinti au
tonomiją to miesto rezidentams, 
gyvennantiems rasiniai izoliuo
tame lūšnynų priemiestyje, esan 
čiame už 8—10 mylių atstu nuo 
Johannesburgo.

Vadnamas “Dešimties Komi
tetas” t:kisi savo planą įteikti 
pačiam ministeriui pirmininkui 
John Vorster. Planas skelbiamas 
viešai šį antradienį. Vorster ne 
pasakė, ar jis priims tą grupę, 
kurios Pietų Afrikos valdžia ne 
pripažįsta.

Plane rekorenduojama kad 
negrai patys (savo Soveto mies
te) kontroliuos policiją ir švie
timą. rinks mokesčius, tvarkys 
municipaliniu rinkimu mašineri 
ją ir bus atsakingi tik pačiam 
(vienų baltųjų) parlamentui 
Cape Towne.

Hoxha šitaip padarytų, tai Mas 
kvos pozicijos žymiai sustiprėtų 
Adriatikos jūroje.



SOAP

Seniai, labai seniai, kai dar nei Alto, nei Balfo,~nei Bendruomenės nebuvo Čikagoje 
■ ir kitur ruošdavo privačius ir pusiau privačius piknikus. Jų nuotaikas vienas taip suri

mavo: ‘‘Šoka, gieda ir dainuoja; prisigėrę aimanuoja. Kai kalbėtojas sušuko, vienam 
kelnės net nusmuko! Metęs kelnes, o ne švarką, pradėjo daryti “tvarką”.

Don Piloto piešinys

atsiųsk tamsta man mėnulį ir, palys Pupalaigis
< 7 J B-» B- ' . • W * • *

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMAVIčlUS

Gerai atsimenu, kai mano 
gimtojo kaimo kaimynas Jonas 
Pasaka eidavo į.miestą ir tyčio
mis atsileisdavo savo vyžų raiš
čius, kad galėt prisikabinti prie 
nekaltų žmonių, užkliuvusių 
netyčiomis jam ant velkančių, 
raiščių. Tada jis pakeldavo 
triukšmą, nemalonumus ir ne' 
kildavo muštvnės. * •*

yio keliu pradėjo eiti ir Bar- . 
zdukas. Draugo Nr. 1’63 jis ra 
’šo laišką, kabinėjasi prie krikš- 
čidnių 'demokratų paskelbti] 
rezoliucijų. Ypač jam ėmė rė
žyti gerklę’skausmas, kad Vie-, 
noje rezoliucijoje buvo parašy
ta “nesileisti į bet kokį Bend
radarbiavimą su Lietuvos pa
vergėju ir jo agentais”.

Kaip didžiausias autoritetą 
ir tikrųjų vardų bei faktų eks
pertas nurodo, 'kas yra paver 

, gėjas ir kas agentas. Tokiais, 
jis randa Brežnevą pavergėju, c 
Griškevičių tik agentu. Visi ki
ti -yra švarūs, nekalti, 'nesusite
pę ir be šešėlių.

Kad Butų keifdra'ėarbrauto: 
jarrts fr tiltų šfb’fytėjbins šWta 

‘gišū ir kčrhipani’ja gėribu atro 
dytų, jis iftetS kaltę Alfui ir- 
ylikui, jd'g ftioše buvč ’agentų • 
Kalbant bf)ie lygybę, dergti;- 
fearzidukui išvh'r&iiti aSfneWis! 
esbfrtdids ’Bendruomenės vūldy 
bose ir tarVbdŠe. tarūaiijančiū 5 
už pinigus ar be pinigų svet’’ 1 
miėS'iėfnS ir pučiančius į sveti 
mas 'dūdas.

Ktdbhnt apie putiūTą. pa ta r - 
čiau Barzdukui ir jo bendriniu 
kartis nepūsti miglų j akis. Je 
jau yra nepagydomas norą 
pūsti, tai patarčiau nueiti pas 
karnavalų rengėjus ir savo fiau 
dai bei visų džiaugsmui pūst 
balionus. K. Pylaitis

REIKŠMINGI GAMTOS
ŽENKLAI

K. Petrokaitii

DAILININKAS IR POETAS

sieloje vizijos — kaip ir pdeto 
lik prieš akis ne popieris. o

drobė, — 
tbu juos Gracijos apgobė 
Jauste gražumo neregėto!

n.
Tabilo Mūzos, jiems užgimus: 
‘įkvėpti juos mums Zcusas 

sako!” —
T iki galo amžiaus t iko 
Ivasia jų kūrė, nenurimus...

Liepos 21 d. Dirvos laidoje J. 
Janušaitis, nesileisdamas Į kon
troversinius pareiškimus, apra
šė Br. Railos knygos “Bastūnr 
maištas” pristatymą čikagiš 
kiams. Pačioje rašinio pabai 
baigoje paaiškėjo kodėl, neš 
gamta ar dar vyresnės jėga' 
buvo prieš tą sueigą, jos daly
vius ir jų kalbas:

— Tą vakarą Cliicagoje traiP 
kėši perkūnija. Vienu trenks
mu, tik vakaronę pradėjus, bu
vo sugadinta elektra. Sustojo 
veikę patalpų vėsintuvai ir va 
karonė vyko prie “kaimiško’ 
Žibinto.

Bankete sėdi jaunas lakūnas 
o pries jį jaunį 'fhe'rgina, tūrin 
ti prisikabinusi prie savo šilk- 
neles lėktuvo paridale sugulę

Lakūnas pažvel^a tai į sagu 
fę, tai į fhcrginą. Pagaliau toj/ 
klanšia:

— Ar tamstai patinka mani 
lėktuvas?

— Nieko sau, bet man dang. 
daugiau patinka jo bazė.

ATGAIVINTAS SENAS šCKIŠ
Auksinis Maišas susitikęs 
nupirkti siūlėsi abuodu — 
bet nugaras parodė juodo, 
ir Aukso Maišas pasilikęs 
paniekintas žvaigždž ų 

kūrėjų!) 
š pykčio sprogti ūe1 turėjo!... Į Mr. .ars

Dirvūs 28 nr. Antanas Juod-' 
vaikis &pr&š6 3-jo Mokslo ir 
kūrybės siniftoznirtio rtiošos ei- 
gą.pfttirtą ėfrganfzacinio krrmit 
to posėdyje. Jafne nežinia kas 
ir iŠ kur atnaujino še*ną Ncv •t _ *_
Yorkd friflį StąMojų nukaltą GDnųJ GGovMCVnėh! 
šūkį. Apie tai korespondentas 
tarįi ’rašo:

—Šis sinjjioziumas Šukiu — 
Veidu į I/irluvH — ir gavo visų 
dalyvių pritarimą.

Daugelis bannifiasi.
šūkis neįvyktu taip, kaip tada
New- Yorke įvyko: Veidu į Lie
tuvą. užpakaliu į išeh'iją!

IV. «•
Abiem parinko Mūzos drauges 
per jas kūrėjams vadovauti, 
kad vizijas lengviau pagauti 
galėtų jie j forinas saugus...

k^d tas- Abicnis. ntfmrrus—Vėrkė žėmė. 
66rs nevisi pajuto “žmonės . . . 
(Nors lygiai apteikta malonės 
bėt širdys daugelio aptemę...)

Arėjas V-itkanskOsS. PaSW- ■■

prezidentu; Harding — kad Ir 
mėgstąs ‘’good Vtme” gali būti 
geru prezittefttuT ‘ Coolidge —< 
"kad paridentas neturi ko per
ia ug pasakyti; Herbert Hoover 
— kad prezidentas neturi per-: 
daug srikti; Rdoseveltas — kad 
prezidentu galima būti iki gy
vos galvos; Tninianas •— kad 
prezideėtu gaili būti kiekvignaš 
Eisenhoweris — kad iš viso ne-; 
reikia prezidento; Kennedy —, 
kad visdėlto geriau Būti preri- 
dentu; Niksonas įrodė, kad bloJ' 
<a teisybė yra geresnė už ge-fčių choro, (manosios beveik

kaip galima daugiau perkūno ir 
žaibų, kitaip aš žuvęs, šunsnu
kis ’mašinistas pragėrė ir mėnu
lį ir perkūną; aš nusiminęs, 
jeigu tamsta man nepadėsi.

Siničkinas

Komedijanfdvas Sinlčkinui
Pereitą kaitą aš tamstai pa

dėjau, dabar tamstos eilė išgel
bėti mane; man reikia rytoj va
kare 15 gladi j storių mirčiai 
3 veiksme, ir nekaltų hiergai-

riausius melus, U po Fordo rin 
kūninės 
o, kad pasakoti lenkiškus 
lotus politinėse kalbose 
neverta.

kampanijos paaiškė- 
anek 

yra

Geras pasiteisinimas

Sekmadienio popietę kunigai 
švažiavo pasivažinėti. Laukuo
se jis pamatė dirbant vieną 
>avo parapijietį ir jam sakė:

— Geradėjau! Argi nežinai, 
kad Tvėrėjas sutvėrė pasaulį 
per šešias dienas, o septintąją 
ilsėjosi? A

— Taip, aš visa • tai žinau, 
oet Jis savo darbą padarė, o as 

. lespėjau padaryti, — teisinosi 
ūkininkas.

Už ką atžymėtas?

visos būsimos motinos). Būtų 
neblogai taip pat du taurūs tė
vai ir šmotukas debesuoto dan
gaus.

Labai tamsta padėsi, 
Komedijantovas

(Iš — “Strekoza” lietuviškai 
‘Žiogas” — vertė

Arėjas Vitkauskas

Magaryčios

Ministeris btrvoa t žymėtas 
dinų trečią kartą.

— Pone minis teri, už 
tamsta gavote tuos tris ordi
nus?

— Hm, kaip čia pasakius: 
Trečiasis buvo man duotas ui 
tai, kad turėjau du, antrasis 
kad ’turėjau pirmąjį, o pirmą 
suteikė deltoj kad nei vieni 
tuomet dar neturėjau...
į.2 * P

| MAARYGdO^, ,.; ; .
.? ■ tt * Tr* nrriicmnTiT > -

TARYBINIAI RINKIMAI

Komunistinėje vergijoje prieš 
visuotinus rinkimus visame 
krašte buvo daromi priešrin
kiminiai mitingai. .Viename to
kiame mitinge -buvo paskir
tas vyresnio; amžįąųSį.darbiniu-, 
kas pasakVfi ' prakalbą rinkėjų 
vardu. Jis ją taip pradėjo:

— Taigi, pradžioje Dievas 
sutvėrė žemę ir dangų . . .

— Tu turi kalbėti Įapie rinki
mus ir., apie .geriausius iš ge-’ 
riaušių kandidatus,v — pertrau-: 
kė j į kompartij qs , sekretorius, 
jei darbininkas'vŠ tęsė savo:

—■ įufčė$fe saulę ir
mėnulį '4*.

— Aš tėu sakiau kalbėti tik, rf • 
apie rinkrrhus, — niršo sekre
torius. Darbininkas pasakė:

— Taip,1 taip.-'Aš'-tą žinau h 
apie tai pasakysiu. Ta'da ftie 
vas sutvėrė Adomą ir. 
,š jo šonkauly sutvėrė Ievą.
'.ada VieŠpate Ūiėvas šakė Ado
mui :. .“Tlabari 
sau žmona ’’....

• Miestelis ir jo apylinkė tu
rėjo sunkių finansinių proble
mų. Vienas tarybos narys rado 
šeitį tokiu pasiūlymiu: “Įstei
kime naują valstybę, įstokime 
į Jungtines Tautas ir paprašy- 
dme Amerikos finansinės pa
galbos”.

Geriausias būdas padvigu
binti pinigus yrą juos sulenkti 
ir padėti atgal į kišenę. Blo
giausia nelaimė virtuvėje yra 
ta, kad reikia dažniausiai pa
tiems pasekmes patirti ir jas 

, suvalgyti.
• Prie mokyklos skersgatvio 

oųvo lenta su įrašu: “Važiuo- 
<fte pamažu. Mes nenorime, 
<ad sužeistumėte mūsų vaikus”. 
Vienas mokinys žemiau prirašė:- 

t ‘Laukite, kol ris mokytojas”.
• Algiukas ėjo į Montessori 

nokyklą, bet nenorėjo mokytis 
ašytid Moderni fridkytoja jam

aiškinot - “Jel fu .nemokėsi ra- 
sjrtr ir pžiširaš^i, turėsi už 
viską, mokėti grynais, nes hfe 
pąrašo ri^ferijifei kredito kor
telės, nei kredito.”

• Nesvarbu, kad jūsų vaika 
neklauso gerų parfarimų: jie. 
Vėliau, juos dūdš~š&Vo vaikams.

• Nėt&fhtiš Tabtiošius, išgir
dęs, kad varna ^vėna du šim
tus metų, nusipirko jauną var
ną patikrinti, Or tai tiesa.

• Naivus idealistas yra as
muo, kuris patyręs, jog rožės 
skaniau kviopia Hz kdpusfūs, 
galvoja ir kitus ndri įtikinti,' 
kad iš rožių būtų geresnė sriu
ba.

( ’• 'Optmfrištas , višūohtet šakė, 
' “pušpilne ^>6nka”, !d įiesirništas,’ 
nūrirbin^ ‘pareiškia, kad 'fa:- 

■ yra ’pHišfušfė. t
• Ūidžiaiisias darbininkas yrš 

bitė. Ji nuolat ėirba ir nepa-
j vargsta, net už pagamintą me-’ 
jdų negauna jokio atlyginimo.

• Vienas ChicagOs inteligen
tas išgėčė tiek alkėhdliO, kSd iš 
friscią btttėliū paSišthtė \nlą...

Don ’Pilotas

or

k?

S -i t

SUSIRAŠLNĖJA
-■r.Čy 4. J V 5 ft. 1‘
Levaš’Šinėkfna

.- Ko medi jaut o vui

Dialogas šeimoje

— Tai ką, tu ir vėldturi na
mo grįžti girtutėlis, — barėsi 
imona. Vyras jai atsakė:

— Aš visai neturiu, bet grįš 
tu saVo noru.

.— Tu visai neturi saiko 
no gėrimu. Net gyvulėliai 
10, kada jiems gana, tik ne

— Kai geriu vandeni, tai ir aš 
žinau, kada gana ....

žmonos partija

‘bli!_Būk 
siųsk man jūrą., ku-

Koje. Butų galima^ ,-ipaskandint. 
žmones., ir po airtro veiksme 
atsiųsk pas .mane pėreikalinga 

paėmę?- grūstai vienuolių čllorą. Man
. Ir ’trūksta plėšikų 4 ir 5 veiksmuO- 

'Ser
' " Porini ošęs pataroayrniairfs.

' . .. Siničkinas
- ■' ' ’

i f ę A

’ L MŠcfaūs Pone! f Tžffii'sta fūr- 
•būt, . užmiršai, kad jūra man 
reikalinga debesifūs) ’aš'riunčiu 
lamstai, vietoje - jūros didelę 
uolą, nuo kurios labai patogi

‘ Šokti 'že’fiyti. . pčašSmĮ
' jridriri Š^fldyti, IšĄ ši sūlyga,1 
‘ kad 'OrfriSfa, 'Skvd jĮdJfii, bifcko- 
Į'fliiri biaū Xrrfnr^ %• ^sitbefą.- 

"(aš jrefns dtldriū (to 2 ritbliu);' 
fnai'id Abiūra^ hiii/laibžė koją.

' d T^stdHėjū, Hesbja, a'tejė 'Šu vi-' 
"ri^khi sfifūu^fa. bdrinii. .

Višas Ta rd^fc. .
K o medijin to va s

sb 
ži
lu.

Prieš rinkimus kan^jlatafs 
lankė rinkėjūs vaikščiiKiamas 
nuo durų iki kitų dtfrų. Vienūr 
duris atidarė pikta moteris ir 
klausė:

— Ko jūs čia vaikščiojate 
Tukdyti žrrforiės? Ko j'tfms rei
kia?

--  Aš esu kandidatas ir no
riu paklausti, kokiai partijai 
priklauso Toinstos vyras.

— Aš pati esu partija ir jis 
lik man priklauso, — atsakė 
pikčiurna ir užtrenkė duris.

'SffiiČkinaš K6irtedija'nt6vui 
Vartlah 'Kristaus.

. . • ■ . -o * “

Kinietiškas anekdotas

Komunistinėje Kinijoje da
bar riiadoj toks anekdotas apie 
Sov. Sąjungą:

— Sovietai Sukergė labai-ilgu 
kaklu žirafą sū karve ir tikisi 
šanginti karvę su žirafos kak

tų, kad ji gėlėtų ėsti įlenki j oje, 
o pieną atiduoti Sovietų ’Rusi
joje.

PREZIDENTAI TRODČ

Woddrow Wilson įrodė, kad' 
kolegijos mokytojas gali būti

grečiau

Ir gavo vaitas dovanų — gražiausią šūhį iŠ visų

Kokių 1919-1923 metais buvo valstybės 
tarnautojų

(Tęsinys)

Mūsų vyriausiuoju komendantu buvo Juozas Liaudans- 
kis (Juozas Mikuckis), pavaduotoju — Antanas Žemai
tis, sekretoriumi — Balys Pupalaigis, tūrėjo antraeiles 
pareigas. Širvintų valsčiaus viršaitis Povilas Žukauskas 
buvo paskirtas Tautų Sąjungos atstovu neutralinėje zo
noje. Kai koks reikalas iškildavo per Tautų Sąjungą, 
dažniausia iškeltas lenkų, tai mums būdavo - didelis rams 
tis Žukauskas. Oficialiai neutralinės zonos milicija skai
tėsi jo-žinioje. *

Kaip matosi, tarnautojų turėta visokių. Čia buvo 
raštininkas Julius Korsakas, kilęs iš Vilniaus, caro lai
kais buvęs telegrafistas. Betarnaudamas Korsakas kaž
ką pavogė, todėl vadas jį nubaudė perkėlimu Į Onuškio 
dalinį, šemetai raštininku. Korsakas iš ten pabėgo pas 
lenkus.

Apie rudenį iš LŠS veikiamosios dalies viršininko J. 
Mikelkevičiaus sužinota, kad nuo 1923m. sausio 1 d. iš VI 
šaulių grupės bus sudarytas Lietuvos Rytų Partizanų 
štabas. Taip ir įvyko: 1923m. sausio 1 d. oficialiai pradė
jo veikti Lietuvos Rytų Partizanai.

LŠS Veikiamosios Dalies įsakimu Nr. 2 buvo paskir 
ti: partizanų vadu ats. kpt. Juozas Mikuckis, štabo vir
šininku pik. Aleksandras Uspenskis, administracijos 
stalo vedėju Xfaktinai konspiratyvės dalies vedėju) Ba: 
lys Pupalaigis, žvalgybos stalo vedėju Ith. Antanas Gau
sas, ūkio vedėju pik. Itn. Vaickulionis, adjutantu Leonas 
Čaplikas, raštvedžiu Bronius Misevičius, širvintuose įs
teigta grupė, vadu paskirtas Itn. Kostas Dulksnys, Vie
vio grupės — kpt. Pučekas, jam padėjėju Ith. Navickas. 
Lietuvos Rytų Partizanų vado žinion perėjo ĮJtends aps. 
buvusi ift grupė, vadovaujama Vlado Mili^ūsko ir. II 
grupė, buvusi Merkinėje, vadovaujama 'vyr. Itn. Razu- 
mavičiaus. .■ ' - ' .

-Buvo nustatyti etatai ir atlyginimąš.;^štai iu^S^Vėi-' 
kiairiajai Daliai įsakymo Nr. 3j vasario męin'S’^d. 
Kaunas, ištrauka netaisyta: Ūkio ,s^yriWX?^3g^afas)2:‘

“Šiuo skelbiama Partię. štabų, grupių irfheitncZOROS: 
įstaigų tarnautojų atlyginimo ^lentelė nuo 
mėn. 1 d. - ■ . • ■ - ' -‘Ya1

.v i... . Žf
. I Partįz./štabuose o

1. Partizanų vadai'—
2. Grupių vadai ir štabo- v-kM-®-^^katėffl^'BŽdT^nien.:
3. "Žvalgybos stalo vedėjas ir administraėįjos /stalo ve
dėjas — — , 5^ • — : ri-
4. Adjutąfotąi, rąŠtvėdžiaiš ,ig
ūkvedžiai — — — — - niėn.

' 5. Raštininkai — — — III kateg. 100 litų mėn. 
d. Vyr. partizanai — — . —. — 55 litų mėn.
7. Tartižabai y- •— — — 50 litų mėn.”

Kai satfeib mėnesyje teikėjo suteikti pagalbą Klai
pėdos, krašto sukilėliams, L. R. P. štabas turėjo Kaišia- 
dbl’^e ‘‘aprengti vieną 'ėšėloną karių civdlialš "drabužiais 
-ir duoti kuopą partiz&nų. Kūoįia bųVo š’ūdaryta iš II 
grupės ir jai vardOvatiti pašlartas nn. Luzas, bet Jis buvo 
k&širgęs, 'tddėl pririminti ar-jis buvo* išvykęs. Ant-
bas Wšūsfprėtiftife: ukid vedėjas seūėliš pik. it. Varcku- 
liohis, naktį triusdamas prie fratikihid štfšaįb, hfetė dab-' 
bą ir, vadui nepranešęs, parėjd namo ir atsigulė, nėpa'bhi 
gęs savo darbo. Anksti rytą vadas jo nerado prie trauki
nio, darbai Įdėk ^sušitrukdė. Netrukus pik. -Itn. Vaicku- 

. Hobis buvO iš tarnybbs atleistas,'į jo Vielą paskirtas Pli
kutis. ;7 _ ’ ’ ’ ' ’' ’ ' j,

Buvo ’daug -norinčių vykti j KleipėŪą, bet vadas pa
reiškė, kad dabgiau neišleisiąs^ nes reikia pasiruošti Vil
niaus operacijai. .

Atsirado Korsakas. 1923 metais pavasarėjant atvy
kęs į Kauną Julius Korsakas, užėjo į Generalinį štabą ir 
prisistatė lenkų kariuomenės poručniku, pabėgusiu dėl 
kažkokios rimtos priežasties ir siūlėsi patarnavimams. 
Kalbėjo lenkiškai ir sakė lietuviškai nemokąs. Bet jo ne
laimei kažkaip teb atsirado XI žvalgų pulko viršininkas 
Itb. Matūsaitis atsakė: Gerai, jei tu “nierozūfnisz”, tave 
bas perėjo lenkų karininkas Tr čia prisistatė. Ltn. Matū
saitis atėjęs pažiūrėti, iš karto Korsaką pažino ir užkal
bino. Korsakas atsakė: “Nic pante nerozumiem”. Tada 
ltn. Matūsaitis atsakė: 'Gerai, jei tu nferozumiėsz”, tave 
pasiųsime į Lietuvos Rytų Partizanų štabą Kaišiadorys- 
na, tai gal ten ‘'zrozumiesz”.

Gebėralfniš stabas Korsoką perdavė L. Š. S. Veikia- 
majai Daliai, o iš čia atvežė į Kaišiadoris. Partizanų va
das Mikuckis Korsaką užkalbino, bet jfš tylėjo. Kad pra
kalbėtų, Mikuckis sykį “paglostė” jo Veidelį. Prakalbė
jus, vadas pavedė žvalgybos-stalo vedėjui ltn. Gaūšui pra 
vesti kVotą. KVOtą užbaigas, Julius Korsakas buvo pa
siųstas į Širvintos karo lauko teismui, kuris jį 'nubaudė 
mirties bausme.

'(Pus daugiau) w
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Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

Per dvĮ naktis okupantas spėjo 
išvežti virš 40.000 Lietuvos gy 
ventojų. Viena dalis iš jų pake
lėse enkėvedistu buvo naikina
mi šūviais i pakauši, o kita da
lis žiauriausiai iškankinti vos, 
vos-pasiekė tremtiniams skirtas 
vietoves tolimojoje Rusijos šiau 
rėje. " :

Didesnioji jų dalis išvarginti 
ir iškankinti liko gulėti amžiny 
bėję tolimosios Rusijos šiaurės 
pusnynuose, savo draugu atžy
mėti mediniais kryžiais, o kita 
dalis dar ir šiandien tebeneša tą 
sunkia tremtinio dalia toli nuo

Tebūna atleista man už nu
krypimą, o dabar tęsiu minėji
mą.

Žiauriųjų vežimų-trėmimų mi

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

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.

296 psL, minkšti viršeliai--------- --------------------------------
4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA.

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

Persiuntimui paštu reikia- pridėti 50 c. egzempliorįut

Arėjas Vitkauskas

f ^ŲJOSIOS TAPYBOS ISTORIJA 
tį .j MENO ISTORIJOS PROFESORIAUS BRESLAU 
* UNIVERSITETE RICHARD’O MUTHER’O
5* (Skaitytojo užrašai) a

(Tęsinys)
ko, kas vaizduoja nuoširdžius 
jausmus ir veiksmus, ir jam 
užtektų paveikslų kompozicijo ’ 
je buvimo" dviejų arba trijų 
’“idealių figūrų, kurios malo
nios fizišku grožiu” . . .

Gėtė — per savo “Vertėrį”— 
pasakė, kad “tik gamta sukuria 
didelį menininką’’ . . . Bet Gė
tės “Vokiečių metode ir mene” 
pasakyta: . . Jeigu menas
sukurtas iš vidujinės, vienos, 
nepriklausomos koncepcijos, ne 
paliestos — žinoma, pasąmoni
niai — viso -to, kas yra įsiter
piančio, tada, ar jis bus gimęs 
iš šiurkštaus laukinumo, ar iš 
sukultūrinto jausmingumo; jis 
yra turininkas ir gyvas ...” 
(Vėliau Gėtė _ grįžo tik prie 
Graikijos meno).

“ .. . Wilhelm’as Heinse 1776 
metais parašė šį auksinį posa-' 
kį: “Menas tegali nusižiūrėti į 
žmones, su kuriais jis gyvena. 
Kiekvienas žmogus dirba žmo
nėms, į kurių tarpą jį likimas 
paskyrė, ir siekia išmatuoti jų 
širdį. Kiekvienas kraštas turi 
savo skirtingą meną, lygiai kaip 
jis turi savo klimatą, savo iš
vaizdą, savo skirtingą skonį ir 
savo skirtingą gėrimą . . .”

“Visai vokiečių dvasioje” 
sgamba tai, — kas seka —

“... Vėl “vokiečių literatūros 
respublikoje”, skyriuje “Apie

sius, o mudu su Ignu nužygia
vome toliau į krašto gilumą. 
Ach sakau:
Nebėra laiko, nei jėgų, 
Vis noris grįžti prie savų, 
Kur motina ranka mojavo, 
Sugrįžk, sugrįžk mano vaikeli, 
Sugrįžk gimtan namelin savo... 
Ar.beisipildys mūsų viltys ir lū 
kesčiai ?

orderį tokiu antrašu:

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

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1. Jurgio Jasinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,
- poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., 'minkšti viršeliai --------- ----- $S 00
2. Jurgio Jasinsko, ATFJ. AGING AS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,

minkšti viršeliai ___________________________ -__________ -$1.50

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

žole užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šia knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $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 
siųsti tokiu adresu:

Didybės įžeidimą”:
“Didybę įžeidžia ' kiekvienas 

manąs, kad graikų negalima 
viršyti ... ”

“ . . . Madame de Stael, savo 
knygoje apie Vokietiją sako: 
“Jeigu šiandien menas turėtų 
būti apribotas senovės papras
tumu, tada mes negalėtume pa
siekti originalų jėgos, kuri juos 
išskyrė, tuo tarpu kai nustotu
me to npuoširdaus pilno, gyve
nimo pajautimo, kuris tik mu? 
myse randasi. Paprastumas me
ne greitai pasikeistų šių laikų 
menininkuose į šaltumą ir nu- 
davimą, nors senovės meninin
kuose tai buvo kupina gyvy-

prisimenąot tuos masinius , lie-Motina rėkė, draskė savo plau uėjimo diena Winnipege, buvo 
tuvių trėmimus, nejučiomis ir kus nuo galvos negalėdama per į kaip minėjau sekmadienis. Prie 
man nuriedėjo skausmo ašara įnešti širdies skausmo dėl išplėš Lltoriaus 
per skrudstus, o ypatingai, kad j tų kūdikių iš jos glėbio, 
man pačiam teko būti gyvu liu-1 
dininku, kada enkavedistai grie 
bė iš namų vyrus, moteris, seneI 
liūs ir mažus nekaltus kūdikius, 
kurie atskirti nuo savo motinų 
buvo vežami sugrūsti gyvuli
niuose vagonuose be vandens, 
oro ir maisto. Tai jų kelionės ga 
las buvo tolimosios Rusijos šiau 
rėš vergų stovyklos, jau nuo am. 
žiu žinomos tremtinių kančio
mis atžymėtas Sibiras, smėlėtos 
Kazachstano dykumos ir kiti to 
limojo Sibiro šaltieji kampai. 
Dar ir šiandien prisimenu, kada 
su grupele vyrų nė nesapnuo
tais takais patekau į rusų ka
riuomenės užfrontę. Tad ir aš 
drąsiai galiu pasakyti, kad ir ma 
no kojų pėdos pasiliko giliai į- 
mintos rusų išartoje ir išakėto 
j e mirties zonoje, buvusioje tar 
pe Lietuvos ir Vokietijos pasie 
nyje, tai buvo prieš vokiečių ka 
rą su rusais. Atvykę į užfrontę 
išsiskirstėme po du, po tris. Ir 
aš žygiuodamas su Ignu vienoje 
sodyboje pastebėjome du rusų 
sunkvežimius, kurie draskė vie
ną ūkininko š"2~ia ir jėga grūdo 
į sunkvežimius jų tarpe trys ma 
ži vaikučiai. Sodyboje baisus kli 
ksmas. Motina nesidavė vedama 
į sunkvežimį, o vaikučiai įsika
binę į jos sijono skverną cypė, 
rėkė nesavo balsu. Galiausiai mo 
tina enkavedistų buvo įmesta į 
sunkvežimį, o vaikučiai į kitą.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
[rtelgta 1928 metais. TeL 421-8070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

ona
tė ir Teklė Timme 

enai
: kitžu 
dama, 
kaip mylėjo

gyvulinius vagonus ve 
masias Sibiro taigas 
ie tarpe savęs dalino 
tik nieko nebeturėjo, 

meilėje vienas ki-

c “Jei lifldnM lietuvių tauto; likimo 
iriklausomybės gyveninio ir nebūtų m- 
deattjusin Lietuvos politinių, ekonotnl- 

šfandlen*. drąsiai galinu sakyti. Hetuvtų 
flgauti savo žemės ūkio kultūros vahdaif

kadangi 
. -- -------------- ' po Pa

loti dauguma yra arba patyv buvę ūkl- 
reiškia, kad ši knyga boa brangi abao- 
kadangl knyga rn tokia meile LJetnvoa 
skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 

įtuvai Maia žodžiais: “Dėkingas sūnus — myb

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $3.00.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

> J^ VI^aMENtS VEIKtJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS^
DARBAI, 250 psL, liečiančius 1905

‘ infciuA Jablonakio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-
■.—------- ------------------------------------ $8.00

š. m. birželio 12? d. (sekmad.), 
KLB-nės Winnipego Apylinkės 
Valdyba, pasitarusi su šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos kleb. 
kun. J. Bertašiumi, pamaldomis 
atžymėjo 1941-jų metų birželio 
14-15 dienų žiauriuosius lietu
vių trėmimus iš savo krašto..

Kiekvienam prisimintina, kad 
tuometiniu laiku baisiausia ne
laimė ištiko mūsų kraštą Lietu
vą, kada tūkstančiai brangiau
siu mūsų tautos sūnų ir dukterų 
dar negirdėtu žiaurumu enkave 
distų buvo naktimis gaudomi ir 
tremiami mirčiai Į šaltąjį toli
mosios Rusijos užkampį Sibirą, savo gimtų namų. .Ir iš tiesų.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juont Dtupert*. ŽEMtS OKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chlcagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knygs dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte, u dalis: zemėa 
ūkio švietimai Lietuvoje.

Autorius sava žodyje rašo: 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nep 
griovęs gražiai IŠaugurių 
nlų ir kultūrinių laimėju 
tauta galėtų didžiuotis ir 
tr prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaltyl 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai 
šaulį išblaškytų lietuvių absoliuti dai 
niuksi, arba ūkininkų valkai, i 
liūčiai lietuvių daugumai, ypač kadan 
žemei parašyta, kad 
autoriaus skiriama L 
mai Tėvynei Lietuvai' 

Gaunama Naujienose.
čeki arba Money Orderi dusti tokiu adr*ru:

> NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS

Gavę ptnlgmL tuojau knygą pcdųrim.

Vs Reakcinis klasicizmas , 
y ' Vokietijoje
'f- ' ' ■.f •

.- Visada yra gyvam mė
liai pavojus suląpime su bet 
kokiu diįęiiu menu praeityje. 
Tik..tieji, kiirie yra labai apdo- 
Vanoti, gali tikėtis pralenkti fli- 
(įįdžiuo^ius iš būv. šimtm.; ma- 
žrsni talentai -.dingsta besisteng 
^mi. Dailininkai, kaip Lėonar. 
do ir Eafaėiis, kaip Ticianas ir 
Poussin’as, pasiimdami savo 
ipokyiojaįą graikus, ’ sukūrė he- 
šiirštanius kurinius/ ir Gėtė su 
Šiieri^i mums įrodė, kad helenų 
dįyasja tebėra gyva ir veikli mu 
su iarpe -.

7'."a Mšftianįoliktojo šimt- 
męcib 'pabaiga buvo senovės 
gaivinimor laikotarpis . . .”

metais Stuart’as 
ir Rėvętt’aš išleido savo puikų

Or.. Jmbm B. Kenčkn, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
lituto tHMfid, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
Ui Kaina $8.00. Kletaia viršeliais $4.00.
7.■ DttdŪMi ita knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas tr 
kftaa knyna galima Įsigyti atrilanktn« į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
pintgšng perlaida i ■u- i-, I 5 .

kaip švyturys . . .”
“. /. . Dės Deutschen Kuenst- 

ler’s Vaterland
1st Griechenland, ist Griech- 

enland”
(“Vokietijos menininkų 

tėvynė
Yra Graikija, yra Graikija”) 

buvo dainuojama akademijose.
“. . . Mengs yra iš tų port

retų piešėjų, kurie mato po
zuotojų sielose, ir jis priklauso 
kūriniuose kaip jo paties port
retas, Miuncheno galerijoje, 
prie aštuonioliktojo šimtmečio 
geriausių portretų piešėjų...” 
Prierašas:

Spausdiname Arėjo Vitkaus^ 
ko užrašus. Jie būdingi ne tik 
to laikotarpio meno pasauliui,

Redakcija

su Lietuvos tautine 
prisiartina jaunimo ut- 
Marias Timmermanas, 

sa-zyboje, su tautiniais 
pasikeisdamos stovėjo: 
.’•.:iči”.ka'tš. Rūta Bežy- 

ienė. Tai 
pritaikintą pamokslą pa 

n. J. Bertas i us pa 
Mylėkite vienas ki 

tremtiniai su

ki ROVTLA1 Nognfijo* bruožai 285
putUpiri _________________________ ____ ________

Kayga* utatkatrt reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

Mudu su Ignu jau buvome' stovą: 
prisisėlinę prie pat kelio ir už į kurio 
gimaskavę ir tik vienas neap-j rūtai 
galvotas mostas — galėjo įvyk Aid 
ti viskas... Iš vieno sunkvežimi 
girdėjosi 9-ių metų mergaitės' d 
balsas: “Mama, mama, mamytė I sak 
ar besugrįši tu pas mus, o mo į bi ė 
tina rusų apsupta pirmame sun tą, 

šaukė, rėkė, klykė grųst 
savo plaukus nuo žami

Ipražūčia 
si v .sakuo, 
tik skendo 
tam”...

Pamokslui pasibaigus buvo 
pranešta, kad tolimesnis trėmi
mų minėjimas įvyks 4 vai., St. 
Peeter’s Evangelikų-liuteronų 
bažnyčioje, prie kurios yra pri
siglaudę latviai. Minėjimas vyks 
ta visų trijų tautybių kartu.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
įmŪk'-A KISS m THE DARK. Pikantiškų Ir intymiu nuotykių 

Atimti' 9 gyvenimo. Lengvu stilius, gyva kalba, gražiai išleista

“ ... Be abejonės, graikų 
skulptūra stovi laiko jūroje bet ir mums

45 Jbhanh’o Joachimo Winck- 
ęjnjaim’o. “Senovės meno isto- 
i’;*' ' .7 -* . "s - ' - ’ _ *

Pšsrodė 1764 metais, ir 
šis rašytojas savo rašymo pajė 

atidavė ' sugiedoti garbę 
naujai alnsty senovės šėdev-

^^17^ metais Lesšing’as 
parašė sayo “Laccoon’ą^, ir, 
kąip: Wuį^dmann’as, matė 
Įgraiįcų skulptūroje pamėgdžio- 
tiną ’ idealą ^. Išeidamas iš to 
taško .jis. nęfcentė vietovaizdžių 

žaįiro piešinių ir ypač viso

kvežirnyje 
draskydam 
galvos..

Mielas skaitytojau, tai buvo bai 
sus ir klaikus vaizdas, kokį aš 
šiandie sunkiai begaliu ir įsivaiz 
duoti, nors panašūs vaizdai šim 
tais sekė vienas po kito žiaurių 
jų trėmimų, dienomis. Mudu ne 
galėjome priešintis, nes aplinkui 
dar buvo visur rusų kariuome
nės įgulos. Apylinkė nepatogi 
kautynėms, o be to ir ginklų tu 
rėjome tik skirtai užduočiai. En šiais metais minėjimui vadovau 
kavedistai nuvežė nelaiminguo-= ja latviai, tvarko latvių B-nės 

atstovas Ojans-Charles Radovs- 
kis ir lietuvių B-nės pirm. Juozas 
Demereckas.

Ketvirtą valandą į bažnyčią 
prisirenka neperdaugiausia. Per 
visas tris tautybes vos 80 asme 
nų. Estų iš viso nesimato. Prie 
lietuvių vėliavos stovi pasikeis
dami M. Timmermanas ir J. De 
mereckas. Latviai stovi prie savo 
vėliavos. Prie lietuvių trispalvės7 
sargyboje stovi: Rūta Bežytė, 
Lisa Daubaraitė, o prie latvių

MTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
MmInmm *»vH puikių knyęų, kuriat p»puoJ b«t koki t
ftf ŠMNte Ir tontĮmę.
AMNmGtm Pakalniški*, MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jaunų dienų 

rtdmtnlmal Ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- 
tnants. 887 psl Kaina $8.

A. PakaMUkh. METAI PRAEITYJE- Netolimų (vykių prisimini- 
, ir Įniko Ivrklų Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskira- 

iyti į 12 dalių. 296 psl.. kaina S3.
Dr. K*xr» Ariniu*. ATSIMINIMAI IR MINTYS. II tomas. Gr»- 

Bei* vlrieliala. 333 p«L Kaina $6.00. Minkštai* virš. tS.Oū 
fcret-Tkel. AlrHIka, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO- 

jUJA. 1 dalia. 208 psl.. triJK* — $3,00, minkštais vlr- 
MMla — 82,00; n dalis, 223 psL. įrišta — $3.00. minkš-

‘ bd* _ ______________________________________________ tTOe
HmiiULM Tame* — TamaLavaka*, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

» PlkalnAs tr Labguvos.apskritys su įdomiais aprašymais, Illo- 
rtraeijomi* tr dokTim^taclJs. •’’e P-st, kalną $8.

P. r«f«naa. TARP EALSVŲ ~A ‘”INIŲ. Trijų dalių Uetuvo* 
< * partaanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.
Janina MarOnA. TRY J vgNa, jaunystės atslminlmaJ

aglVERSAĮ
i , i ■ '15.' 111 -<*

t

¥ ”



$7.50

$14.00

Lietuvos laisves draugai

PUNTUKAS ANYKŠČIUOSE

$30.00
$16.00

$3.00

' NAUJIENŲ rištinė itdar* kasdien, išskyros sekmadieniu*,
9 raL ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iii 12 tai.

Subscription Ratu:
n Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
»ii month. $8.50 per 3 months. In 
>ther USA localities $26.00 per year 
$14.00 per six montns. $7.00 per 
hree months. Canada $30.00 per year; 
>ther countries $31.00 per year.
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Vyresnieji Amerikos lietuviai politikai, pajėgė sup
rasti, susitarti ir įtikinti amerikiečiuspravesti Pavergtų 
Tautų Savaitės įstatymą ir įtraukti amerikiečius į pa-,v 
vergtos Lietuvos ir kitų Rytų Europos pavergtų tautų įnyga nebūtų tokia stora, kad joje skelbiami duamebys
laisvės kov, atliko didelį darbą. Jis yra žymiai didės 
nis ir svarbesnis, negu jie patys suvokė.

Naujai atsiradusieji gudragalviai juos kritikavo, iš 
ją šaipėsi, o keli nepraustaburniai vyresniuosius net 
šmeižė, bet šiandien visi jau pripažįsta, kad vyresnieji 
mokėjo ne tik išsiaiškinti bei susitarti, bet energingai veš 
ti darbą, kol jis būdavo baigtas. Prezidento Eisenhowe- 
rio parašytas įstatymas sukėlė didelę sensaciją viso pa
saulio tarptautinėje politikoje, bet jis duoda geru vaisių 
dar ir šiandien. Šių metų Pavergtų Tautų Savaitės pro
ga kongrese buvo pasakyta tiek daug lietuviams naudin 
gų kalbų, bet kongreso rekordas, rinktas smulkiomis rai 
dėmis, užima net 21 glaudaus teksto puslapį.

Apie pavergtą Lietuvą palankiai kalbėjo netik se
natoriai, bet ir kongreso atstovai Jų kalbos atidžiai yra 
sekamos ne tik Washingtone esančių diplomatų, bet ir 
kiekvienos valstybės vyriausybių. Užsieniečiai žino, kaip 
Amerikos administracijos reikalai yra tvarkomi. Visi ži
no, kad krašto užsienio reikalus tvarko Valstybės Depar 
.amentas ir Prezidentas, bet kiekvienam aišku, kad nė
ra kitos valstybės pasaulyje, kurios vyriausybė kreiptų 
tiek daug dėmesio į kongreso atstovų pasakytas kalbas. 
Visi žino, kad kraštą valdo daugiausia balsų gavusi ad
ministracija, bet kiekvienam taip pat aišku, kad be kon
greso joks prezidentas nepajėgs valdyti galingiausios 
valstybės pasaulyje.

Kaip gerai organizuota maža lietuvių politikų gru
pelė, vieningai ir sutartinai veikdama, pajėgė paveikti 
šio krašto valdovus — dar neparašyta. Vienur kitur pas
kelbtas fragmentas apie nuolatines keliones į Washing- 
toną ir susitikimus su senato komisijų nariais, bet vaiz
dingo įvykių aprašymo dar nėra. Istorijos dar neinome, 
bet atliktų darbų vaisius kiekvieną metą jaučiame. 2ti 
puslapis gerai dokumentuotos medžiagos jau yra didelis į 
dalykas. Jo nenupirktum už milijonus dolerių. Sovietų 
valdžia išleistų dešimtis milijonų, kad kongreso rekordo

ČECHOVAS, POVILAS ANDREJEVIčIUS

Namie
(Tęsinys)

“Ka gi aš jam, vis dėlto, pasakysiu?” — pagalvo- 
jo Jevgenijus Petrovičius.

Bet pirma, negu jis suskubo ką sugalvoti, į kabi- 
neta jau įėjo jo sūnus Seriožka, septynių mėtų Vaikas. 
Tatai buvo žmogus, kurio lytį tiktai iš apsivilkimo ga- , 
įima buvo įspėti: gležnas, baltaveidis, liesutis... Jis bti 
vo gležno kūno, kaip šiltnamio daržovė. Ir jojo vis^j 
kas išrodė neįprastai švelnu ir minkšta: judesiai, gar* 
biniuoti plaukai, žvilgsnis, aksominis švarkelis.

— Sveikas, papa. — pasakė jis minkštu balsu, lip
damas tėvui ant keliu ir greitomis bučiuodamas jam 
į kaklą. — Ar tu mane šaukei?

— Leiskite, leiskite, Sergijau Jevgeničiau, — atsakė 
prokuroras, šalindamas jį nuo savęs. — Prieš bučia- j 
vimąsį mudviem reikia pakalbėti ir pakalbėti rimtai...

— Aš abi tavęs pykstu ir daugiau tavęs nemyliu.

kaip Sovietų Sąjunga arba Raudonoji Kinijh, Kr Vai kiečfe^ ftrt>kė jb.bTžfi mark^,.o 
būtų vienas jų Europos ar Arijos satelitas, tM bū-

tktė, kkfljfų p&kyfcfe
atnešė 1S bilflbma taikią Ipd

būtų vienas j‘ų Europos ar \
' tų pusiau nepriklausoma 'kdmunfetinė valstybė, tei

giama jų įtaka į kiekvienos valstybės gyventojus 
yra ta pati. Ši tiesa galioja, nekreipiant dėmesio į no, tuo tarpu amerikiečiai e«vo 

v diplomatinę nepriklausomybę, kurią kaikurios vals
tybės retkarčiais bando rodyti.” (Ištrauka įš Der- 
winskio kalbos, atstovų rūmuose sakytos šių metų

Jeigu sbvietų-karo jėgos karo metu ar karo pabaiga 
je pavergė bet kurią tautą arba primetė pusiau koįriu- 
nisttinę vyriausybę, tai kiekvienam aišku, kad tokioje 
valstybėje yra sutremptos pačios pagrindinės žmogaus 
teisės. Pati Soviętų Sąjunga sutrempė Armėnijos, Gildi
jos, Gruzijos, Kazachijos, Totorių, Ukrainos, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos pagrindines žmogaus teises. Jeigu 
prie pavergtų Rytų Europos Tautų dar pridėsime Alba
niją, Bulgariją, Lenkiją, Čekoslovakiją ir Jugoslaviją, 
tai gausime pilną vaizdą, kurį paliko sovietų Laro jėgos 
Europoje.

. Visos šitos tautos neteko pagridinių žmogaus teisių. 
Sovietų valdovai žino, kad jie gali laikyti tokią didelę ka 
riuomenę ir policiją tiktai pagrindines žmogaus tėiseš 
paneigus. Dabartiniai Kremliaus valdovai bijo klausyti, 
jeigu kas nors drįsta jiems priminti apie pagrindinių ’tei
sių trėmplenimą. Jie prezidento Čarterio labiau nekenčia 
negu bet kurio kito prezidento. Jie yra pasiruošę rizikuo
ti gerėjančiais abiejų valstybių santykiais, kad tiktai 
niekasnedrįstų jiems į akis pasakyti apie jų trempiamas
pagrindines žmogaus teises.

Pavergtų Tauaų Savaitė primena visiems okupan
tams, kad reikia tas teises gerbti ir leisti žmonėms jomis 
naudotis.

: nebūtų toki žiaurūs ir okupantą smerkiantieji.
Atstovų rūmuose kalbas pasakė iie vienas ir ne du 

kongreso atstovai. Kalbėjo ne eiliniai kongresmąnai, bet 
patys įtakingiausi politikai ir įstatymų'ruošėjai. Kalbė
jo žmonės, žinantieji kiekvieno žodžio prasmę ir svarbą. 
Kalbas sakė teisininkai, turintieji nuovaką apie tarp
tautines teises nuostatus ir didelę jų reikšmę. Ne visi 
mūsų teisininkai susivokia apie tarptautinės teisės švar 
bą. labai nedidelis jų skaičius yra informuotas apie vei
kiančius įstatymus, bet Amerikos kongrese kalbas se
kantieji teisininkai žino kiekvieno žodžio ir sąvokos svar

Laimė, kad kongrese turime teisininką Edwarda J. 
Denrinskį, tarptautinės teisės specialistą, ne karią kie
tai susikirtusį su Sovietų Sąjungos teišihinkais, bandan
čiais 'tyčiotis, iš pagrindinių teisės sąvokų ir veikiančios 
tarptautinės teisės. Kongreso atstovas Derwiiiskis, grei 
čiausiai kilęs iš Lietuvos Trakų apskrities, kur yra keb
lios senos Derwinskiu šakos, ne vieną įkartu užtarė pa
vergtos Lietuvos ir kitų ~ nelaimėn patekusių velstybių 
teises. Pavergtos Tautų Savaitės proga, be kitų dalykų, 
atstovas Derwinskis kongresui tarė: į

f<1977 metų Pavergtų Tautų Savaitė turi didesnę . _ . . . .
reikšme. Galimas daiktas, kad šio minėjimo svarba šaMrii ?j1^uY03'’ex^1; 
šiais metais yra svarbesnė, negu vyko . minėjimas ' • -
tais metais, kai ji buvo 1959.metais pirmą kartą nūs  
tatyta. Keldamas šias mintis, aš specialiai turiu gal
voje prezidento Čarterio pabrėžiamas :pagrihdinėš 
žmogaus teises. Tikrai nėra.'nei vieno baisesnio žmt 
gaus teisių išniekinimo, LaJip laisvės netekimas, pa
lietęs visas komunistų va'ldjnon patėktišias tautas.
Komunizmas pagal savo prigimtį atima znionėihs vakhr prishildn’lihs Bidijč®
■pafrindines jų teises^Ąyiš atima žodžio, tikėjimo, ju
dėjimo, minčių dėstymo ir politinės veiklos laisvės 
yra atimtos tautoms Įvairių komunistinių vyriau-1 
sybių. Ar tai būtų didžios ■ komunistinės valstybės

a . v* *1 W.1.V . JI uv II

Taip ir žinok, broluži: aš tavęs nemyliu, ir tu ne mano pį^VSksliiik
sūnus... Taip.

Serioža atydžiai į tėvą pasižiūrėjo, paskui ntikrei 
pė žvilgsnį į stalą ir paglaudino pečius.

— Ką gi aš tau padariau? — pasakė jis nustebęs
mirkčiojo akimis. — Aš šiandien tavo kabinete nei 
karto nebuvau ir nieko neliėČibu. v - i

— dabar Natalija Semionovna man skundėsi, 
kad tu rūką Tatai teisybė? Tu rūkai?

— Taip, kai rūkiau... Tatai fdiSihgai...
— Taigi mala, be to, lu dar ir meluoji, — pasakė

Seną. — Natairjb Sethidhovna du kartus malė, kaip 
tu rūkei. ReiŠkib, tu Įkaitintas dėl trijų negerų poel
gių: rūkai, frni iš stalo svetimą tabaką ir meluoji. Trys 
nusikaltimai.

— Ach tai-p. — atsimirtė Serioža, ir jo akys misi; 
šypsojo. — Tatai teisinga, teisinga. Aš du kariu rū- 

. kiau: šiandien ir anksčiau.
— Tai matai, reiškia, tie vieną, o du kartu... Aš la

bai, labai tavifffi ^BėphtaMcihtas. Ankščiau tu buvai ge-' 
ras vaikas, Bet daljar. aš ttihta'ti,lpasiga(ljnai ir tapai 
blogu.

Jevgetnjtis TcfrdVičiliš pataisė Scriožai apikaklę 
ir pagalvojo: ‘4cą $ ftžfr Įhffi phSaks^H?”

— Thfp, begerbi, — tęsė jishi. -—Al iš tavęs šilo ne- 
raukiap. Visų pirifib, ’Wises imti tabaką, ku
ris tau ifcprocibūSo. 'KtakVffeftbą Ihiagus turi teisę nau
doti tikttn savo gėrį, jeigu gi jis ima svetimą, tai jis 
negeras ztongtis- (“Ne Tą aš jam klibu”, pagalvojo 

» Jevgenijus Petrovičius). Pavyzdžiui, Natalija Semio
no vn a turi skrynią su suknelėmis. Tatai josios skry
nia, ir mtfdu, tiei aš, nėi tu helurirrie teisės jos liesti, 
ties ji ne tnudVieją. ;Juk tie^b? Tu turi; arkliukus ir

:us... įtik aš jų neifnu? Gal būti aš ir norė
čiau juos paimli... juk jie Pc mano, o thto.

— Imk, jeigu nori. -— pasakė Scrtažb, jiakėlęs anla- 
'kius. — Tu, papa, prašau, nesivaržyk, imk. Tasai gel- 
toniukas šufonikas, kuris ant tavo stalo, jis mano, bet 
juk aš niftkęu.-Tegu vsau stovi. 4

— Tu “ pasai
Šuniuką tu man dovanojai, jis dabar mano, ir dabar 
galiu su" juo daryti/ką noriu; bet jilk tabako aš tau 
hedovariofati. Tabakas mano, (“Ne tarp aš jam aiški
nu. ■— pagalvojo prokuroras.

prekybos reikalą nes ubą tamsuo
ja. Jie importuoja daugiau, nę- 
gu eksportuoja.

Praeitą savaitę gerokai nukri 
to Exxon bendrovės vertybes. 
Anksčiau ši bendrovė augo ir 
stiprėjo.

Kiek Icalfubfa švara
WASHINGTON. — Komerci 

job sekretorė Juanita Morris 
Kręps pasakė,' kad -daugumas 
amerikiečių supratimo neturi, 
kad aplinkos svarinimo išlaidos 
atsilieps Į vartojimo prekių kai 
Tiks, žurnalui U. S. News 
World Record ji pareiškė-: ‘Wir 
totojų publiką dažnai neįsrvaiz 
dubja, kad už visą 'eilę dalyką 
mes seniau nieko hemokėjbmės, 
pavyzdžiui už gerą orą, kurs da 
bar pradeda labiau ir labiau k’aš 
tuoti. Dabar kali mes išleidžiame 
nuo 5 iki 10 nuošimčią -rnūsą bėn 
droš nalionalinės produkcijos oro 
ir vandens švarai išlaflcyti, -kitą 
sričių pažanga darosi -lėtesnė”.

Komunistai atstatinėjo 
maldyklas

MASKVA, Rusija. — Sovie
tą valdžia atstovai praėj'o atsta
tinėti kelias pravoslovu bažny
čias kurias partijos nariai pir
mais '50 komunizmo metais su- 
nafldhb.ir išgriovė. Valdžia pri
ėjo Įsitikinimo, kad dabartiniu 
metu verta : atstatyti kelias, iš
griautas pravoslavą maldyklas. 
Kremliaus. valdovai nori j kad 
tikintiej i pakeistą savo nuomo
nę apie balševikus, visą tikybi
niu organizaciją naikintojus.

Valdžia pasiuntė vieną meni
ninką at statyti apdaužytą ikoną 
ir pasiuntė kelis sovietą foto
grafus, kad propagandos agen 
turbs paskelbtu pasauliui, ko
kiais 'darbais užsiima valdžios.

no aukščiausio Indijos teismo 
pirmininkas Mohamud H. Begi

Anksčiau prezidento asmenį 
saugodavo bent 20 sargų, tuo tar 
pu prezidentas Reddy atvyko Į 
parlamento rūmus tik viceprezi 
derito lydimas.

Britai g i rid 'Carter j
NEW YORKAS. — Britų už 

sienių reikalų miništeris David 
Owen šgyrė prezidentų. Carte- 
rį už jo susirūpinimą, žmogaus 
teisėmis tvarkant tarptautinius 
reikalus. “Žmogaus .teises jis. iš 
kėlė į specialų pozicijų, ir teisin-

vusių bažnyčių ruski nėatstafihė

. Prisaikdintas Indijos 
‘6-tds prezidentas

NEW Dehli, Indija. Naujai 
išrinktas, šeštas Indijos prezi
dentas Neelam Sanjiva Reddy

? Hongkongcs - aukso
, prekybos centras
HONKONGAS, britų kolonija. 

Hongkongas tapo trečiu didžiau 
suoji aukso prekybos ‘<Sntrn pa' 
šaulyje. 'Pirmoje vietoję tebesta 
vi Šveicarija, Ciurichas. Antro 
jė ylėtos stovi Londonas, b ffe- 
čią rietą užima Hongkongas.

Hongkongo birža Ištaigia 
prieš 67 mėtas, bet šiandien ji 
turi 200 agentą, kurie turi ne-: 
paprastai plačius ryšius rišame 
pasaulyje. Hohgkongo birža iš
tisas 24 valandas, teikia aukso 
kainas kiekviename pasaulio už 
kampyje. - "

Kelios Hongkongo firmos ttifi 
reikalingus prietaisus auksui ly
dinti ir bereikalingas įįfėihhišSiš 
išskirti.

damas per CBS televiziją._ “So 
rietą biurokratai nesupranta ki 
tirnb stiliaus ir dėlto nesuprato 
prezide^o -Čartefib pareiškė mi 
nisteris. .“Jie nesupranta šio ja

mbui 'sfėbetmp wo^ua-*pi^tinią 
įr inferektualinią gaHunią. /Tam

giai. kaip, jis juos matuoja”.

• Ū? karo vadovybę

Harold Brown. susitarė su Kd- 
rejos prezidentu nr karo vadais 
Pietų Korėjoje sudaryti vieną 
karo vadovybę, ksd korėjiečiai

Doleris Europoje 
Vis YėbeKrihla

PARYŽIUS, Prancūziją.
Europos finąpsą centruose Ame 

jeras Dessi, kabinėto nariai fr rikos doleris vis dar ’tebd&irita. 
užsienio diplomatai. Priesaikdi-1 Praeitą penktadienį už dolerį vb į

prezidento pareigoms
Priesaikos ceremonijas sekė 

.visas Indijos parlamentas, prerii

sprendimus.

ibore careful
- - - - "

sų pinna, turiu paprašyti leidimo... j bar-galvojo apie mirtį, kuri taip neslinki pasiėmė jo
Tingiai kabindamas frazę prie frazės ir priside- motiną it dėdę Ipatijų. Mirtis nusifreša *į įinįj. pbsaulį 

tindamas prie vaiko kalbos, Bykovskis ėmė sfinui aiš motinas ir vaikus, o ju vaikai ir smuikai pasilieka 
kinti, kas yra nuosavybė. Serioža žiūrėjo į jo kruti- žemės. Mirusieji gyvena danguje kažkur prie žvai- 
nę ir afydžiai klausė (jis mėgo vakarais šnekėtis su 1 gždžių ir iš ten žiūri į žemę. Ar iškenėib jie atsiskyrė
tėvu) paskui alkūnėmis atsirėmė į stalo kraštą ir ėmė 
prisimerkęs žiūrėti savo trumparegėmis akimis į po
pierius ir rašalinę, žvilgsnis jo paklaidižojo stalu ir 
sustojo prie bonkutės su gumarabika.

— Papa, iš ko daromi klijai? — staiga paklausė 
jis, priartindamas bonkutę prie akių. j

Bvkovskis paėmė iš jo ranku bohkute pastatei 
vięton ir tęsė:
‘ •— Visų pirma, tu rūkai... Tai labai negersti. Jeigu 
aš rūkau, tatai dar nereiškia, kad rūkyti galiiha. Aš 

‘rūkau ir žinau, k&d Ibi neprotinga, peiktina ir aš sa
vęs nemyliu dėl to (“Gudrus aš pedagogas.” — paghP 
vojo prokuroras). Tabakas labai kenkia sveikatai, ir 
Ihs&i, kuris rūko, miršta ankščiau, negu Yeikėtą. Ypa
tingai gi kenksminga rūkyti tokiem vaikam^ kaip tū.- 
Tavo krūtinė ^it0hh, lu dhr nesuątiftrčja'i, 6 'silpniems 
žmonėms tabako dūmai sukelia džiovą ir kitas ligas. ■ - - - . - - -
Štai dėdė Ipatijus numirė dėl džibvps. Jėigh hebūtųr|s^en^asi*ya^ va’^as įsisavintą gęrift prbdus ne iš bai 
rūkęs, tai, gal būt, gyventų iki šiandien.

Serioža susimąstęs pažvelgė į lempą, pirštu paju-i 
dino abažūrą ir atsiduso.

mą?
“Ką aš janl sakysiu?” — galvojo Jevgenijus Pet

ravičius. — Jis manęs neklauso.^Tur būt, jis nelaiko 
svarbiais nei savo prasižengimus, nei mano įrody
mus. Kaip įtikinti jį?”

Prokuroras pakilo ir vaikščiojo kabinete,
“Ankščiau, mano laiku, šitie klausimai sprendė

si pažymėtinai paprastai, — galvojo jis. — Kiekvienį 
vaikėzą, įtartą rūkyme, pėrė. Merikadvasiai ir bailiai 
iš tikrąją liatidaVbS rūkę, koris gi drąsesnis tį- ‘protift 
gesnis, fasSi 'pb ^jflos pradėjo tabdką nešiotis batb 
aule, o' rūkyti daržinėi. Kai ji sugaudavo tfhrŽinėj it 
včl pėrdavb, jfs ridavo rtrkyfi -pfčė ap^š... ir taip to
liau, iki mažas užaugdavo. Wano -motina, kad nerūky
čiau, manė ^rirtdhVb pinigais Ir &lfl!tfniais. Dė»- 
bar gi šios priėtnohč$ hfrttdb ‘Įnetiknhiis Ir 'nėdoromig. 
Stodama* ant logikos 'pagrindė, dabarties pedagogas

Ip^jjjus gerai grojo smuiku. — pasakė jis.
*“1‘ amaikis dabarjias Grijfrfjevtls.

Serioža Vėl alkūričfnis atsirčrtiė į Jšfalo- Icrfišfą ir 
susimąstė Jo blyškiam Veide sustingo tokia išraiš
ka, tarsi jis įsiklausytų arba ’nėt sektų savąjį minčių 

isiškai ne vystymąsį; liūdesys ir kažkas panašu į išgąstį pasiro-'
prokuroras, raukt amasis ir šiuo slėpdamas ‘savo šyp- tai.”) Jeigu aš noriu rūkyti svetimų tabakų, lai aš vi- dė jo didelėse nemirksrančiose akyse- Tur būt, jis da-

mėg. ne ii noro pasirodyti ar gauti dovfcmą, n sąmonin- 
gai . ...

Kol jis vaikščiojo ir galvojo, Serioža su kojomis 
pakilo #nt kėdės šalia stalo ir pradėjo fflejfl. Kad jis 
netertiptų bylą popierių ir neliestų rašalo, ant st£>6 
gulėjo pluoštas popieriaus ketviršių, -tyčia Jjam pr£ 
piaustytą, fr tteMynas piltOką^. - ’ ■

(6uš dflugiaū)

Vertė « Hr/ą katbbg Vafiilth
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uK’?’ Manitobos naujienosAKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS , J
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA*

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford . . .Medical Buildih#). T.i. LU 5-6446' vėliavosi T.^Ttaimermamenė, nesj 

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

(Atkelta iš 3 psl.)

INKSTŲ ir slapumo 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, ill 
VALANDOS: 3—3 aaroo dienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vaL
TeL: 562-2727 arba 562-2728

Rio.: Gl 8-0873

DR. VV. EIS1N-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave„ WA 5-2*7©

Valandos pa&al susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

specialybė Aklę ligos 
3W7 West 103rd Street 

Valandos pagal susitanm* -

DR. K. A. V. JUČAS
489-4441; 561-4605

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

Telefonas atsakomas 12 vai.

latvių jaunimas pasirodė pavė
duotai.

Maldas atlaikė lietuvių ir lat 
vių kunigai. Šv. rašto ištraukas 
skaitė !KLV v-bos p-kas j. De 
mereckas ir vienas " iš latvių. 
Bendrą pamokslą (anglų kalba) 
pasakė latvių kunigas Egil Gris 
lis, kuris profesoriauja Manito- 
bos Universitetete. Kalba buvo, 
labai išsami ir lietė visų trijų! 
tautybių trėmimus. Minėjimas- 
baigtas visų trijų tautybių hTfn 
nais pritariant vargonais. Au
kas rinko latvių’ B-nės atstovas 
Blazmanis ir Sniker.

Po minėjimo latvių B-nės at
stovas Radovskis, lietuvių B-nės 
p-kas J. DernėrėckaS. vicė-pirtaJ 
Marius Timmermanaš ir didžioji' 
dalis minėjimo dalyvių nuvežė 
ir padėjo vainiką prie Kanados, 
žuvusio nežinomo kareivio ka- 
po-paminklo, o latvių B-nės at
stovas* tarė trumpą žodį anglų 
kalba. Minėjimas praėjo gana 
gyvai ir tvarkingai.

Žinios

į Kanados jaunimo stovyklą 
Calgary-Alberta š.m. liepos 1 d. 
išvyko Winnipego lietuvių para 
pijos kleb. kūn. J. Bertašius, ku 
ris paskirtas stovyklos kapelio
nu, o su juo kartu stovyklauti iš' 
vyko jaunimo atstovas M. Tim 
mermanas ir Rūta Bežytė.

1K. FRANK PLlECKAS^
opto/aetristas

2618 W. 71 St. Tel. 737-5T49 
ifarina ^akįs. Pritaiko akinius ir ” 

“čožtačt tenses”
YjlL pagai susi tarimą. Uždaryta tree.:

DK.LEONAS &E1BUTIS
; ? PŪSLĖS IR
V; rROSTATOS CHIRURGIJA

2656 WEST 63rd STREET r
VaL anirad. nūo 1—4 po pietų,

• Į okup. Lietuvą s. m. birže
lio 16 d. iš Winnipego išvyko p- 
lė Viktorija Daubąraitė, Mari-; 
ja Vidrikienė ir Barbora Rad 
zevičiūtė.

Š. nu birželio 28 d. važiuoda 
mas su traktorių užsimušė, ne-: 
toli Cąrberry miestelio turėjęs: 
gražų ūkį 83 m. amžiaus Juozas 
Baranauskas. Palaidotas liepos^ 
2- d. Carberry kapinėse. Į- laido
tuves - buvo atvykusi ’žmonos se. 
suo-iš Toronto. ; i / -

ka& iš savo departamento: pas- | 
kyrė Winnipego Universiteto stu 
dentę Claire Simpson ir studen
tą iŠ Manitobos Universiteto 
Gordon Adams.

Š. m. gegužės 26 d., 9 vai. ry 
to įVyko informacinis pasitari
mas J. T. Timmermanų bute, 
kur Folklorama '77 parengia
miesiems darbams iš B-nės pu 
sės atstovavo T. Tirnmermanie- 
nė ir K. Strikaitis.

T. Timmermanienė svečiams 
parodė keletą paveikslų gėutų iš 
dailininkės -Tamošaitienės, daug 
atbuinų iš Lietuvos, 0 ypatingai 
iš Vilniaus krašto. Taip pat pa
rodė .įvairių tautinių juostų ir 
Šiaip gražiai išsiuvinėtų rank- | 

į darbių. Studentai tuo labai in
teresavosi, o ypatingai liko nus
tebinti tokia našia ponios T. Ti 
mmermanienės informacija.

Studentė Claire Simpson už
klausė p. T. Trmmermanienės ar 
ji nebuvusi okūp. Lietuvoje. į 
tai ji labai gražiai paaiškino,! 
kad ji trumpai atsakydama:į 
“Mano vyras yra olandų kil-, 
mės. Mes buvome nuvykę į vyro] 
gimtinę Olandiją. Ten jis turi- 
daug giminių, kurie turi nuosa-1 
vus ūkius ir gražiai gyvena. Mes 
ten nuvykę padėjome sodinti gė 
les, medelius ir kitus žalumy
nus. Vykome iš vieno ūkio į ki 
tą be jokių trukdymų.

Kada aš nuvykau į savo gina 
tąjį kraštą Lietuvą man leido! 
tik 5-kiom dienoms pabūti tik; 
sostinėje Vilniuje, kur yra skirj 
tas specialus viešbutis, turis-; 
tams. Aš negalėjau nuvykti į sa: 
vo gimtąjį kampelį, bet iš ten 
meno giminės buvo atvežami! 
specialiai, su manim pasimatyti, i 
Netikėjau, kad ten taip viskas us 

į varžyta, o aš su savo gimihnhisį 
sutikusi tik verkiau ir verkiau. 
Studentė labai nustebusi tokia 
infėrinacija manęs paklausė: 
“Ar tamsta p. Strikaiti buvai ka 
da nuvykęs j savo gimtinę?” Aš 
atsakiau, kad ne. Tuo ir baigė, 
'šTinūsų phŠhekėšyš. i “r . . t «• -ii . - --i- _

Laidotuvių Direktoriai

Kauno bazilika

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Ilsisi ir tyii visa žemė, džhugiasl ir linksmai {ūkauja".
Iza. 14:7.

Dėkojame Dievui už tokį brangu ir širdį palinksminanti jojo pažadą, 
turis bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose prašytoji 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku
rios kunigaikščiai darys teisybę. (2r. Iza. 32:1; Pat. 14:7). E tikrųjų šita 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visų tautų pageidavimas”. Jos vei
kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikta žmo- 
r6ras pilno ir amžino gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumas, 
g rove ir tobula teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 
ir nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus.

Visi žino, k*d mirtis yra žtoun Ir paliecu kiekvieną. Bet kur yra mL 
rux.^.|i? | t< klausimą atseko knygutė "Viltis po mil-ties'*, kurią sausite 
'temokamai. Rašykite:

ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 6062$
' ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJA!

Mažeika E/Evans

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

baigėsi šaunus pokalbis. jonai ir iš tos sumos §75 milijo
Laiko nebedaug. Folklorama! nai grįžo į valstijos iždą.

Per visus 3 loterijos operaci- 
šimčių, daly i jos metus tikėtų parduota už’ 

§403 milijonus, iš tų §18 2.3 mi- ! 
Ii jonai grąžinta į bendras vals- f 
tijos pajamas, §181.6 milijonai 
išmokėta laimėtojams, iš kurių' 
16 patapo milijonieriais.

Valstybės operuojama loteri
ja labai sugundė Įvairius lengvo ■; 
pasipelnymo biznierius, net kai' 
kurias maisto produktų grandi-; 
nes krautuves. “Aš manau, kad h 

r - įjos aiškiai pažeidžia kriminalini ii
J ‘T. I^nYerrrianiėriė paruošė! tikėtą pardavimui praeitais me kodeksą”, pasakė valstybinės i i 
svečiams kavutė su gardžių tori tais sumažėjus §54 milijonais, loterijos tarybos.patarėjas Way f 
tū ir pyragaičius. PČk’albiš tfž| valstija neteko §26 milijonų pa ne Golomb.

metams bir’ baslio agentai Etiopijoj

’77 visai artėja, tad visi winni-j 
pegiečiai, be jokių iš’ 
vaukimę ir vsokiais būdais rem 
kime, kad iš svetimtaučių susi
lauktume gero'vardo Lietuviai.
7 K. Strikaitis

Loterija padaugino 
dvidešimt milijonierių

Naujasis Illinojaus valst. lo
terijos superintendentas Richard 

3 Carlson pranešė, kad loterijos

GAIDAS
SENIAUSIA IR DĖMIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Tek: Yards 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

70ajrAWSEXJE.FX£$Hf ’IHEĄPPL.E

’ERKRAUSTYMAl

Tol. *A S-WM3

*2850 West 63rd St., Chicago. I fl. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms. 

(Arch Supports) ir t t.

5?o remove. the Fvnrr, 
INSERT a CURVED KNIFE 

CLOSE TolHE SHELL AND 
ČJTALLTME WJUMUNB-

LIETUVOS AIDA!
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
Sest. 8:00 - 10:00 v. v.. — 106.3 FM 
Sekmod. 9:^0 - ter'OO V.T. - 1230 AM
Veda K. BRAZDZiONYTE

2646 W. 71st Street, ^Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 77B-5374

■1

>

S

IHA"

i>)

NOT QO**<MNy, ANP NEGO-

3354 So. HALSTED STREET
9s.«w?"wraa

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

į
J

I 
V

S 
■

Tafrf.; HEmlock 4-2413 

-7159 So. MAPLEWOOD AVI.

CHICAGO, ILL. 4062t

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANICA AVĖ. Tek: YArda 7-1138-1139

I

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS .
V (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HI. 974-4413

BUT WUAVtfT j
hflaSt,... - J

pv ^r^CT coot or OF IWIONA,

OFere.) make CERTAIN 
THAT R5UCX

WTTM PROPfiRLJC J

Ofiso telef.: 776-2880 
ciaujas rez. telef.: 448-5545 .

D1L VYT. TAURAS į 
gydytojas ir chirurgas

Benct.a praktika, spec. MOTERŲ ligos;
Ofisas 2652 WEST 59th STREET j 

. Tel. PR‘8-1223
OFISO VAL.: pirm., antradn treciad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Prasidėjus Folklorama 77 pa 
rėngiamiėsiems darbams, tuo la 
bai susidomėjo Department of 
Turismį Recreation ant Cul 
turai Affairs direktorius Mr. C. 
W. Semchyshyn, kuris ryšinin-

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY. HILLS GeLINYČIA 

1443 WES1 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 įr PR 8-0834 

Taip pat naujoji. Barbaros ir 
Gena Driship krautuvė •

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

TaL 49943rt

Srtęse nuo u vai. ryto iki i vai.y jamu. ----------- —
Tiopiet- ŠvėčiM išvyko labai pa- Fiskaliniams 1977 metams biri Izraelio agentai Etiopijoj 
tonkiht'i. Pėliko sh'vo adresus ir- želio 30 dieną pasibaigus paja-i ^pje 30 izraejj0 agentų treni 
įprašė neužmiršti, b jie išjsavoį mu buvo $llb mil. §48. milijo-l ruoja Etiojijos kareivius anti- 
pusės viską padės HėtuviškamjUai imėjb f valstijos bendrą pa-1 partizaninės karo technikos, prai 
pavilionui kiek galėdami. Tuo irTj jafnų fondą ir S9,64 milijonai neša informuoti sluoksniai Tz- 

buvo išmokėti laimėtojams pre' raelįo pagalba Etiopijai esanti 
mijomis' Loterijos pardavimai teikiama jau nuo I960 metų, o 
sumažėjo. 33 nuošimčiais mažiau dabar Įgijanti ypatingos reikš- 
kaip antraisiais lošimų metais, mės turint galvoje Etiopijos pa 
kuriais pajamų gauta §164 mili linkimą Sovietų pusėn.

1

.GOoWTHATAnuMP AND FRtSH-' 
LOOKING PINEAPPLE W FOUND 
'AVOME 'W VbdRkncHEN .YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAY-R) CUT AND SERVE 
THIS TtLTCACY.WELL^OSULPNT

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, LIETUWIU ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS. 10-1 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai____ §2.00
4-Vincas žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 

:inlnkšti viršeliai, 52 psl._____________________ $1.00

Habited Street, Chicago, Illinois 60608

TSVA5 IR SŪNUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBUJAMS PASTATYTI

Chicagoi
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Absociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

Apdrausta* perkreustymae 
Ii Įvairi V atstumu.

ANTANAS VILIMAS

Te). 376-1882 arta 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RADIJO iEIMOS VALANDOS 

Visos programos II W0PA, 

1490 kIL A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet — Šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30

((Lay the pineapple on ts ' 
SIDE .WITH \ LARGE, SHARP. 

'KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
fTHE BOTTOM THROU^ THEOOUhL

UPMOVE TRE PIHEAPfLt FROM BOTH SHELLS. HALVE

SUPDGN FURXAND W“H- 
OUT WARSHMS. APE XXI 
PQEPAREO N&SCT7-

K=O5£ FT HAPPENS.

iflosr c'RE RXJCXCS Contain
Į O* '65 UN£S OF “HECMN »GAi_ «OVTS»CN

J5£1

V d

Tumas n< Laurynas labanausras
3307 So. 11TUAM1CA AVENUE. Phone: YArds 7-34U1

B UTKUS - VASAITIS
1446 So. aOth Avė., Cicero, 11L Phone: OLympic 2-1003

Phone: Y Arda 7-1 Jll
'W4 lĮLIk JJUI JI, 1. f"
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SAVANORIUI BUTVINUI 
REIKIA KRAUJO

x i

I ivtuvis savanoris Frank But i 
vinos (Pranas Bulvinskas) rei-Į 
k liukas savo tautiečių pagal 
lūs. Dabartiniu metu jis guli 
Cook County ligoninėje, gydy
tojos Dr. Frymark priežiūroje. 
Savanorį Butviną slegia ne tik 
r.mžiub bet ir liga. Jam bū 
tinai reikalingos kelios pantės 
kraujo. Bloga, kad dabartiniu i 
metu yra susnrgus r jo žmo
na, kuri neguli jo ir ligoninėje 
aplankyti.

Jeigu kas galėtų ir norėtų 
duot kraujo Frank Butvnui, tai 
gali tą padaryt bet kurią dieną. 
Reikia nueiti į Cook County li
goninę, 61 wardą. Ten Dr. Fry
mark kabinetas yra atdaras nuo 
8 valandos ryto iki 9 valandos 
vakaro. Pasakius, kas norite 
duoti kraujo sergančiam Frank 
Butvinui, tuojau tas kraujas 
bus paiimtas.

Jeigu kas norėtų plačiau pasi 
informuoti apie Butvino nelai
mę, tai prašoma kreiptis į Kostą 
Burbuli tokiu telefonu :247-2289. 
Dabartiniu metu Burbulys rū
pinasi abiem sergančiais Butvi- 
nais.

Ikmergėš apskrityje, dvare, 
į KumėCiŲ šeimoje.

Vyresnysis Adolfo brolis, ati 
!t;ma\ęs kariuomenėje, vedė ir 
gyveno su motina, našle.

Adolfas, būdamas 11 metu, 
išėjo <■ iruti į vieno kariškio šei 
mą. Jis dirlo įvairius darbus: 
plovė drabužius, grindis, šveitė 
puodus, ravėjo daržą, lesino viš
tas, šėrė kiaules.

Berniukas buvo darbštus, pa 
klusnus ir linksmas.

Būdamas 17 metų, išvažiavo 
i Suvalkiją, dirbti pas ūkininką. 
Tais laikais trūko darbninkų 
pas ūkininkus, todėl per agentus 
daugelis jaunimo išvažiavo dar 
bams.

Kieno įsakymu sušaudytas
Adolfas Karalius?

Adolfas Karalius buvo gimęs

Adolfas pateko dirbti į Vilka
viškio aps., I.enkeliškių valsčių, 
pas ūkininką K. Liepinį.
šeimininkai buvo labai patenkin 

ti jo darbu ir elgesiu. Visa šei
ma pamilo ji kaip tikrą savo bro 
IĮ ir vaiką. Jis ir dvi merginos 
priklausė Jaunimo Sąjungos sky 
riui. Per susirinkimus skaityda 
vo eiląraščius ir dainuodavo.

Jis buvo gana nagingas. Pats 
pasidarė balabaiką, išmoko 
skambinti ir savas dainas dai
nuoti. Buvo linksmas, paslaugus, 
gabus, gražiai išauklėtas.

1939 metais gavo šaukimą 
atlikti karo tarnybą. Ir išvažia
vo visų apgailėtas ir apdovano
tas. z

Po pusės metų agentas prane

yDr. Antanas Gusenas,

SUNNY HILLS, Florida, skrendame sekančiais savaitgaliais: 
liep. 16—17—18 dienomis, 
rugp. 26—27—28 ”

Dėl informacijų kreiptis į:
V. Belecką,

New Yorke 212—382-6440.
J. Zubavičiu,
New Jersey 201—381-3198.

D. Dulaitį,
Detroite 313-549-6878.

J. Mikoni, 
Clevelande 216-^31-2190.

M. Siela, 
Chieagoje 312—434-9655.

šė, kad Adolfas buvo sušaudy- geras dantistas ir kelių knygų 
tas. K. Liepinis ir kaimynai la Į autorius, antradienį išvyko į;

Lorreta ligoninę sveikatai tik
rinti.

Kelių knygų ir pamokančių 
straipsnių autorius, pats sune
galavo. Jam suskaudo pirštas.; 
Galimas daiktas, kad teks ope
ruoti. šitą reikalą apžiūrės spe
cialistai ir nutars, kokios prie
monės yra pačios geriausios.

— Sofija ir Kazimieras Pici
niai iš Oak Lawn apylinkės ta
po Naujienų prenumeratoriais, 
užsisakydami jas vieneriems 
metams. Jie gerai žinomi ir pa-; 
žįstami Chicagos lietuxdams, ei 
lę metų turėję maisto ir deli-j 
katesų krautuvę Marquette Par-; 
ko apylinkėje. Jų krautuvė, ypą’ 
tingai namų gamybos gaminiai: 
buvo gerai žinomi ir vertinami

bai jo apgailėjo. Lerikeliškį pa
siekė tekia istorija: Adolfas ėjo 
sargybas prie ginklų sandelio 
naktį. Vietos lenkai priselino ir 
išvogė ginklus. Už tai buvo su 
šaudytas.

Būčiau labai dėkingas; jeigu 
kas žino daugiau apie šio jauno 
lietuvio likimą ir jo mirties ap 
linkybes. Už pranešimą būsime 
nuoširdžiai dėkingi. Rašykite į 
Naujienas.

Jonas P. Liepinis

Amerikos lietuviams žinomas

„.Naujienoms reikalingas....
i O TI PINI NK A S : 1

Jauną vyrą ar moterį apmokysime šio ama
to. Darbo valandomis informacijų prašome 
kreiptis šiuo telefonu1

HA 1-6100.

. ■_ - , * ' MARIJA NOREIKIENĖ
2608 West 59th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas garo* rūšies fvalrip preldy.
MAISTAS !Ž EUROPOS SANDĖLIŲ.

f ne tik apylinkės, bet ir visos 
Chicagos lietuvių bei kitataučių, 
pamėgusių lietuviško stiliaus 
gaminius. , Visiems jie yra dė
kingi ir patenkinti, kad jų krau 

ftuvė pateko, j geras rankas ir 
naujieji savininkai išlaikyk bu
vusį gaminių ir patąrnavimų 
lygį, pridėdami savo iniciatyvą. 
Seniau ir dabar krautuvėje yra 
gaunamos Naujienos ir kita lie
tuviška periodinė spauda.

— Ponia P. Cigas iš Kleve- 
lando apsigyveno Lakewood, 
Ohio. Mūsų kaimynas Justinas 
Žemaitis, gydęsis Cook Apskr. 
ligoninėje, apsigyveno Cicero 
apylinkėje. Antanas Kalvaitis 
iš Santa Ana,' CaL, išvyko. į 
Hot Springs, Ark. J. Piksilingis 
iš Toronto apsigyveno Wasa- 
ga Beach, Ont. i .

— Ponia Adelė Laužikienė iš 
Atlantic Beach, New Yorko val
stijoje, pratęsdama prenumera
tą, savo gerus linkėjimus atly
dėjo §5 auka Mašinų fondui. 
Po $4 atsiuntė C. K. Tautkus iš 
Melrose Parko. K. Aleksandra
vičius iš Richmond Hill, N. Y. 
ir Jonas Lozoraitis iš Euclid, O. 
Ponia Stasė Jurėnas iš Brighton ! 
Parko apylinkės atsiuntė du* 
dol. Dėkui visi skaitytojai pra
šomi remti Naujienas ir jas pla 
tinti. Visi lietuviai kviečiami į 
jas atkreipti savo asmenišką dė
mesį, gerai su jomis susipažinti 
ir pareikšti savo asmenišką 
nuomonę jas užsisakant. Platini 
mo vajaus proga Naujienos yra 
siunčiamos susipažinimui dvi 
savaites nemokamai pagal gau
tus pageidavimus arba platinto 
jų atsiųstus galimų prenumera
torių adresus.

•— Šviesos - Santaros metinis 
suvažiavimas bus rugsėjo 8-11 
d. Tahor: Farm vasarvietėje, 
Sodus, Mich. Tarp kitų, paskai
tą skaitys Tomas Venclova.
- — Vasario 16 gimnazija bus 
dekoruojama ir remontuojama 
talkos' būdu' rų^piūčio 1?Į4, d; 
ruošiantis naujiems,,, mokslo 
metams. Pageidaujami ,ąmati? 
ninkai bei spėciaįistąi ir. vąa, 
kurie tik gali ' dirbti prie re
monto darbų. Duodamas mais
tas ir. nakvynė. J - i ' ■ ■ "

— ŠĮ šeštadienį, liepos mėn. 
30 d., 8 vai. vak. vietos laiku 
Union Piėr, Mich., Lietuvių sa
lėje ruošiamas šokių vakaras. 
jVisi vasarotojai ir Union Pier 
lietuviai bei jų svečiai kviečia
mi dalyvauti.

Union Pier Lietuvių Dr-ja

Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:
- American-Travel Service Bureau *

9727 S. Western Ave., Chicago, DI. 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, IH, TeL 652-5707,

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
MAUJIENOKS šiemet taėjo 60 metų. Minint tą jukaktį, ferblaz 

Amerikoi lietuvių dlennščdo ftelfėjus bei lietuvlžkof ipaudor ptnnū- 
ms ir atliekant būtina? pareigia anažhiam lietuvybėf HHkimul ikel- 
blaxxm Naujienų platinimo vajui.

KAūJIE^OS tvirtai Movi ir kovoja už Uetuvoa ir pavergtą Uetrrig lalavę, 
neidamoa ir neddėdiKof | nndėriua su okupantai! ar ju Igallo 
tiniaX

- M-

NAUJIENOS palaiko vb»r lietuvių demokratinei rrupea, jų bendru Institu
cijai ir remia visų lietuvių bendruoaluf darbut bei tikalui.

rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Nsujie 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių 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 Lietuvoi ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie* 
cariškų reikalų renesuuau

KUKUOJA: Ch1c«go|« Ir Kanadoje metimą — S30.00, mefv — F!08, 
trim* mėn. —* SA50, vienam men, S3.Q0. Klfoee JAV vfetoee mefam 
— $26.00, puiri mėty — $14-00, vienam mriu — $2-50. UŽBlerUue- 
sr — 131.00 metame. Sūri pažinimui riunČIama aavritę eemricawri.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą-

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

Q Siunčiu dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdama* lietuvišką ajaaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDft IR VARDAS ______________________________

ADRESAS

REAL ESTATE£

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LŠSLMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas

2?12 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 BŪTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

JAU LAIKAS PIRKTI
BIZNIO PREKYBAI; restoranui ar 
ofisai didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900

17 METŲ 6 kambarių liuksus mūro 
namas ir 2 auto mūro garažas. Ra
diant šilima. Daug ekstra priedų, 
greit galima užimti. Arti bažnyčios 
ir parko. $32,800.
MODERNUS 2 butų mūro namas. 
Dideli kambariai, švarus iš lauko ir 
vidaus, Marquette Parko centre. 
$35,000.
GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, HL $0629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St, Chicago, III. 60608. — TeL 254-3328

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žetniau išvardintomis knygom!«. 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

Juozas Kapačlnskatr liEIVIO DALIA. Atsiminimai Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje bejsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* L1ETUVO*. 
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 į anglų kalba. «

M. ZoŠčenko, SATYRINĖS NOVELĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pusk, kaina $2.

D. Kuraiti*, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intualsto Ir agitpropo propaganda bei 
užmaskarimaL Abi knygos parašytos lengvu, graflu stiliumL

Prof. P. P»lcarkll«, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsų likimą. 
Kaina S2.

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS WKAKTIKS PARAŠTĖJ M. 
84 paL Kaina 81.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gannani tt
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 606M

atsRankanf darbe valandomis arba užsakant pešta Ir pridedant 
Sak( ar ptalplnf perlaidą.

Kas nutiks pradėjus 
vartoti anglię kurą ;

WASHINGTON. — Naciona- 
lės Tyrinėjimų Tarybos naujau 
šiame raporte diskutuojama, 
kas bus kai energijai (kurui) 
bus pradėta plačiai vartoti an
glis ir kitokius fosilus. Degalų 
pareikalavimui didėjant anglies 
vartojimui daugėjant žemės at 
mosferoje susikaups dideli kie
kiai anglinio dvidegio (carbon 
dioxide), kas lemtingai atsi
lieps Į klimatą, o klimato paki
timas palies agrikultūrą ir jū
rų vandens lygį. Tirštas anglies 
dvidegio sluoksnis atmosferoje 
tiek pakels oro šilumą (nuo 11 
iki 16 laipsnių šilumos daugiau 
negu dabar yra pagal Faren 
heit), nuo tokio atšilimo smar
kiai aptirps kalnų ledynai ir že 
mės ašigalių ledų “kepurės” ir 
okeanų bei jūrų vandens lygis 
pakils ligi 3 pėdų, kas privers 
daugelį miestų persikelti į aukš 
tesnes vietas.

Klimatologai apskaičiuoja, kad 
per keletą dešimtmečių anglies 
dvidegio koncentracija ore padi 
dėtų nuo keturų iki 8 kartų ir 
tokio padidėjimo rezultate že
mės klimatas grįžtų į mesozoi- 
nę erą, kaip buvo prieš 70 ar 
100 milijonų metų dinosaurų ge 
dynę.

BUDRAITIS REALTY ' ■
Įvairi apdrauda —- INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — pareukam 
nuomininkus

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

REAL ESTATE — OUT OF TOWN
1 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 312 771-8200 

...ANNA. DOCHES .
■ ''. Lithuanian Representative _

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

-REIKALINGI Statybos staliai-car
penters ir darbininkai prie statybos 
darbų.

Tel. 434-9348
—------ j—7 ?——

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)

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

A—G AUTO REBUILDERS needs au
to-body combination man. Must be 
experienced. ‘ Steady. Paid holidays 
and vacations. 3518-24 West 63rd St. 
Phone 776-5888.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

WANTED WOMAN to sew long dres
ses at home or factory. Experienced. 

922-2916.

1 Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A v*.
I Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

REAL ESTATE
2625 West 71st Street
Tel. 73T-7200 arba 737-8S34

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559
- ------9

TAISAU IR DAŽAU
'NAMUS «...
Tdefonuoti: 

476-7727 arba 523-9367
ALEKSAS

62-^80 M. AMŽIAUS'VAIRUOTOJAI
- Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis "
A. LAURAITIS

4645 5e. ASHLAND AVĖ.
' , 523-8775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

, Telef4 REpubllc 7-1941

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

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra
šymai ir kitokį blankai

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

Albertas Ir Kastutė Roženai, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel 
501-623-9814.

Didžiausios kailiu 
pasirinkimas

jas rieniateH
UMsvJ kadllnlnk* te

Chlo<<o>

NORMANĄ
BURŠTEINĄ

Ryšys tarp anglies ir vėžio
PITTSBURGH. — Pitsburgo 

universiteto tyrinėtojai kalba 
Į kad skrandžio vėžys gali būti

yra angliakasyklų industrijos Ii 
ga. Tirinėtojai tokią galimybę 
iškėlė po 2i/^ metų studijavimo 
tyrinėjant 29,999 tebedirbančių 
kasyklose darbininkų ir atleis 
tų į pensiją, širdies ligoms te
bepirmaujant, 127 mirimai įvy 
ko dėl skrandžio vėžio, Rockette 
tvirtina, kad normaliai tokių mi 
rimų galėjo būti 92,o buvo 127.1

(įataigoa) ir 
677-8449

I — maujiėmoė, cimcauo t, MA. — Wednesday, July 27, 1971


