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JUODŽIAI PASIPIKTINO REV. DUNLAP ( MalTie
komunistus

va-

NORU ŠEŠTADIENIAIS MARŠUOTI
Tolimesnės eisenos į Marquette Parką gali 

sukelti rasines riaušes., sako juodžiai
CHICAGA, III — Dr. Martin Luther King Jr. Koalicijos

das Rev. A. I. Dunlap miesto centre trečiadienį pareiškė, kad jis, 
nekreipdamas dėmesio į leidimus ar neleidimus, ateinančius tris 

šeštadienius maršuosiąs į Marquette iParką.
— Mes visą savo gyvenimą eijre Drive būtų pavadintas juo- 

name į tam tikrą prievartą, — į džio Jeane Baptiste Point du 
pareiškė Rev. Dunlap. — Mes į Sable vardu.
eisime ir šeštadienį. Dievas yra į Jic paiakojai kad siekia tai. 
musu g o ias- ! kos, bet rengiasi naudoti prievar

Tuo tarpu Helen Jackson, ke
lių vaikų motina, susirūpinusi 
ateitimi, bijo, kad tos Rev.
Dunlapo organizuojamos eise-1

• nos •
tų .josios vaikams. Jai tekę išsi- ' 
kalbėti su bažnyčių atstovais ir 
biznio žmonėmis, kurie bijo, kad 
tos bereikalingos eisenos nesu
keltų rasinių riaušių. A_ :

Bijo bereikalingų žudynių , , 
šį . .. plakė nepaprastai smarkus ura-

. : Ponia Jackson, priklausanti
prie veikiančiu Englewood apy
linkės komitetų, bijo, kad šių ei 
senų metu kas mors nebūtų už-

’ muštas. Labiausiai ji nenori, kad 
butų iššaukta nacionalinė Žyar-

G*5 dija -tvarkai aištatylE
Juodė Jackson pareiškė, kad 

ji ruošiasi traukti teisman Mar 
tin-Luther King Jr. organizaci
jos atstovus už bereikalingą, 
nervų įtampą. Ji išaiškino, kad 
Illinois valstijoje šios organiza
cijos atstovai neturi jokio čar-1

* terio, veikia nelegaliai. Tai yra 
grupė paprastų žmonių, kuriems 
rūpi sukelti triukšmas, kaip 
praneša Sun Times reporteris 
Micharl Miner.

r Nepriklauso Dr. Kingo 
organizacijai

J

Ponia Jackson pareiškė, kad 
savo laiku ji pati maršavusi kar 
tu su Rev. Dunlap, bet beeida
ma įsitikino, kad jo eisenos 
esančias beprasmės. Jiems, nėra 
jokio reikalo eiti į Marquette 
Parką. Tų eisenų metu kas nors 
suskaldys jų galvas, o tada pra 
sidės rasinės riaušės.

Be to, Chicagos Dr. Martin 
Luthe King Jr. skyrius ’ nepri
klauso visame krašte suorgani
zuotai mirusio juodžių vado or
ganizacijai.

Juodė Wells pareiškė,'kad yra 
laikas ir vieta eisenoms ir ki 
tiems dalykams. Dabar ne lai
kas ir Marqv/tte Parkas yra ne 
vieta, kur juodžiams reikia or
ganizuoti eisenas.

' Kingininkai žygiuos kita 
kryptimi 

^2 • < j • /

Chicago dienraštis Sun-Times 
.parašė įžanginį, kuriuo kriti
kuoja Rev. Dunlapą ir šeštadie-

• ninių eisenų į Marquette Parką 
organizatorius. įžanginis sako, 
kad jie rengiasi žygiuoti kita 
kryptimi, negu turėtų.

Kingininkai nori žygiuoti į 
Marquette Parką, kad Lake Sho

’ tos metodus. Jie nori gražiai su 
žmonėmis sugyventi, bet neno 
ri prisilaikyti savivaldybės pat-.

uap° organizuojamos eise- varkymu> leidimu eisenų ne-' 
} Marquette Parką nepakenk t rengį

Formozoj nusiaute 
smarkus uraganas .

TAIPEI, Formoza. — Vakar 
vakare Formozos salos pakraštį

.ganas. Jis padarė didelių nuos
tolių Kačsrango uoste. Sugadi
no daug laivų, išgriovė namų ir 
sugadino didoką skaičių automo 
biliu. y

Nukentėjo žvejai, nes buvo su 
naikinti žvejojimo Įrankiai.

Uraganas Teima ėjo 20 my
lių pločiu. Jis užmušė 28 salos 
gyventojus ir sunkiai sužeidė- 
200. Turtui padaryti nuostoliai

KUALA LAMPUR. — Mala- . 
yzijos ir Tailando kariuomenių Į 
daliniai trečiadienį Tailando pie 
tinėje dalyje Betong ir Weng 
miestų srityse iš namo į namą- 
ėjų ieškodami pasislėpusių ko-Į 
mūnistų. ši operacija yra dalis 
trijų savaičių kariškos kampa
nijos .išflaikinti 17 metų tose 
srityse jsimetusių apie 2,500’ 
komunistų partizanų.

BANGOKAS. —Tailandas ri
ša trečiadienį svarstė, kokių žy 
gių imtis prieš Vietnamą, kurio 
patranklaivis Tailando Įlankoje 
anksti rytą apšaudė ir nuskan
dino neginkluotą tailandiečių 

’žvejų laivą su 12 žmonių. Žvejų 
traleris buvo nuskandintas 80 
mylit} jūros zonoje, kurios 200 
mylių plotą Hanojus pasisavino. 
Išlikusieji gyvi paliudijo, kad 
komunistų? patrankomis ginkluo 
tas laivas pradėjo šaudyti be jo 
kio perspėjimo, ir kad kitą žve
jų laivelį su 18 asmenų vietna- 

I miečiai pasigrobę nuvilko į Viet 
namo pakraščius.

Gėlės, 
žydėjo f 
ros prac

kaip žmonės, auga, žydi ir vysta. Krisantemos 
ries milijonus metų, jos žydi kiekvienos vasa- 

Jos žydėjo ir žydi, kaip ir lietuvaitės.

ĮSTEIGĖ TRIS ŽYDU KOLONIJASBUVUSIOJE JORDANIJOS ŽEMĖJ
Prezidentas įsakė ištirti, kodėl Egiptui 
negalima parduoti daugiau JAV lėktuvu

Ąngoią^nepasiduoda 
komunistę valdoma

’ JOHANNESBURG. — Vaka
rų šalininkai partizanai Ąngo- 

^.vv. xmvui yuuujH loie paskelbė ,. trečiadienį, .kad
dar neapskaičiuoti. Iš Fonnozos,«‘tęs iki galo kruviną (civili-
Teima pasuko Į Kinijos žemyną, 
kur galėjo padaryti didelius 
nuostolius.

Policininkas kitaip 
negalėjo padaryti

CHICAGO. — Miesto pietinės 
dalies jauniklis bandė apiplė

J zrr 4 • • ’▼r*Šimą pagal “Laukinių Vakarų 
(Wild West) pavyzdį ir sumo
kėjo savo tuščia galva. Seržan
tas Virgil E. Lowell trečiadienį 
5 vai. ryto civiliai apsirengęs 
privačiu automobiliu važiuoda
mas Stevenson greitkeliu, prie 
išsukimo į Chinatown (kinų 
miestelį) turėjo sustoti, nes sker 
sai kelią buvo užritintas storas 
medis. Eidamas kliūti pašalinti 
jis išgirdo įsakymą “Tai yra 
sticup. Grįžk atgal į sava auto- 
momilį” ir tai'sakydamas priar
tėjo revolverį ištiesęs plėšikas.

Lowell darė kaip įsakytas, bet 
besėsdamas į automobilį vikriai 
ištraukęs tarnybinį revolverį 
vienu šūviu jauniklį nudėjo vie
toje. ■?!.:

Po kelių valandų apskrities 
lavoninėje Mrs. Patsy Quinn 

I iš 2250 S. State st. atpažino, kad 
taibuvo jos 18 metų sūnus Rod 
ney.

nį) karą”, kol išvaduos savo ša 
lį iš rusų ir kubiečių dominaci 
jos”.

Partizanų vadas Jorge San- 
gumba, kalbėdamas .Tautinės Są 
jungos už visišką Angolos. nepri 
klausomybę vardu, pareiškė, 
kad partizanai ateinančiais me
tais pietinėje Angolos dalyje įs 
teigs nepriklausomą respubliką.

Sklaido japonu baimes
TOKIO. — Apsaugos sekreto

riaus Harold Brown painfor
muoti japonų lyderiai trečiadie 
ni nebesipriešino JAV planui iš 
traukti pagrindines kariuome- 
,nės dalis iš Pietinės Korėjos. 
Tačiau japonai tebereiškia susi
rūpinimą, ar Kongresas patvir
tins Prezidento Carterio reika
lavimą dviejų bilijonų dolerių 

ištraukimo efektui sušvelninti. 
Japonai pradžioje ištraukimui 
labai buvo priešingi, -bet dabar 
pripažįsta kad Brown paaiškini 
mai jų .baimes išsklaidė. - Jie bi 
jojosi, kad amerikiečių pasitrau 
kimas sudarys pavojų jų sau
gumui.

LaetrU^ pripažinta 
kenferrunguvaistu

Gadina Aliaskos degalų
"7' vamzdžius

- ■ . .. v

Šiltas, vėjuotas
Saulė teka 5:37, leidžiasi —8:16

Ryty Afrikos vienybė?
NAIROBI. — Kenija nori nau 

jos Rytų Afrikos bendros rinkos 
vietoje ligšiolinės trijų valsty 
bių Rytų Afrikos Bendruomenės, 
kuri šių metų pradžioje sugriu
vo. Kenijos užsienių ministeris 
pasiūlė Rytų Afrikos vienybės 
planą, kurs apimtų Burundi, E- 
tiopiją, Keniją. Mozambiką, Ru
andą, Somaliją, Sudaną, Tanza 
niją, Ugandą, Zaire, Zambiją, 
o gal ir Egiptą.

HAROLD BROWN

■..-•WASHINGTON: — Du Kali
fornijos daktarai aprašė New 
England Journal of . Medicine 
kaip pacientas’, gydomas Laetri 
le nuo vienos vežios rūšies, ap
sirgo kita vėžio forma. Tie dak
tarai — Paul .Dainer ir Harry 
J. Long — iš Laivyno Medici
nos Centro San Diego aprašo 
kaip 60 metų pacientas keletą 
mėnesių nuo prostatos vėžio gy 
dytas pasirodė beturintis kroniš 
ka myslogenine leukemiją 
(ČML).

Devynis mėnesius gydytas 
Contreras klinikoje (Meksikos 
pusėje) buvo nusiųstas kraujo 
specialistams Dr. Long ir Dr. 
Dainer, kadangi pastebėtas to 
paciento kraujuje neparastas 
baltųjų celių padaugėjimas. Dia 
gnozė parodė, kad jis turi CWL 
rūšies leukemiją. Daktarai daro 
tokią išvada:

Nors netikime, kad Laetrile 
sukėlė ligonyje antrą vėžį, bet 
dokumentuojame kad ji (Laet
rile) neturi jokio naudingo efek 
to nei prostatos augliui, nei be
sivystančiam CWL”.

Laetrile JAV-bėse jau legaliai 
leista 11 valstijose ir bilius pa
teiktas laukia, kad Kongresas 
Laetrile legalizuotų visose Jung 
tinėse Valstijose.

FIARBANKS, Aliaska. — 
Apie 15 mylių į šiaurė nuo šios 
vietos buvo bandoma pagadinti 
didysis vamzdis, kuriuo plaukia 
degalai iš šiaurės Į Valdez uos

Vamzdis buvo bandomas 
sprogdinti dviejose vietose. Vie 
nusprogimo metu nuplėšta insu 
liacinę vamzdžio apsauga. Nu
plėštas. apie 15 pėdų isuliacinis 
liežuvis. O kitų sprogimu bandy 
ta sugadinti dvikojį pastatą, lai 
krantą iškeltą vamzdį. Darbas 
buvo atliktas nepatyrusio žmo
gaus, todėl pačiam vamzdžiui 
nepakenkta. Degalai nesustojo 
ėję, nors pataisymas kainuos ke 
lis šimtus dolerių. Vamzdžio sar 
gai keturis kartus į dieną tik
rina vamzdį sugadinimo vietoje. 
Atrodo, kad palikti pėdsakai ga 

nuvesti prie nusikaltėlio.Ii

MIAMI. Fla. — Floridos gy
ventojus vakar nustebino šešių 
jaunų žmonių nužudymas Dade 
apskrityje, toliau nuo miestelio 
esančiame vasarnamyje. Visi 
jauni žmonės buvo sustatyti į 

I eilę ir galigesniu šautuvu visi 
vienu ar keliais šūviais nužudy
ti.

Nevisi buvo mirtinai užmuš
ti. Dviem pavyko išgelbėti gy
vybę, vaidinant mirusius. Jau 
nustatyta, kad į kiemą įvažia
vo trys vyrai nauju rudai baltu 
ford u, įėjo į vidų, visus sustatė 
ir nužudė.

’ Vėliau žudikai paskubomis nu 
važiavo. Miami policija stengia-

Daugumas Amerikiečiu 
patenkinti prezidentu

PRINCETON N. J. — Ame
rikos Viešosios Nuomonės Insti 
tūtas praneša, kad po šešių mė
nesių Vyriausiojo Ekzekutyvo 
pareigose Jimmy Carteris turi 
62 nuošimčių amerikiečių prita
rimą.

Nors Prezidentui pritarimas 
labai maža tepasikeitė nuo ba
landžio pradžios, jo veiklos ver
tinimas šiuo metu yra 13 taškų 
mažesnis už kovo viduryje bu
vusį 75 nuošimčių aukštį. Pre
zidentas gauna geresnius visuo
menės pažymius už JAV nami
nių vidaus problemų sprendimus 
ne kaip už jo pastangas užsienių 
politikoje.

Savo pastangomis su naminė 
mis problemomis Carteris laimi 
58% pritarimo lyginant su 49% 
pritariančių jo pastangoms san 
tykiuose su kitomis tautomis.

JERUZALĖ, Palestina. — 
Izraelio premjeras Menahem 
Begin Amerikos žydams pasa
kojo, kad jo susitikimas su pre 
zidentu Jimmy Carteriu buvęs 
labai naudingas, našus ir daug 
vilčių duodantis. Jis tikėjosi 
konfrontacijos iš pirmo susitiki
mo, bet paaiškėjo, kad jokios- 

T 

konfrontacijos nebuvę. PrezidenJ 
tas labai atidžiai išklausęs Be-' 
gino pažiūras įvairiais plausi
mais, o vėliau jam dėstęs savo 
nuomonę iki šio meto padarytus 
susitarimus Artimųjų Rytų tai 
kos klausimais. New Yorko žy
dų veikėjams jis susitikimą šil 
tai atpasakojęs-, o kai gavo pro
gos nusiffotografuoti su Eliza
beth Taylor, tai Begino pasiten
kinimui nebuvę pabaigos.

Reikalai truputį pasikeitė, 
kai jam teko padažyti praneši
mą apie susitikimą Izraelio par 
lamentui. Ypatingai kietai prem 
j eras buvo klausinėjamas apie 
kairiojo Jordano upės kranto 
žemes. "Premjeras turėjęs prisi- 
pažinti, kad prezidentas Carter 
jam pataręs nesteigti jokių žy
dų kolonijų okupuotose arabų 
žemėse. Tai yra priešinga tarp- 
tautiniems įstatymams^ ir tai 
gali daug pakenkti Artimųjų Ry 
tų taikai. Labai aštriai premje
ro kalbą kritikavo rinkimus pra 
laimėję darbiečiai, kurie anks
čiau susitikdavę su Amerikos 
prezidentdis ir Valstybės Depar 
tamento sekretoriais.

Izraelio parlamentas, išklau
sęs premjero pranešimo ir veik 
devynias valandas premjerą klau 
sinėję, ir kritikavęs, priėmė re
zoliuciją, 59 balsais prieš 36, ir 
12 atstovų susilaikius, kuri pat
virtina kelionę ir padarytus su
sitarimus. Bet debatų metu pa
aiškėjo, kad tie susitarimai ne 
buvo toki jau stiprūs. Premje
ras Begin turėjo parlamentui 
pasakyti JAV prezidento nuo
monę dėl okupuotų arabų že
mių. Prezidentas aiškiai pasa
kė apie planą Palestinos sudary 
mui. Ji furės būti išskirta iš 
buvusių Jordanijos teritorijų. 
Šis klausimas buvo aptartas ir 
sutartas, kai Jordanijos karalius 
buvo z Washingtone. Palestina 
bus įsteigta buvusioje Jordani' 
jos teritorijoje ir ji bus Jorda
nijos karaliaus globoje. Kara
lius Husejinas palestiniečius nu 
ginklavo ir išvijo iš savo terito
rijos, bet jis sutinka globoti pa
lestiniečius. jeigu jie nesikiš į 
Jordanijos vidaus reikalus.

Be to, Izraelio parlamento 
narius nustebino prezidento nu 
tarimas išaiškinti, kodėl JAV 
neturėtų parduoti Egiptui prašy 
tų karo lėktuvų. Izraelis yra įsi 
tikinęs, kad Egiptas netrukus 
transporto lėktuvus gaus.

Ginklus parduoti 
tik draugapis

WASHINGTON. — Senato 
užsienių reikalų subkomitetas 
paprašė Prezidentą Carterį ati
dėti mėnesiui vėliau ir nuodug
niau persvarstyti pardavimą Ira 
nui už $1.5 bilijono labai sofis- 
trkuotą oro apsaugos sistemą. 
Kai kurie senatoriai prisibijo 
kad apsigynimo sistema AWA- 
CS, kurią Iranas nori pirkti, 
galima oro kare panaudoti kaip 
defenzyvai, taip ir ofenzyvai. 
Kiti prisibijo kad Sovietų žval
gyba Irane gali susekti -AWACS 
paslaptis. Irano siena su Sovietų 
Sąjunga yra 1,200 mylių ilgu
mo. /• ;

Senatas nori tą pardavimo rei 
kalą apsvarstyti kai rugsėjo mė 
nesi grįš iš4vasaros atostogų.

Sen. Dole klausinėjo 
Charles Ruff

EAHINGTON; D. C. Sen. Ro 
bert Dole labai aštriai klausinė 
jo Charles -R'uff, kuri-preziden
tas- Carter' nori skirti-, aukštom 
administracijos pareigom.

Sen. Dole norėjo patirti, kad 
kaltino prezidentą Fordą pasi
naudojus darbininkų unijos pi
nigais. Sen. Dole pareiškė, kad 
tas kaltinimas, padarytas keliom 
savaitėms prieš rinkimus, paken 
kė visai prezidento kampanijai 
ir jis pralaimėjo rinkimus. Ruff 
pasakė, kad kaltinimas neatėjo 
iš prezidento. Carterio adminis 
tracijos žmonių. Taip pat nekal 
tino ir uniją.

-Prokurorą Levi įsakė reikalą 
ištirti. Prokuroras padėjėjai pas 
kelbė, kad tokiam kaltinimui ne 
buvo nei mažiausio pagrindo. 
Fordas nebuvo apkaltintas, bet 
rinkiminei propagandai tai pa
kenkė.

si gengsterių gauja išaiškinti ir 
suimti. Pagalbon pašaukti poli
cininkai specialistai.

Izraelio politikai žino, kad 
premjeras K-yin padarė didelę 
klaidą, paskelbdamas naujų žy
dų kolonijų steigimą buvusioje 
Jordanijos teritorijoje. Pats 
premjeras parlamentui pareiškė, 
kad tos bibliškos žemės priklau

sė Izraeliui, todėl izraelitai tu
ri teisę gyventi ne tik tose bib- 
liškose srityse^ bet ir Gazoje, 
šis Begino nutarimas yra prie
šingas prezidento Carterio pra
šymui nesteigti kolonijų okupuo 
tose srityse.



Meteoru sušvitusi skeveldra

Vis prisimenu ir geru žodžiu^ Vilnius statosi. Tai teigia oku 
miniu man asmeniškai nepežįs-i pantas ir visi, kas linkęs iš smul 
tarną Vilniaus krašto lietuvį žur Akmenos daryti te gūunas išva- 
naiistą ir kovotoją Jeronimą ’ das, tucmi 
Cicėną, vis kartas nuo kartoj Vilniui, bet 
skaitau ištraukas iš jo knygos. Kama apie Žirmūnus, Karoliniš 
“Vilnius tarp audrą”. Bet la- kės, Šnipiškes ir kt. Jau šios 
biausiai man patikdavo kadaise į okupanto garsinamos statybos 

pradeda trupėti. Tai žinia, neJ
c

,io buvusi skiltis
?! " Deja jos ir architektų kalte. Statoma iš at-

T Cicėno raštai
r

kurie 
ir ki-

■p • i; 
k 'i al;( 
j. ., , -r 
EPI-IČO.’

L i či k ..u dėmesiu ir atvan-i 
ga skakiau jo žodį vilniečiams 
ir kitiems, sakytą kanados vil
niečių šiemetiniame sąskrydyje 
ir atspausdintą “Tėviškės Žibu 
rių” 29 numeryje:

Būkite pašlovinti visi, 
budi sostinės apkasuose 
tose tautos periferijose!

Pradžiai Vilniaus bičiulio ir 
dainiaus Balio Sruogos “Vil
nius” (muzika Dvariono):

“.. .Vilnius ten toli... Lyg lai 
va s koks, kaip . burės tviska 
bokštai.. i Užgęstk‘s- žvaigždės, 
perdega širdiąLL.b Vilniaus bo 
kštai, kaip s^buklas šventas, 
kaip jie. atsimiži-dangaus mėly 
nėj, lėn^vučiarpbaĮzgani, perre
gimi, ly^'nepūalėtdsrirankos sta
tė juoki

O^rįfs burtiniuXas meilėj py 
nė, iš pasakos, iš žiogiškos ma- 
lonės;\<:

Kaijyąš norėčiau. Vilnių a plan 
kytir /pasivaikščioti paunksnėse 
bažt^čių/pj-Teš ,Gedimino kalną 
nufiiffinkfe nors;daenai dienai, va 
landai čfitihsiįtei.

Kaip a? norėčiau tėviškėn nu 
vykti..

liekų, statoma iš anksto n.:ma- 
’ nėje lietuvių 1 tant statybines k!aidas._Tuo tar 

nu pemirštama senasis Vilnius, 
štai prof. C. Kudaba “Literatū
roje ir Mene ” aliarmuoja, kad

.nyksta Helm *ntas. tolimi užkraš 
čiai Antakalnio, L’-akanausko slė 
niai, gražieji Vilnelės šlaitai ir 
kt. Tai motociklininkų ir kito 
gaivalo griaunami Vilniaus kvar 
talai. Niekas to nesudraudžia.

Pažiūrėkime kas vyksta su ki 
Uis pakraščiais, štai -.Drūkšių 
ežeras. Okupantas ko ne su tri
mitais pagarsina, kad statoma 
vidaus vandenų uostas. Tai eže 
ras, kuriame buvo vadinamosios 
kūlgrindos (vandenyje išgrįstas 
kelias, kurį težinojo lietuvis, kai 
kovėsi su slavais ir kryžiuo
čiais). Lietuvos archeologai su 
judo gauti teisę ištirti ežero 
strategines, kadaise, vietas. Čia 
draudžia ar leidžia Maskva. Lei 
dimas, aišku, negaunamas.

Kas nežino nuostabiųjų Ažu- 
šilių! Ten. kai veržėsi germanai 
ir slavai, būdavo sukuriami lau 
žai ir kaip mat įspėjamas Ker 
navės Vilniaus gynybos postas. 
Ak, norėta tuose kalnuose ats
kleisti senovės Lietuvos gynėjų 

‘ir priešų užmačias ir pastangas, j 
Ten pat Vidiškių bažnyčia, kur 
žinomas kovotojas už gimtąją

Lietuvio ūkis gražiai klestėjo ir daug prisidėjo prie ekonominio klestėjįmo

asitamaujant ne 
ems slavams. Kai

Balys Pupalalgid

Kariucmeneje

Kiekvienai, kovai reikia ne tik kalbą kun. Gimžauskas grūdino
džiaugsmą,- bet ir viso apžvelgi- 
mo kritiškai, nors tai būtų daž 
nai ir skausmo taurė.

.si kovoje.
Norėta Vidiškių dvaro rū

muos įrengti kovų už

kalbą muzėjų. Rusas liepė įruoš 
ti vištų ūkį. ,

Po Stalino mirties buvo kai- 
kur atkutę kraštotyrininkai. Tai 
mokyklų rūpesčiu. Dabar jau 
reta žinučių. Kažkas ^rūpinasi 
neleisti nei kvapo laisvos istori 
jos. Pvz. norėta ,pradėti tyrinę 
t i Dūkšto apylinkėje Antakme- 
nės akmens ir kitų archeologi
nių faktu tyrimus. Okupantas 
neleido. Daug tokių skaudžių 
faktų.

Dar viena žinia: — tai lenkų

zikų ir kitų, kurie nepatingėtų Iba pakvietė sporto veteraną 
aplankyti periferijų! ' “

1953. XL 4 Jonas Aistis rašė:
“.. .Vilniun aš dar dvejų me 

tų. Kai sirgap, buvau įžadėtas. 
Vilniaus kraštaaurrašiau ir ve- 
žiau atsišaukimus į Perloją1 
(drauge su Binkių ir Miškiniu). i 
Vilniuj pasivadinau Aisčiu. Vii-1 
nius man visą, gyvenimą maudė, 
ir tai buvo miestas, apie kurį' 
daugiausia galvojau”,

O kas šiandie, iš poetų prisi- j tą, kurs yra vien tik Koranu 
mena Vilnių šiandie tremtyje?

Plati tema ir apstu darbo Vii

Bronių Keturakį.
Pr. Berneckas

ŠALFASS-gos C. V. pirmininkas
St. Dangis, sekretorius

Motery teises 
pagal Koraną

Sonntagpost praneša iš Kairo: 
h Egipto teisingumo valst. taryba 

Į paruošė" vieną įstatymo projek

repatriacija ir vėl... sugrįžimas. njaus reikaluose.' šiandie šias 
Neva specialistai, neva giminių pastangas užbaikime, kaip ir 
lankymas ir atostogos. Pernai^ pjj-ariėję B. Sruogos žodžiais: “Ei 
tokių buvo' per 200 | nie kartot- kaip maldą; vardą Lie

Kas'be ko, ir lietuvis ne bekal /tąvos.. /’ K. ■ .
tės. Jieškok po “Tiesą” ar kt. Jeronimas Cicėnas, jAV-bės 
spaudą. JKur Dūkštas, Ignalina, 
Tverečius, Švenčionys ir t.t. kas 

gimtąją! iš poetų (raudonųjų), kas iš mu
DVI SPORtlNINKŲ

& . PASKAITOS
J/.LW ■ '

J’Spprto Sekciją. Trečiame Mo- 
felo ir Kūrybos Simpoziume 
lapkričio -.24į mi j27 d. d: čikago-

paremtas o Korane parašyta:

į Kiekvienas musulmonas 
baudžiamas mirtimi, kurs išsiža 
da savo tikėjimo.

♦ Vagims nukertama kairio 
ji ranka.

♦ Moterys užmušamos akme 
nimis kai pasidaro neištikimos 
savo vyraams.

Tik prieš savaitę iri Pakista- 
,-nas vėl įsivedė Islamo" teisę...

žiaus.

v * Vaikai viską nori paliesti, 
viską ragauti, net praryti. Sed-

aww

»> ?

Savings Plan at work, a little is set aside from each

P*M mJ 
Camynsdwl

• •• 
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</ 5 vrars the first ve»rX Loc,stakn or —**
Krrfe on be replaced ir recrrds are provid 
seeded. Bondacan be cashed at your bank. 
901 subject to state or local income

' HoCy Pitcher loved her husbancL
So much so, that when he went into fratd* 

during! the Revolution, she did too. Right by his side.
Then one day, while loading cannons, he was 

Tolled by a British bullet
7 _ Molly knew the time had come to take 

she picked up. 
off. And when

OUR SAVINGS 

CERTIFICATES
EARN UP TO 7Ą4%wnere

Ae smoke cleared, Afnerica had a

see us for 

financing. 

AT OUR 10W RATES

A

»viską ragauti, net praryti. >e<i- 
>■ I gefeld ligoninė Anglijoje prane-
^■Sekcijoj numatytos- <K’i pa- šė, kad iš vieno paciento .vidu- 
daaitos, kurias- Skaitys- nepri- nu' išimtą*‘424"^TOeKTlSTaitpifti- 
klausomos Lietuvos stipriausi geliai apie 5 dolerių vertės. Taip 
-gtemio auklėjimo- ir lavinimo'pat-išimta, 27 gabalai vielos 

kurie svėrė 5* sva
rus ir vieną unciją. Tas nesu-

am-

(Tęsinyą)

Vieną rytą kuopos vadas vyr. Itn. Jeronimas Matu
lionis pašaukė mane į raštinę sudaryti naujokų sąrašus. 
Ten bedirbant, užėjo Itn. Jonas Sližys. Pamatęs mane nu 
sistebėjęs paklausė: “Ką pats čia darai?” Atsakiau, jog 
esu naujokas, turiu karinę prievolę atlikti. Tada jis krei
pėsi į vyr. Itn. Matulionį sakydamas, kad jis mane pasi
imsiąs į savo kuopų, nes esu jo pažįstamas, tarnavęs ka
riniuose daliniuose, tai jam tokie kareiviai reikalingi. 
Matulionis sakė, jog ir jam pravartu tokius turėti.

Tos dienos vakare man buvo įsakyta persikelti į 3
kuopą. Kuopos vadu buvo senelis kpt. Bortkeviėius, o jo 
pavaduotuoju — Itn. Sližys. Po kelių dienų kpt. Bortke- 
vičius išėjo į atsargą, kuopos vadu liko Itn. Sližys.

Kuopa buvo suskirstyta į tris būrius: I-mą būrį su
darė seni kareiviai, lĮ-rą — vadinti inteligentais naujo
kai ir III-čią — dar kiti naujokai

. Kuopęs vidaus gyvenime jokio skirtumo nebuvo, bet 
karinis apmokymas naujokų, kandidatų į .raštininkus, 
buvo vykdomas atskirai. Šiai kuopai ir visas kadras bu
vo atskiras. Skyrininkais ir būrininkais buvo paskirti 
baigę mokomą kuopą eiliniai. Jie mus labai kietai suėmė..

Kažkodėl labai nepatikau savo skyrininkui. Nieku 
būdu negalėjau jam įtikti: rėkdavo, kad nemoku tinka
mai atlikti sukinių, nepaimu šautuvo ant peties reikiamai 
ir t. t. Kuopos vidaus gyvenime, būrininkas grandinis 
Napaleonas Dūda beveik pradieniais varė. į virtuvę, bul
ves skusti. Darbas nesunkus, bet labai anksti, keldavo, 
bene 3 valandą naktį Į kariuomenę atvykau švariais ir 
geresniais drabužiais negu kiti. Artimiausi mano virši
ninkai kareiviai laikė mane turtingu buvus, o jie mėgda
vo vaišes. Pertraukos metu pavaišinti papirosu ar kuo 
kitu būtų smulkmena, bet kai buvau apvoktas, nė centą 
prie savęs neturėjau, todėl net populiarių kareivių tarpe ■■■ 
“Pilot” papirosų negalėjau nusipirkti. Tai tik mano; spė
liojimas. . . .

Kartą vakare Į kuopą atėjb Itn, Š.ližys in paįiįąuse,, 
kaip sekasi. Atsakiau, jog neblogaų tik nežinauvai? teirin.- n 
gai kas. antrą rytą varomas .buĮyęrnsJskusti. ’Lfc&u:-'SHžyš«. 
žinojo, kad karini apmokymą esu baigęs : i :
dėl pasišaukęs būrininką-pasakė : JlKuo šios, dleftbs/ sib1 - 
naujoko jokiems ūkio darbams ne^ęiriF/iv'M^ii;Sąl^ė^jėl£ 
gu norių, galių ateiti.
kytis,. nes jis nesuspėja, ir.
ti; apie tau jis; sakė, su.kuopos
pamokoms turėsiu ateiti/ nes^^^Rau^ptdqeft^iigWa^^c?

y-:

auklėjimo ir lavinimo pat išimta- 27 gabalu i 
afetovai: dr. Algirdas Vokietai- bei metalo, 
'us'ir, Jurgis . Jašin^as. t ,• _ i
* Visiems „sporto sekcijos dar- brendėlis buvo 5.1 melų 
§ams vadovauti Centro Valdv■ -- --o... , .*• - ; • "

4033: Archer Ave., •'•* TeL VI 7-1515

Seniausią^.-autoriiGbilių pardavėjas lietuvis

Volany Premier Goūpė

Chrysler CFXymoutIt- Arrow mašinos ir
Station Wagon’s už $3,£70 ir daugiau.
(Vartotos mašinos ■ urmo kainomis)

Geriausi mechanikai' taisymo ir priežiūros departamente

PASSBOOK 
SAVINGS 
the best way to

That way, you’re making a real investment ia 
your future. And in America’s, too.

So buy United States Savings Bonds.

Today when its time t© take 
stock in their country, Americans 

. buy U.S. Savings Bonds.
When, you join the Payroll

rrw>

Itus- . / WaTMA ,.
_ Ne tik aš buvau apvogtas-fe#-

WlTH-pE PAYMENT 
TO FIT VOŪA INCOME

Mutual Federal 
Savings and Loan

CHICAGO, ILLINOIS fiOMI 

Hione i Virgiui* 7-7747

2212 WEST CTRMAK ROAD

Pxrrx Kaxxxavmui. PrttHfra

BOVRSi Mori.Tae.Frl.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Po pietų, tvarkėmes. Tik* staiga s
gom žiūrėti. Ant narų aukštiel^fea^p^i^^guĮęjo' I 

: vagystėje įtartas, kareivis, pro- bumą'burbfiKSš'^eržėsi, |
> kraujas, šalia, gulėjo šautuvaklir .d.urtūvn^.’A^Ski^į ^btiVo" | 
p matyti,, jog pats-nusišovė. Kulkosįeita po smaioąuir išeiės I 
f ta viršugalvyje: Ir kitas vagilis buvo pasiėinę^šaūtuvą,
L jau dėjo šovinį ketindamas nusišauti, bet; kuopos-budė- : 
Stojas-pamatęs iš jo. šautuvą atėmė, o pulko vat^-išakė jį "■ 
^.uždaryti daboklėje.

.j Kai kareiviai grįždavo iš; laukę užsremimij pietų,, 
Įdažnas iš po narų išsitraukdavo, savo dėžutę arba laga- , 
į miną, ir pasiimdavo, jeigu turėdavo, ką. nors užkąsti.
> Kartą, beveik visas II būrys rado dėžutes ir lagaminuš at ...
; , tupinėtus ir patuštintus. Nukentėję užsipuolė- kuopos bu-
> dėtąją ir tvarkinius,, kad? jie likę kuopoje tą padarė*. Ais- 
Į kinantis išryškėjo^ jog kuopoje dar buvo likęs III būrio

naujokas Stepas Riekus — jam. pilvą, skaudėjo.. Pas jį-bu
vo padalyta krata ir rasta dalis svetimų daiktų. BudėtfF- 
jas apie tai pranešė viršilos pareigas ėjusiam- jaūn. pūsk 
Daugėlai. Nutarta kuopos vadui apię. įvykį nepranešti, 
bet padaryti savo teismą. rL • .. . . ’

Po vakarienės seni kareiviai ir naujokai suėjo' į ILro 
būrio kambarį, atsivedė Rickų ir nutarė jį * nubausti 25 
diržais per “ciocę”'. čia pat nuo krašto"narų buvo nuim
tas šiužinys, įsakyta Rickui nusimauti kelnes ir gulti 
kniūpšeiam. Riekus nenorom ir nevikriai vykdė <lteismo” 
įsakymą, todėl jam pagelbėja kiti. Du seni kareiviai lai- - 
kė-Rickų už galvos ir. rankt^ kiti du kojas laikė, oi treti 
du su diržais pradėjo Rickaus užpakalį masažuoti. Kilo 
Rickaus riksmas ir diržų poškėjimas. Su kruvinu užpa
kaliu Riekti paleido. Po šio įvykio, kol Riekus tarnavo ka
riuomenėje, neteko girdėti, kad būtų, “skolinęsis” sveti
mus daiktus. Atsargoje būdamas Stepas Riekus išgarsė
jo ne tik vagimi, bet ir žymiu plėąku. \

• •* (Bus daugiau; '
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KOVA SU ŽUVUSIAIS
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' Tautos, didelės ąr mažos turi. rusius, tai barbariškumo požy- 
ąivo istorijas, papročius ir tradi’ mis.
rijąs. Turi savo vadus, nusipel'w f r t * • • . -cijąs. Turi savo vadus, nusipel Kultūringos tautos apie savo 
piusius tautai vyrus ir po mirti- mirusius eilinius ar nusipelniu 
nius didvyrius. Turi ir mūsų lie- ■ sius asmenis atsiliepia tik ge
tų vi ų tauta tuos pačius privalu- rai arba nieko. O mes ką daro- 
mus, kiek skirtingus nuo kitų tau me? Ypatingai visokį okupanto 
tų, nes mes vienas kitam nelabai bendradarbiautojai, šmeižia, nie 
pagarbiai atsinešame, o jau apie kiną netik gyvuosius mūsų tau 
savo mirusius didvyrius ar nusi tos .patriotus, bet ir mirusių 
pelniusius tautai vyrus ir kita, I nepalieka ramybėje, kapuose, 
tai pamirštama juos prisiminti, Maskvos draugai ir Lietuvos 

okupanto bendradarbiautojai 
akiratininkai jau nekartą buvo 
išėję į atvirą kovą su Romos 
Kalanto lavonu. Akiračių “pro
fesūra”, kiek tik galėjo liejo tul 
žj per savo geltonąją spaudą ir 
visokiais nebūtais dalykais nie 
kino Kalantos vardą, nes Mas
kva to reikalavo.

To dar maža, š/m. liepos mėn. 
14 d. “Drauge” buvęs L. B-nės 
garbės pirmininkas St. Barzdu
kas, apsivainikavęs garbės “lau 
rais” išėjo į kovą prieš garbin
go mūsų tautos jaunuolio •?. Ka 
lantos lavoną, kuris liepsnose 
degdamas, protestavo prieš Lie 
tuvos okupaciją ir šaukė: “Lie 
tūvai. laisvės”.

Toks žiaurus Kalantos pros- 
testas okupantui ir jo bendra- 
darbiautojams labai nepatiko ir 
bendrai su okupantu bendradar 
biautojai griebėsi bendrų mela
gingų šmeižtų prieš Kalantos 
asmenio, kad protesto reikšmę 
sumenkinti iki minimumo.

Okupantas ir akiratninkai 
bendrą smuiką grojo, kad “Ka 
lanta buvęs beprotis, narkoma
nas ir žemos moralės jaunuo-

pagerbti ar. paminklą pastatyti. 
Pas mus. yrą dalis tokių išsigimė 
Ūų, kurie neapkenčia mūsų tau
tas nusipelniusiu vyrų, ar net 
didvyrių. Net ir po mirties juos 
Šmeižia, niekina kapuose. .
3 Kultūringos ir vieningos tau
tos, savo nusipelniusius vyrus 
ar po mirtiniūs didvyrius, visuo
met laiko tinkamoje aukštumoje 
i? pagarboje. . Jų garbei statomi 
didingi paminklai, kad tokius as 
plėnis Tinkamai įamžintų tautos 
istorijoje ir laikytų pagarboje per 
avižius.

Turime ir .mes lietuviai savo 
fąųtąi nusipelniusių vyrų ir va 
dų, kurie savo laiku buvo pla
čiai, išgarsinę Lietuvos valsty
bę ,ir jos tautą. Turime ir šian
dien sayp tarpe patriotų ir vado
vų, .ktrriį fievienas dėl Tėvynės 
tietųvos aulai josi ir savo galvas 
pačioje jaunystėje guldė ant T ė 
vynės'aukuro, kad.-‘tik Lietuva 
laisvą būtų. ■■ ■■
■•■'O rives. ^gyvieji “patriotai”, 
kaip jų darbus ir sudėtas gyvy
bės ant Tėvynės aukuro verti
namą ir gerbiame ? Ar daug mes 
turime šiandien tų garbingų vy 
rų varifeis Įiavadihntų kultūros 
namų ar parkų'Į-'& daug mes 
turime jiems, pastatę, paminklų 
ar garbės lentų ?

i: Toli ’ gražų mums lygintis prie 
vieningų Įr kultūringų tautų,

7^4
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Šventadienis (Angį, piešinys)M. ŠILEIKIS

*4I.

Bet bendrai, kur keltis ir kur 
geriau gyventi priklauso nuo 
kiekvieno asmeninių interesų, 
pomėgių, išteklių ir kitokių są 
lygų. Todėl keičiant gyvenvietę

• Rudaplaukės moterys, sa
koma. yra pikto būdo, brunetės 
— geros šeimininkės, blondi
nės — lengvabūdės, užtat ro-

tuvių Kilnojimasis vyksta ir da raų įvairumas. : aprastai čia bū, ti tarp žmonių, kurie pasižymi 
bar. Jaunimas ypač kurie bai- na puikūs rudenlai, snieguotos j namų apleidime, išorine nešvara 
gia mokslus ar įsigyja specialy j žiemos, o po jų aternu laukti ir pirmauja kriminalinuose nusi 
bes, vyksta ten, kur randa ge-j pavasariai ir gražfos vasaros.! kaitimuose. Tada palieka sunkiu 
resnes darbo sąlygas. Vyresnie-- šaltos žiemos 
ji, ypač pensininkai, ieško tinka sitaiko tik 2-:
mesnių sąlygų tęsti senatvės die fonu esą braidyti po gitų, snie-[ niu.s 
nas. Taip ir mūs tautiečiai krin ar jį kasti. Let tas būna ne 1 ir te 
ka iš savų kolonijų. Krinka į į kasdien. 1
ten, kur kam atrodo geriau.

^>13 Dažnai ir laikraščiuose skaito 
me nuvykusių kitur įsikūrimo 
sąlygas ir naujose vietose gyve
nimo malonumus. Vieni giriasi 
oru, šiluma, naujomis pažinti
mis, kiti ramybe. Paprastai nu
vykę tampa naujos gyvenvietės 
patriotais. Be to iš kaip kurių 
pasisakymų atrodo, lyg jie būtų 
atlikę kokį didvyrišką žygį. Iš 
tikro, kas ko ieško, tai bent da
linai ir randa. Vieni ieško tinka 
mesnio oro, kiti džiaugiasi ra 
dę šiek tiek panašumo į Lietu
vos gamtvaizdį. Vėl kitus pat
raukia į ten jau anksčiau nusi- 
kėlę draugai.

Dažniausia vis minima saulė 
ta Florida ir taip pat saulėta Ka 
lifornija. šiuo metu ypač į Flori 
dą daug kas patraukia, kiti nu
važiuoja į ten dar tik apsidai 
ryti. Tų apsidairiusių paklausus 
daugelis atsako, kad ten pabu
voti savaitę, kitą, ypač žiemos 
metu, gerai, bet nuolat apsigy
venti nenorėtų. Esą ten;‘:nefei- 
kia. šildymui kuro, bėt' vasaros 
metu nemažiau išeina oro atšal- 
dymui (Air condition). Be to 
čia malonug-ir gamtos pasikeiti

met savo tautos nežemins ir 
seįieJniis? nūsipėimusius tautai 
vyrus, kaip- kad pas mūs daro 
tautos išsigimėliai. Niekinti mi

O St. Barzdukas jau užgroja 
kita smuikos styga: “Kad Ro
mas Kalanta buvęs komjaunuo 
lis, o jau šiandien palikęs he
rojum, kad jo portretai, net žy 
mių asmenų namuose kabinami 
ant sienų”. >

Barzdukas, garbės troškėjas 
ir. save, laikąs “tautos vadu”, 
reiškia nepasitenkinimą, kad jo

portretai kabinami lietuvių na ti mokyklas. Labai stropiai žiū 
namuose, o Kalantos. O gal 
Barzdukas tik vienas turi gar
bės “monopoli’, kad protesto 
ja prieš Kalantos portretus?

Barzdukas, visus moko ir dik 
tuoja, bet toli gražu, Lietuvos 
okupanto sistemos nežino ir ne 
pažįsta, kad tenai visi mokiniai 
nuo pirmos klasės Įrašomi Į pio 
nierius ir laikomi iki 14 metų 
amžiaus, o jau po šio stažo per 
vedami Į komjaunuolius. Visi mo 
kiniai aukštesnėse klasėse, o 
kas nesutinka — privalo apleis

rnma, stojant Į aukštąsas mo
kyklas, kad turėtų komjpaunuo 
lio bilietą, d 'kas jo neturi tam 
durys uždaromos.

Kyla klausimas, kaip p. Barz 
dūkas pasielgtų ten gyvenda
mas ir norėdamas pasiekti aukš 
tesnio mokslo? Ne tik komjau
nuolis būtų, bet kaip aktyvistas 
ir raudonus raiščius ant ranko
vių nešiotų, nes jis privalumus 
pirmiautf turi išprigimtieš.

DR. ANTANO J. GL’SENO RAŠTAI 
įNOfefe GALiMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 
~’* —“NRS VElKtJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS^

, — MINTYS IR DARBAI, 256 psL, liečiančius 1905 
Ėų įvytfaia, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-

-........ $8.00

$3.00 
$2.00

DANTYS, ją priežiūra, sveikata ir grožis.
vietoje $4.00 dabar tik ____ ______

7 j&Aitita jrkitllala tik -___—;_________________ _____

KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
$2.00

kafoot pridedant 50c. parsiuntimo Maldomi.

įHALSTED ST, CHICAGO, ILL. 80608

: KNYGOS ANGLŲ KALBA
IMMhiMį A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykių 

iŠrOMML paimti B gyvenimo. Lengvu rtilius, gyva kalba, gražiai išleista 
ife $X59..

L 6r. JūatM D. Konflua, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijom 
•antranke mo pet senąją amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 142 

• ‘ ' *' $2.00.
• fe. Kančios, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija

K Kaina $8.00. Kietais viršeliais $4.00.
.Dtaftina itn knygą yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 

kitan ktygM-gaunu įsigyti ataUaakius i Naujienas arba atsiuntus Čeki v 
binlMnf pertakft. į

NAUJIENOS
1 . ITS! Mik Halntod Street CMearo. W. «0«88

b ......... . ............................ . .........—'

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA !
NevftaMM gėlimą fevfl pvlkly knyfy, kurios p«puei bot koH» 

. TjIlokMMrM Pokalnlltot, MES GRĮŽTAME. įdomūs jauną dieną 
ttoimlšdnai ir iyyklą bei vietą aprašymai, skaitomi kaip ro ' 
ntaėa. 9fl net Kaina M

A. PoReNiiDda. METAI PRAEITYJE. Netolimą |vyklą prisimini- 
, 1 ' ir laiko {vykią Lietuvoje Ir Vokietijoje aprašymai, roskira- 

: U tyti l 12 dalią. 298 pat. kaina $8.
Dr. Kasya GHnhra, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas. Gra- į 

Bato viriellala. 338 p«L Kaina M00. MlnHtaia viri. 15.00
PrM. Vaet. airWka, fENŲjŲ lietuvuku knygų isto
‘7 RMA, 1 dalia. 208 paL. įrišta — S3,00, mlnritals vir-

Bebato — S2.0O; H dalia, 225 psL įrišta — S3,00. minkš-
i J Rfee vMenais ■ _________________________S2.08 •
Hl.- “M į" Tome. — TamaUvakx, LIETWliKASlS PAMARYS. \ 

'PakalhM Ir Labguvos.apskritys su įdomiais aprašymais. Hlu- , 
■traeriomia ir dokumentadja. 338 psl„ kaina S8.

P. KaafGim, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalią Lietuve* J 
■ ' ?• ' < parftBirtj buities romanas 292 puslapiu. Kaina $3.

r Janina NarOn*, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
f’*''" ’ ' 170 psL__________________________________ ——  «•» '
I - s M. GuMalli, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 2»
< . ______ _ ________________ 53.01 ([
i KOTpM rtfkli pridėti 23 et palto iHaidocM.
| ,' ■ N A U JIE N O S , I

I & fiWsW et, CMeago, HL 80808. — TeL HA 1-8108 S 
»'■ i .

. nemalonumų pa- (ktrbj išigytns savo gražias nuo 
3 mėnesius. Nema i,savybes, kultūrinius bei re igt- 

r bėga kitur, nors 
. __  ___ _ ramybės negaran-

! tuoja. X’n ^savybes pu dykini 
atiduodami daug praranda ir vėl 
kuriasi na., j oje vietoje. Tai lyg 
nau.i i). P. ei susidėję aplinky 
bes verėu ką nors, išsikelti, t.ii 
bent kainą reikia paprašyti sa 
vos nuosavybės vertą. Be reika
lo nereikėtų viską pusdykiai 

i ua’ikus bėgti. Tuo pasinauidoja 
tik visokį nesąžiningi vertelgos, 

’ kurie specialiai prisideda prie 
v................j , ... nerimo kėlimo.dienraščiai dar ir keli kiti pe
riodiniai leidiniai. Visokių kul
tūrinių ir pramoginių parengi
mų visada gali pasirinkti pagal 
savo skonį ir reikalą, žinoma, 
kaip kam tas nesvarbu. Kiti

Mažesnėse lietuvių kolonijose! 
taip pat vyksta kultūrinis gyve-; 
nimas. Turi įvairias savo orga' 
nizacijas. klubus, rengia koncer , 
tus, parodas, paminėjimus, gau 
na laikraščius ir gali įsigyti kny 
gų. Bet kas nori stovėti arti lie 
tuviškos veiklos centrų, tai ma
žesnėse kolonijose to neras. Pav. 
kad ir Chicaga. Čia išeina du

mėgsta vienumą, ir ramybe. Ar j visapusiškai apsvarstyti, pasver 
ba susiranda draugų kitataučių Įti ir saugotis visokių nesąžinin 
tarpe. jgų vertelgų.

I.engviau kilnotis tiem, kurie 
nieko neturi. Pasiėmei čemoda
ną ir važiuok. Nepatiks — kel
kis kitur. Taigi laimingo gyve
nimo pasiliekant tiems ir gero 
vėjo išvykstantiems.

P. Venclova

Pasitaiko, kad išsikėlę į nauja 
viena nusivilia ir grįžta atgal. 
Nesenai tokį tautietį susitikau. 
Grįžo iš Floridos ir sako, kad į 
ten keldamasis padaręs didelę 
klaidą, kuri jam brangiai kaina 
vusi. Esą geriau čia pora mene 
siu turėti žiemos nemalonumų, 
negu ten devynis mėnesius kęsti 
drėgmę ir šutą.

Kaip kuriuose, miestuose kil- 
nojimasi skatina dar ir rasinis
judėjimas. Niekas nenori gyven! manuose labiausiai mėgstamos.

KUR GYVENTI?

J. Kreivėnas
> /n . - 7

*3

į

Ą

Chicago, III. 6060S1800 So. Hoisted St

Gavę pinigui, tuojau knygą paaiąstea.
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palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

.TV--

Lietuva buvo ūkininkų kraš-itas, kas buvo Lietuvoj. įvairios 
tas. žmonės toli nuo savo tėviš- sąlygos dažnai gyvenamą vietą 
kių nenuklysdavo. Tėviške lai-. verčia pakeisti. Pavyzdžiui anks 
kydavo kaip ir patriarkaline, į čiau prie anglių kassyklų kūrėsi 
kuri eidavo iš kartos Į kartą. 
Žinoma, ypač gausesnių šeimų 
vaikai visi tėviškėje nesutilpda 
vo. Vieni išeidavo Į žentus, mar 
čias ar mokslus. Kai kas pat
raukdavo ir į Amerika.

čia ateiviams tėviškė nėra

ir stambios gyvenvietės. Ten ir 
lietuvių daug buvo Įsikūrę. Iš
sibaigus anglims ir tos koloni 
jos sunyko. Liko tik žymūs kūl 
tūrniai pėdsakai ir tautiečių li
kučiai.

Tiek kitų tautybių, tiek ir lie

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

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

folę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji - gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekj 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILK 80608

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juoras D«up«r««. ŽEMES ŪKIO iVIETIMAS. Studija. 31ei»- 
t» Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga drietą da
lią: žemės ūkio švietimo problemos ūkininką krašte, u dalia: žemės 
ūkio Švietimas Lietuvoje.

Autorius save žodyje rato: “Jei liūdnas lietnrią tautos likimo 
nebūtą sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtą su
griovęs gražiai Išaugusiu ir suklestėjusią Lietuvos politiniu, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjima šiandienų, drąsiai galima sakyti. Hetirrią 
tauta galėtą didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkj atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pe- 

ImuII išblaškytą neturiu absoliuti dauguma yra arba petys buvę ūki
ninkai, arba ūkininku valkai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuviu daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Datuvoa 

i žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai Mals žodžiais: “Dėkingas rtnus — myo- 

i mai Tėvynei Lietuvai". _
Knygos 300 puslapiu su daug vabalėliu ir lentelių, kaina tik 33.00. 

Gaunama Naujienoje.
čeki arba Money Orderi dusti tokiu adresu:

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

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psL, minkšti viršeliai ......—.............00
/ 2. Jurgio Jasinsko, 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. egzempliorįuL
Knygas galimą gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu:

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

.44.00

Taupykite dabar
pas mus

ĮVERSI

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
plieks didelius darbus. Pirma, jie pa- 
; deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
' užsimojimus. Antra, jie padeda su

kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. 4
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne-- 4 

šio dieną, neša nuošimčius nuo mė- 1 
nėšio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

UNIVERSAL
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 192S metais. TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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- Mes rašome, bet mums netiki
Vakarykščiose (š. m. liepos 28 d.) Naujienose ats- 

spausdinome du laiškus, kurie tapo svarbiais mūsų laikų 
dokumentais. Abu laiškai rašyti Milwaukee Journae re
daktoriui M. Wozniakui. Vieną laišką rašė Draugo admi 
nistratonus kun. P.P. Cinikas, o antrąjį rašė Dr V. Bal
čiūnas, Amerikos Lietuvių organizuoto Amerikos 200 me 
tų nepriklausamybės sukakties minėjimo pirmininkas. 
Spausdiname tuos laiškus angliškai, kaip jie buvę para
šyti, kad vėliau niekas negalėtų pasakyti,, kad vienur ar 
kitur buvęs iškreiptas tekstas arba padarytas netikslus 
vertimas.

Kun. Ciniko laiško nuorašą Milwaukee Journal re
daktorius pasiuntė Dr. Balčiūnui, o pastarasis paruošė 
atsakymą. Laiškai vaizduoja dabartiniu metu esančius 
Amerikos lietuvių santykius, parodo abiejų pusių pažiū 
ras i susidariusius klausimus, išdėsto nuomones apie ki
tus lietuvių laikraščius ir nevienodai atpasakoja visiems 
lietuviams žinomus Įvykius. Dr. Balčiūnas informavo vi
sas Amerikos 200 metų sukakties minėjimą suruošusias 
organizacijas, aptarė klausimą posėdžiuose ir davė pro
gos visiems susipažinti su skirtingoms pažiūroms Ame
rikos, sukakties minėjimo ir paprastos dorovės reikalu. 
Svarbiausia, lietuviai turėjo progos savo akimis, pama
tyti skelbimą ir nutylėjimą tiesos.

Draugo administratorius kun. Cinikas skundžiasi 
MilwaukeeJournal redaktoriui, kad Naujienos, socialis
tinis dienraštis, “ištisais mėnesiais jį šmeižė” už tai, kad 
jis atsisakęs dėti Dr. Balčiūno vadovaujamo minėjimo 
garsinimo. “Jis norėjo įdėti garsinimą nieko nemokėda
mas, bet aš jam pasakiau, kad už šitokį “štofą” reikia 
mokėti. “Aš jam pasakiau, kad mes, jeigu galėsime tokį 
garsinimą dėti, tai jam kainuos $400.00 ir daugiau”.

Čia norime pasakyti, kad Naujienos niekad kun. Ci
niko nėra šmeižusios. Jeigu jos būtų-tai dariusios, tai? 
kun. Cinikas, rašydamas redaktoriui Wozniakui laišką, 
būtų nurodęs bent vieną įvykį, kur tas tariamas šmeižtas 
buvo paskelbtas. Iš viso, Naujienos paskiru asmenų nie
kur nėra šmeižusios. Jos kritikuoja organizacijų prieša
kyje stovinčių žmonių užimtus pazicijas ar pažiūras, ku
rios Naujienoms atrodo neteisingos, netikslios ar lietu-V

viams, kovojantiems už gimtinio savo krašto laisvę ken
ksmingos. Kun. Ciniko vardas buvo suristas su atsisaky
mu spausdinti Amerikos lietuvių organizacijų sudaryto 
komiteto garsinimus. Kodėl jis to garsinimo nespaus
dino, dar ir šiandien neaišku. Jis pamini, kad pasitaręs 
su redaktoriais, nutarė garsinimo nespausdinti, bet tik
iu motyvų jis net ir Wozniakui neparašė. Naujienos pas 
kelbė komiteto paruoštą pranešimą apie kun. Ciniko at
sisakymą spausdinti garsinimą, bet tai nereiškia, kad 
Naujienos būtų asmeniškai kun. Ciniką, kritikavusios, 
arba grasinusios traukti jį teisman. Naujienoms niekad 
tokia mintis nebuvo kilusi.

Iš Dr. Balčiūno laiško aiškiai matyti; kad kun. Cini
kas redaktoriui Wozniakui klausimą truputį kitaip pa
vaizdavo, negu laiške rašo. Kun. Cinikas ne tik kalbėjo su 
Dr. Balčiūnu, komiteto pirmininku, apie 200 metų minė- 
ji mo garsinimą, bet pasakė jam tikslią sumą,\kiek tas 
garsinamas kainuos. Dr. Balčiūnas, siųsdamas garsini
mo tekstą, pasiuntė jam nepaprastai didelę sumą už ma
žą garsinimą. Ne .daugiau $400,00, kaip kun. Cinikas rašė 
red. Wozniakui, bet tiksliai nurodė $360.00 sumą. Kun. 
Cinikas, kelias dienas praleikęs čekį, jį grąžino ir garsi
nimo neįdėjo. Galima įsivaizduoti ką ruošiamam minėji
mui galėjo reikšti paskutinėmis dienomis atsisakymas 
paskelbti sutartą garsinimą. Taip galima įsivaizduoti 
Dr. Balčiūno, jo vadovaujamo komiteto narių ir prie ko
miteto priklausančio 27 lietuviškų organizacijų narių 
pasipiktinimą. Amerikos laikraščių leidėjai ar administ
ratoriai taip nesielgia. Jeigu jie jau pasako kainą ir pri
žada garsinimą įdėti, tai savo žodžio laikosi ir garsinimą 
skelbia. Vargu kun. Cinikas būtų drįsęs amerikiečių or
ganizacijai grąžinti atsiųstą čekį, bet lietuviams jis'tai 
padarė. Kun. Cinikas negalėtų pasakyti, kad laikraščio 
administracijai tokios sumos čekis būtų toks jau maža
vertis, kad jis galėtų šitaip pasielgti. _ . ,

Kun. Ciniko nuomonė apie Naujienas labai jau ciniš
ka. Jis sayo laišką pradeda šitokiu seniausio Amerikos 
lietuviu dienraščio vertimu: ’ * V

• a. "’■*■- MS. i;, ,

“Kada tas žmogus, Dr. Balčiūnas, sustos grasinęs 
man bylomis teisme ir kt. Jo spaudą, socialistinis lie
tuvių dienraštis, Naujienos, šmeižia .mane mėnesiais 
už tą atšauktą garsinimą”. (Kun. Ciniko laiškas red. 
Wozniakui, N. 1977m. liep. 28 d., 4 psl.).
Kun. Cinikas manė, kad Mihvaųkeę dienraščio re

daktorių jis paveiksiąs, prikergdamas- prie Naujienų 
būdvardį socialistinės, kada toje pačioje Milpaukėje so
cialistas demokratas ilgus metus buvo, renkama^ miesto, 
meru ir kurių įtaka miesto savivaldybėje/labai didelė ir 
šiandien. Milvaukee dienraščio redaktoriaus socialistai 
neturi gąsdinti, nes jų nebijo didelė miesto' gyventojų daų‘ 
guma. Socialistai ten buvo išrinkti, kai kitos partijos ne
pajėgė duoti miestui tvarkingus, įstatymais paremtos sa 
vivaldybės. Panašiai atsitinką ir visoje eilėje Europos 
valstybių ir miestų savivaldybių administracijoje. Kun. 
Cinikas to, matyt, .nežino, todėl ir parinko netinkamą pa 
vyzdį. . '* = .k-

Prieš kelis metus, kai kum Cinikas buvo tik paskir
tas Draugo administratorium, buvo užėjęs-į Naujienas 
vieno surinkto garsinimo pasiskolinti. Garsinimas buvo 
dar nebaigtas, administratoriui teko palaukti- Tri° ^r' 
pu užsimezgė pokalbis apie sunkią Amerikos lietuvių 
spaudos būklę. Trūksta pinigų, nęrą žmoųių, gerų bęndr 
rądąrbių, gerų spausdinimo priemonių ir kita. Jam buvo nės Naujinoms tiki, žmonėms patinka teisybę, Q kum 
paiškinta, kad nelengva ir Naujienoms. Jis- pripažino, Ciniko administruojamo laikrašio redaktoriai .neišmoko 
kad Naujienoms verstis buvo sukiau, bet iš kitos pusėsjos skaitytojams pasakyti.

Jonas Šileika Rašytoja JULIJA ŽEMAITĖ

K. STRĖVA

ŠOLIŪNAI, QUO VADIS?
Vytautas šoliūnas, Bėndruome j dar turi siekti 

nės tarybos narys ir ateitininkų 
sendraugių centro valdybos pir 
mininkas, pasiskaitęs dr. L. 

'Kriaučeliūno tarybos suvažiavi
me dėl B. Nainio Drauge parei
kšto išeivijos įžeidimo, parašė 
Drauge daktarui atsakymą.

Nekelsiu čia klausimo, kodėl

Visi žino, kad geltonoji spau
da yrą kitaip vadinama porno
grafinė literatūra, kurią nežva- z 
fųs vertelgos ganjįna jr jįjįki* 
m, YP4Č jauųimp taipe, j<f 
sualinius jausmus dirginti ir |iip 
iš jo vylioti pinigus. Netik 
nyčia ją yra pasmerkusi, bęt 
kiekvieno krašto valdžią sų tix 
kia spauda kovoją ir joą pjatip» 
tojus baudžia. .j,;,; -

Neseniai krikšč. demokratų 
partija savo suvažiavime Chi
cago j e rado reikalą padėkoti, 
tai spaudai kuri būdąfna jai 
ideologiškai tolimesnė, bet pa
rodė bendro intereso supratimą. 
Neteko patirti, kad kuri kita jfar 
tija tokią padėką būtų pareiš- 

, kusi ideologiškai tolimesnei spaų 
dąi. ’Išeitų, kad Vyt. Šoliūnas j 
turi galvoje krikšč. demokratus. 
Bet gi, “ideologiškai tolimesnė’, 
tai nereiškia geltonąją spaudą.

Nejaugi, krikšč. demokratą 
partija Vyt. šoliūno akyse, yra 
taip moraliai susmukusi, kad ji 
savo suvažiavime rado reikalą 

Į dėkoti pornagrafinei spaudai? 
Nejaugi, mūsų lietuvių partijos, 
kurios krkšč. demokratams deo- 

* .logiškai tolimesnės, ėmėsi tokia 
kinimo žodį didelį dėmesį at- nešvaria pramone verstis? Šo- 
kreipė. Ir tai dėl to, kad jis sa- liūnai W yądis ? Jei žinai, kad 
ve laiko viso pasaulio Lietuvių Į kun partija tokia parnagrafine 
Bendruomenės pirmininku Tat, sPauda ėmė verstis, ją viešai- ąt 
jo žodis net reporterio manymu |skeisk “ūsų visuomenei. Jei to

stovi
žodžiu, kur ji

Kutkus todėlReporteris V.
savo reportaže į B. Nainio svei- I

x x ’ jo žodis net reporterio manymu
Vytautas Šohūnas nesijautė Nai nebuvo tik teip Todėl į jo ...................
mo kalbos užgautas. Tai nereis žodį daktaro buvo rea garbingas Lietuvos vals-
^a.’ aš. nePr^^ar^u L. į guotą, ^es jis buvęs ne tik už-Į _ __ . .. ...
Kriaueeliūnui, kad jo pasisaky-' , F
mas buvęs be pagrindo. Tik man 
neaišku jo laiške pasisakymas, 
kad vykdamas į suvažiavimą 
nepalikęs namie savo mintijimo. 
Gal tiksliau būtų buvę išsireikš 
ti, kad iš vykdamas iš namų ne
paliko savo proto. Tai skaityto
jui būtų aiškiau. Bet šia proga 
jam paminėjuš apie palikimą no 
rėčiau priminti, palikti ar nepa 
likti tegalima tik tą, ką turi, ko

_____ 2__ “ I tybei daug nusipelniuąiąą 
f’gaulus, bet ir kontraverai-nis N33 ąpšm^žei. Bet ąr tai sųde-

K Iriiiama su ateitinįnko-įr dąr jų
Bet ne apie tai aš čia norių pinnininko garbe? J»k turi bū$j 

rašyti. Vyt. šoliūnas savo laiš-1 gėda ne tik tau pačiam, bęt ii 
ke daro užuominą daktarui pa- ateitininkams sen draugiais, 
žiūrėti į mūsų geltonąją spaudą kad jųjų pirmininkas tąijf Įnėkį 
ir atkreipti dėmesį, kad kaiku- ną mūsų demokrątipęs. ^rfįjąš. 
rios mūsų partijos jai dėkoja. I 
Sunku pasakyti, kodėl jam į gal ..........................   _
va šovė tokia mintis taip paže- j b* dar ateitininkas būtų požrty- 

biau, kad jis yra net ateitininkų pnui, jei jis būtų pasiskaitęs ir 
neturi tai negalima nei palikti ■sehdraūgių-centro valdybos pir panagrinėjęs Draugą šiais * nfc 

mininkas, oficialus asmuo. Jo I tais premijuotą romaną, pavar 
užuomina daktarui pažiūrėti į dintą “Sauja skatikų” būtų į$» 
geltonąją spaudą kad kaikurios Į pėjęs katalikus tėvus, kad jame 
mūsų partijos jai dėkoja, rodo, Į daug pridrėbta moralinio supu 
kad ;Vyt." Šoliūnas iš viso neturi 
supratimo, kas yra toji spauda. 
Manau, kad nebus pro šalį, jei 
jam šia proga, bent prabėgomis

Oficialūs vadų sveikinimai ’bū! paaiškinsiu, kad jis ateityje kai 
na dažniausiai -programiniai, tori bedamas ar rašydamas žinotų, 
riais nusako, ko toji organizaci I ką mes vadiname geltonąją spau 
ja siekia, kas pasiekta ir ko ji Ida. ■

Vyt. šoliūnas kaijp katalikas
______-;J

minti mūsų partijas, tuo' la- ^iau pasitarnavęs moralės gyni

nei nepalikti., r
Vyt. šoliūnas savo laiške aiš-■ 

kiną daktarui, kad suvažiavime 
pasakytas sveikinimas dar nėra 
svarbiausias punktas. Iš dalies 
taip, bet ne visai. Tai priklauso, 
kas tą sveikinimą sako.

I "rimo. Toks romanas tiktai yra 
I įrituojamas i geltonosios ®au 
dos šlamštą. Už taį būtų vertas 

[šoliūnas didelės pagarbos, pagy 
rimo ir iš katalikiškos. visuome. 
nės padėkos. ■’/. '

jpjns lengA-iaų. Jis buvo, paprašytas pasakyti, kokia buvo 
pati sunkiausioji. Draugo našta.

— Mes rašorųe, bet mums lietuviai netiki, o kai jtįs pą- 
rašote apie tą patį dalyką, tai jums tiki, — pasakė kun. 
Cinikas. • _

Ęųn. Cinikas dar ir šiandien,nesusivokia,,kodėl žmo

Hanojaus komunistai
■' ’ - - * - - *7/ •- ' ■

Amerikoj

WASHINGTON. — Vietnamas 
principe sutiko pasiųsti savo 
ekspertus į Havajus stebėti me 
todus kaip amerikiečiai identi
fikuoja be žinios dingusių .karei 
vių palaikus. Vietnamiečiųvį- 
zitas-reikštų, kad Hanojaus re
prezentantai pirmą kartą buvo 
Jungtinėse Valstybėse.

R. V. AūšAUSKAS

Mažas dalinys - didelis veiksnys
(IŠTRAUKA)

Jau praėjo gana ilgas laikas, kur dėl tam tikrų 
priežasčių aš nieko nei rašiau, nei kalbėjau, nei ką 
nors dėjau į spauda. Dabar aš vėl bandysiu. Pradžiai 
aš pasirinkau iš didelės darbo krūvos vieną mažą da
lelę. Aš esu prityręs fronto karys, buvęs Specialių Da 
linių parašiutininkas, ir todėl aš kalbėsiu tik apie 
tuos dalykus, kuriuos gerai žinau ir kurie, mano nuo
mone vra verti likti ateičiai.

Mūsų tauta, imant pasauliniu mastu, yra mažy
tė, tartum trupinėlis jūroje. Neskęsta, bet visaip ban
gų mėtoma... Todėl, prisimindamas nepriklausomy
bės laikus, aš matau kur mes darėme didelę klaidą 
mūsų krašto apsigynimo ir išsilaikymo taktikoje.

Taip, vyrų dvasia buvo ir yra tvirta, bet šiais lai
kais ne Dovydai su Galijotais kaunasi, o viską nus
veria produkcijps — logikos arba išminties — suktu
mo galybė.

* * s ’ -3- - ' 2. ■ 1b

Suomiai atsilaikė pries komunistus ilgą laiką, 
užsitarnavo jų ir pasaulio pagarbą, ir savarankišku
mą todėl kad jie dažniausiai kovojo ne konvenci
niais būdais. Jie per savo Lotą, buvo tam paruošti iš 
mažens. Kada mūsų vyrai mokėsi žygiuoti į laktą, ar- 

>ba žaidė poligone, suomiai mokėsi kaip, pagal jų kraš 
to aplinkybes, pulti mažomis slidininkų ar pelkinin
kų- grupelėmis didelius dalinius, padaryti žalos ir 
vėl išnykti. - 7

Mūsų mažytė tauta, tada ir kai ji bus vėl laisva, 
turėtų bent didelę dalį kariško apmokymo kreipti tą 
linkme, nes grynai jėga (aš kartoju), mes esame tik 
mažas plūdųruojanlis trupinėlis didelėje, audringo
je jūroje... ;

ČECHOVAS, POVILAS ANDREJEVIčIUS

Namie
- (Tęsinys)

Taip. Medžiuose kabodavo stikliniai varpeliai, kurie, 
kai pūtė vėjas, skambėjo taip švelniai, kad galima bu 
vo persiklausyti. Stiklas duoda minkštesnį ir švel
nesnį garsą, kaip metalas... Nagi, ką dar? Sode buvo 
fontanai.... Atsimeni, tu matei tetos Sonios vasarvie
tėje fontaną. Ot tokie pat fontanai buvo ir karaliaus 
sode, bet tiktai žymiai didesni ir vandens srovė pa
siekdavo aukšiausio topolio viršūnę. — Jevgenijus 
Petro vi či u s pagalvojo ir tęsė:

-— Senasis karalius turėjo vienatinį sūnų ir kara-

Al- • -T - -A t ---------» -> ■* r -----

saka padarė stiprų įspūdį. Vėl jo akys pasriuvo liū
desiu ir kažkuo panašiu į išgąstį; minutę jisai susimąs 
tęs žiūrėjo į tamsų langą, sudrebėjo ir smukusiu bal
su pasakė:

— Nerūkysiu aš daugiau...
Kai jis atsisveikino ir nuėjo gulti, jo tėvus tyliai 

vaikščiojo iš kampo į kampą ir šypsojosi. T
“Sakys, kad čia paveikė grožis, meniška forma, 

— galvojo jis, -— tegu ir taip, bet tatai neramina. Vis
gi tatai netikra priemonė... Kodėl moralė ir tiesa turi 
būti pateikiami ne žalio pavidalo, o sti priemaišomis, 
būtinai pasaldinto ir paauksuoto pavidalo, kaip pi
liulės? Tatai nenormalu... Falsifikacija, apgaulė... Fo
kusai...” . Z . i

Mūsų maža Lietuva buvo apsupta Rusijos. Len
kijos ir Vokietijos su jų godžiais troškimais. Su lat
viais mūsų vyrai kovojo pirmo Pašaulinią Karo metu, 
bet iš tos pusės mums nėra ko bijoti, iš kitos pusės — 
kiti kaimynai buvo ir didesni, ir, kalbant grynai iš 
logiško taško, stipresni. _ •

Taip, mes, lietuviai, esame ir užsispyrus, ir drąsi, 
ir gaji rasė, bet mes taip pat esame ir galvojantys žmo 
m . M vienas karo laivas buvo senoviškas —- per- 
senęs naikiu.< :as, mūsų narsūs lakūnai skraidė geriau 
siu pagal mūsų išgales “Ambo”, bet ar tie žvalgybos 
lėktuvėliai atviro; ' kovoje galėjo stoti prieš to laiko i 
.Mcscršmitns, l’okc a ulfns, Sjiilfircs, Sojūzus ir lt.

Iš visos kupetos savo raštų, aš parinkau apžval
gai vįepą charakteriu |r tris' pavienių įvykių pavyz
džius, kad pailiustruočiau, ką maža, bet paruošta, 
grupelė vyrų gąjį padaryti ir ar net pakeisti viso pa
saulio įvykių eigą. Aš specialiai, ncnąy<k>ju mūsų par 
tizanų, (Miško brolių) ar savo paties patyrimų, kad 
šis rašinukas nebūtų vienšališkas. Čia aš duosiu vo
kiečių, i(alų ir anglų, pavyzdžius, iš kurįų mes galime 
daug ko pasimokyt? tiek taktiškai, tiek psichologiniai. 
Po to, jąikui lei<įžiant,''ą^ bandysiu t^ vįską pritaiky
ti mūsų mažos, bet dvasia galingos, tautos aplinky
bėms. r.- ,■ <

(Bus daugiau)

lijos paveldėtoją — vaikas toks pat mažas kaip* tu. 
Tatai buvo geras vaikas. Jis ' niekados nekaprizino, 
ankšti eidavo miegoti, nieko neliesdavo ant stala ir... 
ir iš viso buvo galvočius. Vienas tiktai buvo jo trūku
mas — jis rūkė.

Serioža įtemptai klausė ir, nemirkčiodamas, žiū-

Prisiminė jis prisiekusius posėdininkus, kuriems 
būtinai reikėjo sakyti “kalbą”, puhjiką, įsisavinančią 
istoriją tiktai iš tautosakos ir istoripiy rtj^anų, paties 

. savęs, pasisėmusio gyvenimo prasmę ųe jš pamokslų 
lir įstatymų, o iš pasakėčių, romanų, eilėraščiu... /i

tėjo jėvui į akis. Prokuroras tęsė įr galvojo: “Kągi to-j 
jįau? Jis ilgai, kaip sakomą, lapnojo ir kramtė, ir pą-i 
baigė taip:

— Dėl rūkymo karalaitis apsirgo džiova ir numirė, 
kai jis buvo dvidešimties metų. Nukaršęs ir liguistas 
senis pasiliko be kurios nors pagalbos. Nebuvo, kas

“Vaistai turi būti saldūs, tiesa daili... Ir šią palai
mą palejdo žmogus iš savęs jau nųq Adąipd laikų... į 
Visdėlto... galibūti, visa taį natūralu ir taip turi būti... 1 
Ar maža gamtqje tiks|įngų apgaulių, itįųzijlCt. '

Jis ėmėsi darbo, o tingios* napūfiės ilgai; 
dar klydinėjo jo gaivoje. Virš lubų jau nebuvo girdė- 4 

valdytų karaliją ir gintų rviHML’.AišėjflųpriešaifiuKfn'Kšė' l-.auk5,° gyventojas yfe dar žings
niavo iš kanųto l kampą... w x '

. . . PABAIGA ' * ' ’ i
senį, sugriovė rūmą, ir sode dabar nėra nei čerėšnių. 
nei paukščių, nei varpelių.- Taip falai, broliukai...

Tokia paliaiga paČšaiu Jevgenijui Pelrovičiui at
rodę pernelyg juokinga ir naivi liet į Scriožą visa pa

vertė rusų kalbos Jonas Valaitis

4 — Naujiano^ Chicaga 8, DĮ — Friday, July 29, 197?
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uK. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowiord 

Medical Buildins). To). LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004,

Rods taip nesenai, Lietuvos 
erdve sklido saulėta vasaros die kai? — jam atsakiau. Taip, p 
na. kai laivo “Kaunas” kėlimo daug metų., vėl 

triukšmingai tratėda- ( Kostu.
.... ............................ • Jį. atvežęs Stasys Dagys iš 

, vinio ryšulius vidun. Paruošęs | toliau, savo mašinoj, stebėjo mū 
' būsimos kelionės jūrlapius išė
jau. tiltelin. ,

Skaidri saulėta diena skleidė 
ramybės ir džiaugsmo troškulį 
gamtoje, žvilgterėjęs dangaus 
mėlynėn sprendžiau ir mums; 
netrukus išėjusiems jūron, ne
pašykštės vasaros palaimos.

' Nusileidęs laivo svetainėn lie keleivinio laivo, 
piau berniukui duoti kavą. Tuo nulipęs paėmė atostogų ir atvy-

V ALANDUS: 3—9 aaroo aienomis ir pačiu įžengia jaunas vyras laiš ko t, Cbicagą. 
kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

DU. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tttef, 695-0533 

Fox Valley Medical Canter 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58z ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wwsrchestor Community klĮniko* 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchestor, III.

BR. KRISTOPATTIS

Jonį kap. Kostą Burbulį prisimen
— Ką jau užmiršai lietuviš-

Švento rasto pamokymai ir paaiskinima 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

gervės -
mos lėkio paskutiniuosius kro-

su pirmąjį susitikimą Ameri
kos žemėj. Netrukus visi, ėjome 
j triobą ir po doug metų nesi
matymo, iki vėliaus vakaro da
linomės jūriniais išgyvenimais.

Tuo metų jis plaukiojęs kelei- 
. vintais laivais tarp USA ir Pie- 
* tų. Amerikos. Nuo paskutiniojo 

“Monte Rosa”

^leikokife gero, ne pikto, kad botumėte gyvi". — Amoso 5:14.
I Didžiausia šio laiko privilegija yra priklausyti prie Dievo šventųjų 
dn»uostės. Norint įstati j šitą draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo.

: Reikia taip pat pn paginti kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, pasaulio nuodė
mių nešėjas. Tokie ištikimi ir paklusnūs jo pasekėjai ateityje gaus gar- 

! bę, šlovę ir nemirtingumą. Dabar jiems priešinasi pasaulis, kūnas ir di- 
' dysis priešas, šėtonas. Pasaulis negali suprasti kokių palaiminimų jau 
; dabar gauna tie, kurie atiduoda Dievui savo širdį ir savo valią. Tik tik- 
į rieji Dievo vaikeliai turi savo širdyse ir gali gėrėtis Dievo ramybe, ku- 
I ri perviršija žmonių supratimą ir kurios pasaulis negali nei duoti nei 

atimti.

.kavos puoduką, aptaręs bėga
muosius reikalus liepiau atsineš

. ku nešinąs. Lietuvos Baltijos 
;Loydas rašo:

— Naujai baigęs Belgijoj jū- 
rv« w R^ToGT,^0^in.<»T a ry mokslus Kostas Burbulis ski 
DR. W. EISIN-EISINAS . riamas laivą “Kaunas” 3-ju pa 

AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS tdėjėju (šturmanu). Pasiūlęs 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

6132 So. Kedzia Av«w WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat- įj savo ■ mantą’i& prieš išplau- 

“'“P“- Ml Jksiant įsijungti į įgulos sąstatą.

Ano meto potvarkiais mūsų 
DR. A B. GLEVECKAS laivuose buvo po du kapitono

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS;
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS.

3907 West 103rd Street 
‘ Valandos pagal susitarimą

TEL. — BE 3-5893

\ 489-4441; 561-4605 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

1002 hl. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakoma* 12 vai.

padėjėjus — šturmanus. Tuo lai 
ku visuose laivuose turėjom pil 

į nūs etatus, tai Kostą, kaip nau- 
! jai baigusį ir, kol atsiras vieta, 
' prisiuntė į laivą< “Kaunas” įsi- 
* gyventi šturmano pareigose. 
Į Plaukiojom jūromis, laukėm 
i jvairius uostus ir po kelią mė
nesių. Lloydo parėdymu Kostas 
perkeltas 2-ju šturmanu. į kitą 
laivą. Tai- buvo 1-989 mt. pra-

1 — Po atostogų, pereisiu į pre- 
(kybos laivus. Pasidairysiu, Teas 
naujo po Azijoa ir Afrikos uos
tus toliau pasakojo, kad įlipda
mas į.kievkieną laivą tėmijo ka 
pitoną ir lyginęs su savo buvu
siu pirmuoju, atseit manimi ir 
daręs savo išvadą.

Anot Kosto, esu jam palikęs 
gilų įspūdį. Kada iš Lloydo ga
vęs parėdymą persikelti į kitą 
laivą ėjęs į B-vę ir kovojęs iš 
paskutiniųjų norėdamas pasilik 
ti “Kaune”, bet B-vės valia liko 
nepalaužta.

Vėlai skyrėmės palinkėję vie 
ni kitiems sėkmės naujame kon 
tinente. Išvažiavęs iš Chicagos 
pirmiausiai pateko į karo trans 
porto laivus. Dažnai gabeno karo 
medžiagą į Pietų Vietnanją, pra 
dedant šoviniais, sprogstama 
ma medžiaga ir kt. Laivas lan
kėsi: Pietų Vietname, Japoni
joj,-Pietų Korėjoj, Indijoj ir ki 
tuose Azijos uostose. Nekartą 
patekęs fronto ribose gerokai 
buvo apšaudomas Šiaurės Viet-| 
namo, bet laivas išlikęs su leng-' 
vai^ sužalojimais.

Pirmo mūsų susitikimo metų 
neprisiminiau, bet jam išplau
kus gavau pirmąją atvirutę iš 
iNaha, Okinawa datuota 9-16-68. 
Tad mes susitikome vasarą. Po 
To sekė atvirutė po atvirutės, — 

’-beveik, iš kiekvieno uosto. Kar
tais laiškas pasiekdavo mano na 
mus.' Kiekvienos atvirutės bei | 
laiško įžanginiai žodžiai buvo;. 
—‘My Dear Captain. Dar pas
kutinę savaitę, prieš mirsiant, 
atėjo laiškas iš Arkanso su — 
My dear Captain — Kvietė ap
lankyti-. Žadėjo savu- bičių me
dum .vaišinti, bet skundėsi sa 
vo dalia ir didėjančios ligos ne
galavimais.

Užtektinai prisiplaukiojęs Azi 
jos vandenyse pakeitė laivų b- 
vę. Persikėlė į New Orleaną Ly 
kės. steamship Co. Virš poros 
metų josios laivais lankė Afri-

k R. FRANK PU£CKAS dži°je_didžiųių'.ivykių. išvak!.r!
se. Mūsų laivai įvairius uostus 
lankė, įvairiu, laiku, grįždavome 
į savąjį. Retai susitikome su sa 
vaisiais laivais. Tuo tarpu kL 

' lęs baisusis karas sužlugdė mū-

OPTOMETRISTAS
5ALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 '
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir

“contact lenses” * ~ .
fai.-pagal susitarimą. Uždaryta treč. sų laivyną. Jūreivija įvairiais Į 

--------- '■— likim iniais keliais išsiskirstė ir ’ 
DR.LEON ASSEIBUTIS taip daugiau nesutikau Kosto, j

sai Atlanto, grįžo j New Orlea-
M0DERN1ŠK0S AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Ofiso fatefu 7/^2880

Bepdra.praktika, sp«c. MOTERŲ ligos kyje, tvarkyti: Tolėliau važiavu

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Vaikams pagyti šansai esą ge '

(Arch Supports) ir. t t. topaitis?

PERKRAUSTYMAJ

T»I. WA 5-8063

Vi. Bakūnas nekartą 
Kostą ragino rašinėti savo gy
venimo patyrimus. Berods, bu-1 mentus.

■ “'YSTŲ, PŪSLES IR
f- rROSTATOS CHIRURGIJA

2656 WEST 63rd STREET
YąL ąntrad., nuo 1—4 po pietų.

2850 West 63rd Sh.Chicago. III. 60629 
Teief.; PRospect 6-5084

Aš čia tolimoj Chicagoj j tin
giuos maldos žodžiuos tarda
mas : — Viešpatie, suteik amži i 
na atilsį Kosto vėlei, užbaigų- • 
šiai šios žemės keliones!

-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas; LAfayette 3-0440

^52 WEST 59th STREET [ sumažina stabtelėja, bet nekrei 
/iCr TeL PR 8 1223

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

pagal' susitarimą.

LB

Į

: sūnūs

Phone: Y Arda 7-19113354 So. HAIATED STREET

$ — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — Friday, Jnly 29, 1977

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ,
Chicago*
Lietuvių
Laidotuvių
ChreKtorių
Associacijos

1 Years Savmes 
eiwjrpao

(Mjnimiim $5,000).

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ItUr THE PINEAPPLE ON ITS 

.'SIDE .WITH A LARGE, SHARP 
; KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
(THE BOTTOM THROUGH THECKOWN.

ANTANAS M. PHILLIPS
TUMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

KeMOVH THE PINEAPPLE FROM BOTH SHELLS. HALVE ,-----■
FRUIT LENGTHWISE. SLICE OFF CORE (TOP PORTTOH) A 
CF EACH QUAKTEK. CHUNK FRUIT. PUT BACK IN THE 2 
SHELL — H MAKES AN ATTCALTIVE SKVlNG MSH .qjj

; J BUTKUS - VASALUS
1440 So. 50th Ave„ Cicero, 11L Phone: OLympic 2-1003

GEORGE F. RUMUNAS
3319 So. L1TUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138^1139

■ /fCW TO FTZESff PMEĄPPLE

G%W THAT A PLUMP AND FRESW 
LOOKING PINEAPPLE HAS FOUHO 
A HOME IN YOUR KITCHEN, YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAYTOCUr AND SERVE 
THIS SELlCACf.WEU.nXOULPHT 
BE EASIER.

AJl accounts com
pounded dady — 
Passbook Savings, 

paid quarterly.

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

STEPONAS C. LACK
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 2.3rd PLACE Vlrgmia 7-6B72
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hiih, Hl. 974-4418

Nuo

Midland Savings aptar

ir ateityje.
SętfcMtos iki,

Bridovvr*w« Illinois 60455 
T-i S98-W0

AND LOAN ASSOSIATION
4(M0 ARCHER AVENUE

PHONE 254-4470

DR..VYT.TALKAS 
CHIRURGAS

; Nuščiuvus karo audroms, ne
grįžome į karo nuniokotą ir rąu, 
dono teroro kankinamą gimtinę.. 
Laisvais išlikę, laisvę pasirinkę 
•lįūrėmės. laisvose šalyse^ 1950 i 

apsigyvenau Chicagoje. Be 
š .iiods,. 1968 metais vasarą, vieno 

sekmadienio popietę rengiaus 
vešliai suaugusią veją, namo prie

pęs dėmesio tęsiu savo užmojį; 
Staigiai matau, prieš save atei 
nantį baltoj uniformoj aukštaą, 
liekną jūrų karininką. Jo juodi 
antpečiai rodė esant lieutenant 
commander mūsiškai tariant 

„,r n„ I pirmas šturmanas)t Prisiarti-
Aparatai - Protezai. Med. Ban->nęs mane angliškai paklausė:

kojoms, j — Kur čia gjwena mister Kriš

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET.
Telefonai: PR 8-0833 ir. PR 8-0834, 

Taip- pat naujoji Barbaro* ir 
Gana Drishiy krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

Tai. 499-1318

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

Apdrautto p*rkrrurtym», 
ii įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

j SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS
V i io* program m It WOPA, 

1490 Hi. A. M.

Lietuviu kalbai kaadien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet — šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto. '

Telefd HEmleck 4-2411
7159 So. MAPLEWOOD AVI.'

CHICAGO, ILL. 40629

VIN žino, kad mirtis yra hiun Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
rus.»|l? | tą klausimą anako knygutė ^'Viltis po mirtiai", kurtą gausite 

nemokamai. Rašykite:
F. ZAVIST, 3715 WEST 66th CHICAGO, ILU 60629

ziV. RAfTO TTKINrrOJAI

susitikome su

Mažeika & EvansM. Šileikis Darius-Girėnas

vo pradėjęs, gal paruošęs me 
džiagą VL Bakūnas paskelbs 
spaudoje. > l

Liga nesuvaldomai žengė pir 
myn. Dalinai jau nevaldė vienos 
kūno dalies, dvasiniai skendo de 
presijon ir rašinėti noras silp
nėjo. Tik protarpiais nesuvaldo 
mai prasiverždavo noras pagy 
ti, pakilti jūrų aro sparnais ir - 
keliauti jūromis, vandenynais, 
kur mažiau yra žmogiškosios ne L 
teisybės, kur dar Visatos Kūrė 
jo vandenynai,’ bei mėlynasis 
dangus mažiau paliesti gamtos 
darkytojo rankos.

. Paskutinįjį kartą po skaus 
Į mingai praleistos dienos rimo 
skausmai, it jūra po audros, bet 
jo širdis išvargusi nutilo ir 
me buvusi gyvybė užgeso 
žinai.

Toli nuo gimtosios žemės, 
I nuo melsvųjų vandenų Arkanso

kos uostus. Išplaukdamas iš 
New Orleano prisiųsdavo man vi 
są sąrašą lankysimų uostų su jų 
adresais bei atvykimo datomis. 
Apie Afriką išplaukydavo apie 
5 mėnesius ir grįždavo atgal į 
USA. Būdamas tolimuose van 
denyse ilgėdavosi iš mūsų gy
venimo žinių; Nlimatytu laiku 
pasiųsdavau laiškuti, bei vieną Į 
kitą laikraščio iškarpą.

Norėdamas trumpai apibūdin 
ti jo plaukiojimą imu paskutinę 
kelionę Afrikon., Išplaukęs iš 
New, Orleano 2-i2 — 74 metais 
Aplankė šiuos uostus:

1) Casablanca, Nlaroco
2) Cotonon, Republique Du Da-> 
homey ;

3) Toma, Ghana
4) Luanda, Angola
5) Durban, South Africa
6) Beira, Mozambique
7) Mombasa,-Kenya.

ja-į
am

toli
----------------------- - -----

Toliausiai pasiekęs rytinėj j valstijoj buvo supiltas vienišas 
Afrikoj Kenya grižo atgal, kai;kapas. Gal pamaldus praeivis 
kuriuose ąntrą kartą sustoda- stabtelėjęs tars: — Amžinąjį 
mas. Paskutinė atvirutė rašyta suteik Viešpatie mirusiojo 'vė 
iš Luandos 7-1-74. Iš čia, sker-Jei. —

- New Orleane atsisveikina su 
.laivu. Nors būdamas dar ne pen 
sionieriaus amžiuje pasitraukia 
pensijon ir apsigyvena Forth 
Smith, Arkansas. Sunkus audriu 
guose jūrose gyvenimas atsiliė 
pė į sveikatą ir su širdies skaus 
mu apleidžia plačiuosius okea- 

_nus su jų beribiais horizontais.
■Gyvendamas Forth Smith ve

Vaikat ir vėžys 
. FRANKFURT, Vakaru 
kietija. — Dpa praneša, kad Fe 
deralinėje Vokiečių Respubliko-; 
je metų bėgyje lygiai 160 vaikai i 

_v ...______ !apsirgo vėžio ligomis: iš jų!
dė labai vienišą gyvenimą. Tru 11,000 gavo piktybines votis, o : 
ko jam artimesniųjų su kuriais Į 60 turi leukemiją. Tokius skąi-! 
dalintųsi praeitimmi, su kuriais čius pateikė Pediatrinės Onko-; 
dalintųsi šių dienų gyvenimo logijos draugijos pirmininkas 

-eiga. Iš seno žinomas, mūsų jū prof. Kornhuber. 
įEų gyvenimo uolus stebėtojas i 

velioni resni negu suaugusiems, .kadan 
gi jie geriau reaguoja Į mediką-

LIETUVOS AIDAI 
Penkt 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
Sešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
S-k mad. 9:30i- 10:00 v. r. - 1230 AM 
Veda K. BRAZDU ONYTE

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

1914 metų
5?o REMOVE THE HZU (T, 
IMSEKT A CURVEP KNIFE. 
CLOSE TO THE SHELL AND

nauja taupymą rr namu
pasfrolu reikalus visos mu-
su apylinkės. Dėkojame
Jums, ui mums, parodyta 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums; naudingi

2657 W569 STREET
Chicago, IL 606/9 

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM' AVE

SAVINGS
CHICAGO, ILLINOIS 60632

■

Laidotuvių Direktoriai

Jį Trys Moderniškos Koplyčios 
B? Mašinoms Vieta 
į Tel. 737-8600 
V Tel. 737-8601

iEUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

I

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

' TBVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6r2345-8 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-9.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTS TUTOMOBILIAMS PASTATYTI
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KULTŪRINĖ POPIETĖ vadinu juastU lietuvišku vai 
šiuguuiu h ^ania kavute, l’ž- 
baigus pjskuitą p. Juškevičienė 
padėkoj ’ usniai, o susirinku
sieji puhtkjo keletu bangų ap- 
kxiisiin alui'*. J. G.

Nežiūrint nepalankaus karšto 
oro, liepos 19 d., p. Juškevičių 
vasarvietėje, Michiana, Mich., 
susirinko apie 2b asmenų pa
siklausyti iš pietų Azijos atvež j 
tų įspūdžių ir medžių pavėsyje j 
maloniai praleisti laika.

Programą pradėjo šeiminiu- ■ 
kė ir kultūrinio parengimo ini-j 
ciatorė p. Juškevičienė. Ji pa-; 
minėjo, kad neseniai grįžusi iš j _ skautininkė Regina Kučie- 
pietų Az.jos viešina supazm-; . s<> Mozart st Chica.
dins su tą kraštų kultūra. Į HĮ teJ 77^35^ re.

Ap„. Indu, „■ l^k.stan, |M-r .;ti.ui , >vkslančius j Tauti„ę 
ska,l, skade Jan,na > o,.kute. * n().
Marksiene. Jos vvras, orange-1 . . , ; , - A . r-. nnčius kartu vykti 2 Australiją, nvbių krautuves savininkas, f 
prekybos reikalais lankėsi Indi
joj ir Pakistane. Ji vyko sykiu 
kaip turistė. Kelionėje turėjo 
progos pamatyti ir smulkmeniš
kai užsirašyti architektūros, me
no ir kitus tų kraštų kultūros 
paminklus. Ji giliai pažvelgė ir 
i ūkinę, ekonominę ir socialinę 
tų kraštų būklę. Jos padaryti to 
je kelionėje užrašai, turi moks
linę vertę.

Ji patiekė daug įdomių archi
tektūros paminklų vardų, pa
vadinimų, pastatymo priežastį, 
metus, kokiai garbei ir kas pa
statė. Paskleidė įdomių ir mums 
būdingų palyginimų su lietuvių 
kalba, čia jų visų neįmanoma 
išvardinti ar suminėti, bet įs
pūdingiausias palyginimas upės 
Nemuno su upe Uminas.

Ji matė didžiausia žmonių 
nelygybę. Turtingųjų pašonėje 
gulinėjo ir voliojosi minios var
gšų. Apie prekybininkų ir žem 
valdžių buveinės knibždėjo 
nios išvargusių ir alkanų, 
taip su ta gyvenimo būkle 
sipratę, kad niekam neturi 
giežos ar neapykantos.

Jai baigus paskaitą, buvo 
daug klausimų į kuriuos p. J. 
Marks maloniai ir išsamiai vi-j atvykę iš Springfieldo. Ten ato- 
siems atsakinėjo.

Maloni šeimininkė

Į »-

F

Šv. Augustino bažnyčia, FloridojM. ŠILEIKIS

mi- 
Jie 
ap- 
pa-

Iš Čikagos O'Hara aerodromo 
ekskursinis lėktuvas išskris š. 
ni. gruodžio 21 d. Australijos 
skautai ir lietuviąi’ruošiasi eks
kursantus priimti^ 
Įvairias pramogas 
mas. Vizoms gauti
tai kartu su $1(X) rankpinigių 
pristatomi iki rugpiūčio 10 d., 
o likes mokestis sumokamas 
iki spalio 1 d.

— Union Pier, Mielu, lietu
viu vasarvietėse šiemet vasaro
ja rekordiniai skaičiai čikagiš- 
kių, taip pat lietuvių iš toli
mesnių miestų, net iš Kanados. 
Daugiausia vasarotojų ir mėg
stamiausia susirinkimų vieta 
yra Viktorijos ir Algirdo Kurai
čių “Gintaro” vasarvietė. Tarp 
daugelio vasarotojų ten yra 
ponios — Tyrulienė, Oželienė, 
H a rža usk i enė, Gudauskienė, 
Pakauskienė (iš Kanados), Ju
cevičienė, Della Zunas ir jos 
draugė Pullan, Sakavičienė ir 
Stanevičienė. Kaip ir kiekvie
nais metais ten vasaroja dr. Si- 
drys ir dr. Žlioba su šeimomis, 
taip pat agr. dr. šeštokas, prof. 
Jonikas ir dail. Pautienius su 
žmonomis. Abramiki yra

tsudarydami
ir progra--
dokumen-j Užusienis, 

atostogas 
džiančių 
lis tik pradedančių, yra apsigy
venusių visai mielai vasarėlei.

— Mokyt. Marija Varnienė, 
Montessori mokyklos steigėja 
ir tuo metodu auklėjimo pir
mūnė, atostogaudama Union 
Pier vasarvietėje, susirgo. Gy
doma šv. Kryžiaus ligoninės 
448 kamb. Atostogas nutraukė 
ir jos gerove rūpinasi prof. A. 
Varnas.

j stogas leidžia Baltramonaičiai, 
svečius Maciukevičiai, Varnaičiai, Star-

kai,, Baukiai, Gumbaragiai,.spalio 1 ir 2d. Prisikėlimo baž 
daugelis baigiančių nyčioje ir Toronto Lietuvių Na 

ir savo vietas užlei- 
laūkiantiems, dauge-

muose.

— Toronto Skautininku Ra
movė ruošia J. Lukšos - Dau
manto 25 m. ir Romo Kalamus 
5 metų mirties sukaktis. Tel
kiami dokumentai, straipsniai, 
eilėraščiai ir kita minėjimui tin 
karna medžiaga. Minėjimas bus

— Stanislava Pranculytė - 
Statkevičienė yra viena iš ne
daugelio Dėtuvių moterų, pripa
žintų Lietuvos kariuomenės sa
vanorėmis, Ji dabar gyvena sa
vo dukters Nijolės Kaveckienės 
šeimoje, Marquette Parko apy
linkėje. Lietuvos kariuomenėn 
savanore įstojo kartu su Jadvy
ga Banevičiūte ir Ksavera Ži
linskiene. Vieną savanorę su
šaudė rusai. ^Savanorių teises 
taip pat turėjo Tumaitė - Jero- 
šekienė ir Sidzikauskaitė-šaL 
kauskiehė.. L

— University of [California 
Los Angeles r, (UCLA) įvestas 
lietuvių kalbos kursas, lekto
rium pakviestas Tomas Venc-

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

Jauną vyrą ar moterį apmokysime šio ama-
Darbo valandomis informacijų prašome 

kreiptis šiuo telefonu' -
RĄ- Į.-^IOO. įj.į13*4.JĮ«* "j"I

d

MARIJA NOREIKIENĖ ' • .
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairi v preldy.
MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ.

ž

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

» k * ' '

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 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.

3 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, UI, TeL 652-5707,

RAUJIE?rO2S Hemet nėjo xctu. Klnint tą rukaktL gerbiant pirmoje 
Amerikor lietuvių dienraščio steigėjui bei fietutfškot apaudoa pirmū
nus ir atliekant būtinu pareigu amžinam lietuvybės Išlikimui ikel- 
biamai Naujiem: platinime vajo.

NAUJIENOS tvirtai atovl Ir kovoja aš LLetuvoi ir pavergti Urtrrtg lalrrę, 
reidamoc ir neddėdisor I sandėriui au okupantais ar ji Igillo 
tolals.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratine grupe, je bendras Institu
cijas Ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą Bals pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems jaomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
na? yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vijų 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 Lietuvos ir joa žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
turiškų reikalų renesaom.
KMNUOJA: Chlcagoft Ir Kanadoje metams — $30.00, metų — |1CM, 

trims mėn. — $850, vienam meru $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14-00, vienam mėn. — $2-50. Užsienioe*

— $31M metams. Susipažinimui siunčiama seveltf eemokamaL 

Prašoma naudoti žemiau esančfa| atkarpą.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chic*go, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. H«l*Nd ct_, Chicago. III. 60606. — T»L 254-3326

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

Q Siunčiu doL Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdama! lietu vilką spaudą.

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

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

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

Juozas Kapačinskasr liEIVIO 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

Č1KAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO, tJETUVO,. 
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 S1.50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

AA Zottenko. SATYRINĖS NOVĖLĖSl Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pusi., kaina £2.

D. Kuraitis, KELIONt J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuirfsto ir agitpropo propaganda bei

f| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai Ir be jokių įaiparelgojimti.

Prof. P. Pa kirklį*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina S2.

Vincą* lamaltl*. LIUBLINO'UNIJOS SUKAKTIES PARAJTtJB.

PAVARDĖ IR VARDAS

4 DR ESAS

šie ir kiti leidiniai yra gaunard

NAUJIENOSE, 1739 Sa. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 
atsilankant darbe valendonW* arba ut*akarrt paštu (r pridedant 

£ek[ ar plnlplną perlaida.

vyksta 
kursai, 
šį Seš-

lova. Paskaitos bus 5 dienas 
savaitėje nuę 2 iki 3 vai. Kur
sai jvesti prof. Marijos Gimbu
tienės pastangomis.

— Rako stovykloje 
skiltininkų ir vadovų 
Kursantai grįš Čikagon
tadienį, liepos 30 d., 3:30—4 v* 
popiet ir skirstysis į namus 
nuo Jaunimo centro. Kursų bei 
stovyklų vadovai yra Vanda 
Aleknienė, Aldona Gasnerienė, 
Romas Fabijonas ir Liudas 
Ramanauskas.

—Buvusioj Pienių Delikatesų 
krautuvėje, 2419 W. 69 St., 
kaip anksčiau, taip ir dabar 
yra gaunamos Naujienos.

— Jonas Bagdonas skubiai 
regustruoja kursantus į Moky
tojų ir jaunimo stovyklą Daina
voje rugpiūčio 14-21 d. Teirau
tis tel. 778-8370. Skubi registra
cija reikalinga autobuso užsa
kymui bei administracijai.

— Autobusai j Lietuvių Tau
tines kapines eis sekmadieniais 
nemokamai iki Darbo Dienos 
Nuo Archer Avė. ir Harlein 
Avė. išeis 11 vai. ryto, 12, 1 ir 
2 vai. popiet. Sustos prie 63- 
čios ir Archer, Summit. Iš ka
pinių paskutinis autobusas, išeis 
1:30 vai- p. p. Informacijų ,tei
raukitės kapinių raštinėje. Tel. 
458-0638. (Pr.)'

* Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo koD< 
frontacijos, nors dabar daug 
kas non jvesti madą, kad bei* 
dradarbiavimas su sovietais yrs 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . ..

Naujienos buvo Ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.
• ^Tbdėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

JAV-PLO kontaktai?
BEIRUTAS. — Laikraščio Al 

Anwar .pranešimu, tarp Carte- 
rio administracijos ir Palestinos 
Išlaisvinimo O r g a n i z acijos 
(PLO) aukštose vietose palaiko
mi slapti kontaktai. Pasak tą 
Beiruto laikrašty, kontaktai pra 
sidėj.0'(prieš ■ du "'mėnesius, -kai 
Washingtone _ besilankydamas 
Saudi Arabijos sosto Įpėdinis 
Fahd Amerikos prezidentui at
vežė PLO pirmininko Arafato 
laišką.

AR JAU PASIDARETE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa- 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina S3.. Su legaliiko- 
mis formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted SU Chicago ID. 60608 
ruošta, teisėjo Alphonse Wells

t

Namai, Ž*m« — Pardavimui Namai, Žema — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
OR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

x ' DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdentas

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

GRAŽUS BUNGALOW. 2 miegami 
ir valgomasis. Arti Šv. Kryžiaus ligo
ninės.

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

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

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.

LEMONTAS
Sekmadienį, JULY 31

OPEN HOUSE
nuo 1 iki 5 PM

PORTER Pusantro aukšto, 
pusantros fcnaudyuės,

3905 
miegamųjų, , . „ ,
centralinis oru šildymas ir vėsinimas. 
Išbaigtas žaidimu kambarys, priedu 
specialus šeimos kambarys. $59,500.00
1029 HILLVIEW. Pusantro aukšto 
3 miegamieji, T 3/4 maudynės, for
malus valgomasis, centralinis oru 
šildymas ir vėsinimas, pustrečio au
to garažas-. $66,900.00.

- , < > A

Platesnėms informacijoms telefo-, 
nuokite*'* > 5 -

257-5883.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės— kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name in Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635

Area Code 312 771-8200 

ANNA DOCHES
Lithuanian Representative

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Raikli

REIKALINGI statybos staliai-car- 
penters ir darbininkai nrie statybos 
darbų. '

TeL 434-9348

MAINTENANCE MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background o 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

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

3426 S. KEDZIE AVR> 
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

RENTING IN GENERAL 
N u « m o «

MISCELLANEOUS 
ĮvsIrO* Dalykai

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 
greit galima užimti, 
ir parko. $32,800.
MODERNUS 2 butų
Dideli kambariai, švarus iš lauko ir 
vidaus, Marquette Parko centre. 
$35,000.
GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.
7 KAMBARIŲ gražaus mūro, labai 
švarus bungalow ir 2 auto mūro ga
ražas. Naujas šildymas, elektra. Arti 
Paramos. $24,400.

ekstra priedų, 
Arti bažnyčios

mūro namas.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir.Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559
&

TAISAU IR DAŽAU
NAMUS

IR VISKĄ NAME 
Telefonuotif 

476-7727 arba 523-9367

* D t KIS1O - ‘’':
62—M M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-6775 L

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: R E public 7-1 Ml

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4257 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, glminig 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra
šymai ir kitoki blankai

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Aveį Hot Springs, Ark. 

Albertas Ir Kastutė Rozenai, Sav. 
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel 
501-623-7814.

Didžiausios kailiu 
pasirinkimas 

paa vieninteli 
Uetxrri kailininką 

Chioagoje

NORMANĄ 
URŠTEINĄ 

TeL 263^829 
(įstaigos) ir 
677-8489

5 KAMBARIŲ BUTAS, 1 aukšte, er
dvės šildymas, S70.00 mėn. Teirautis 
2 aukšte, šoninės durys, 

4508 So. Honore. 
Tel. 3762443.

REIKALINGA MOTERIS apžiūrėti 
4 kamb. butą ir gyventi vietoj. 
Rendos nereikės mokėti. Ateikite po 
6 vaL vak. Pirmas aukštas iš kiemo. 
Lriolok Rumczinks, 916 W. 32nd St.

185 North Wabash Ar«»

TRAVEL TRAILER 
1977 — 28 foot Never used, air 
cond., self contained. Many extras. 
3 year warranty. Original cost $8,500 
— sacrifice due to death $5,600. 

___________ 275-8610_____________  
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SKAITYK IR KITAM PATARK 
I SKAITYTI *NAUJIENAS’

/
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