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ZRAEL- EISENOS J MARQUETTE PARKA NIEKO NEIŠSPRENDŽIA, - SAKO BILANDIC 
Bereikalinga įtampa sukelia žymiai daugiau 

ir nemaloniy konflinkty^
CHICAGA, UI. — Chicagos į - ------------ -----

meras Michael A." Bilandic, grį
žęs iš Kalifornijos povestuvnės Didžiuiu Ežeru sritvie 
kelionės, uirmadieni ?ana nla- V 71

Uždraus vartoti fosfatus

kelionės, pirmadienį gana pla
čiai su laikraštininkais kalbėjosi 
įvairiais Chicagos miesto ir gy
ventojų reikalais.

— Eisenos į Marquette Par
ką jokios problemos neišaiškina 
ir neišsprendžia^ — pareiškė me 
ras Bilandic. — Galima daugiau 
padaryti, atsisėdus prie stalo, iš 
dėsčius savo, pageidavimus ir tymas bus įjungtas į 1972-metų

. aptarus galimybes jiems įvyk- 
dyti. ■ • -

■ Dunlap, kingininkų sudarytos 
įvairių juodžių grupių koalici
jos pirmininkas, kelis kartus^ 
tvirtinoo, kad ne tik praeitą, bet 
ir ateinančius- Šeštadienius jis 
žygiuosiąs. į Marquette Parką, 
bet jis nęžygia^o. Eisena buvo 
gana plačiai - organizuota, bet 
patys vadai nusigando Tr paskų s

ARABU ŽEMI
Nubausti po 14 mėty

Chicagos- meras Bilandic pa
sirašė federalinės valdžios ruo
šiamą uždraudimą vartoti fosfa 
tų detergentus aštuoniose prie 
Didžiųjų Ežerų prieinančiose 
valstijose: Minnesotoje, Wiscon 
sine, Ulinojuj, Indianoj, Michi- 
gane, Ohio, Pennsylvanijoj ir 
New Yorkė. Ruošiamasis ista-

Vandens Kontrolės Aktą. Už
draudimas tose valstijose skal
bimui vartoti fosfatus įsigalios 
per 6 mėnesius nuo įstatymo pas 
kėlbimo. Norima tuo būdu kovo 
ti su algių plitimu įvairiose eže 
ru vietose. .vietose.

Suleimanas Demirelis 
laimėjo^ pasitikėjimą

ANKARAI — Turkijos porin-

kai ministeris Suleiman Demi- 
rel savo trijų partijų dešiniųjų 
koalicijai gavo pilną parlamen
to pasitikėjimai Buvo didelis 
kontrastas lyginant su įvykiu 
tame pačiame parlamente prieš 
mėnesį, kai kairiųjų lyderio Bu- 
lent Ecevito sudaryta mažu
mos valdžią pirmuoju balsa
vimu gavo visišką nepasitikėji
mą. .. * ’

Juodžių dauguma neįtaria 
-:.v< kingininkams

'. Pasirodo, kad visa eilė Chica 
gos juodžių vadų, susipažinusių 
su Rev. Dunlapo pareiškimais, 
visai nepritaria kingininkų koa
licijos planams. Vieni tvirtino, 
kad Rev. Dunlap savo eiseno
mis nieko nepasikiaeis. .

Jau praeitais metais jis orga 
nizavo kebas eisenas, bet jos ne 
davė jokių apčiuopiamų rezul
tatų. Kiti juodžių vadai tvirtina, 
kad tos eisenos tiktai sukelią 
neapykantą ir kerštą. Kai kin- 
gininkai rengiasi maršuoti į Mar 
quette Parką, tai marketparkie- 
čiai nepralaidžia juodžių prava 
žiuoti Marquette Parko gatvė
mis, apverčia ju automobilius. 
Pravažiuojantieji juodžiai nie
ko bendro neturi' su kinginin- 
kais, bet jie nukenčia.
Garsinta eisena buvo atšaukta

Praeitą šeštadienį Rev.' Dun
lap viską buvo paruošęs eisenai 
į Marquette Parką, bet neturė
jo drąsos jos pradėti, kai pama
tė policijos sunkvežimius, pasi
ruošusius dėti į vidų įstatymų 
laužytojus ir atiduoti teismui. ,

Buvo paskelbta, kad policijos 
vado įsakymų ir teismo sprendi 
mo neklausantieji žygininkai 
gaus po 6 mėnesius kalėjimo. 
Jauni juodžiai .būriaus iš įvairių 
Pietų Chicagos juodžių,kolonijų 
žingsniavo į 6500 S. Ashland, 
bet kaskutinį minutę jiems buvo- sąskaitas iš daugiau kai $350,000 
įsakyta skirstytis namo, nes ei 
sena buvo atšaukta. Vietomis 
įvyko akistata su policijos pa
reigūnais. Keli juodžiai buvo su 
imti ir padėti į policijos sunkve 
žirnį suimtiesiems išvežti.

Meras Bilandic pareiškė, kad 
jis yra skyrium kalbėjęs su vie 
na ir antra grupe. Vieton eise- 
nų/jis patria abiem pusėm su
sėsti prie bendro stalo ir bandy 
ti išsiaiškinti kylančias proble
mas ir bandyti rasti visiems pri 
imtinus sprendimus.

Rekordinė oro tarša, 
kurios nė nepaskelbė

Oro tarša, aplinkos apsaugos 
biurokratų vadinamas “ozono 
lygis” praėjusį šeštadienį pasie 
kė naują rekordą, kurį valdžios 
pareigūnai “pamiršo” paskelbti 
miesto gyventojų žiniai. Ozono 
apie 4 vai. šeštadienį popiet bu
vo. 2411 milijone dalių vandens. 
Ligšiolinis labiausiai suteršto 
ofo rekordas buvo. 237 dalys ozo 
no 1974 m. rugpiūčio 18 dieną. 
Bet tirščiausiai suteršto oro re
kordą visame Illinojuje pasiekė 
Waukeganas, būtent. 266 dalies 
praėjusio gegužės mėn. 28 dieną. 
Normaliai ozono leidžiama iki 
-.07.

Juodiesiems Panteroms 
sumažino teismo skolas
U, S. Distrikto teisėjas Jo

seph Sam Pery “Juodųjų Pan
terų” 18 mėnesių trukusią by
lą pralaimėjusiems tos bylos

sumažino iki $100,000, bet “pan 
terų” advokatas Jeffery Haas 
atsakė, kad jo klientai neturi iš 
ko bet kokią sumą mokėti dėl 
to prašo leisti juos paskelbti “in 
forma pauperis,” t. y. beturčiais.

O bylą pradėdami tikėjosi lai 
mėti $47 milijonus dolerių.

šiltas '
Saulė teka 5:52, leidžiasi—8:11

MM

SO

CHICAGO. — Du prisipažinę 
1975 m. lapkričio 18 d. apiplėšę 
ir nužudę Northwestern univer
siteto prof. Charles F. Hunter 
nuteisti po keliolika metų kalė
jimo: Harold Young, 23, gavo 
nuo 1-4 iki 18 metų, o Frank Dun 
gelmain, _••>, gavo 14 metų ir vie 
lą dieną.

Žudikai ‘LsivTioię HunterĮ, 62, 
š sa'inno į vie-bučio kambarį 
kelioliktame aukšte apiplėšė ir 
Išstūmė pro langą.

Olimpiada-1984 Chicago}, 
jei-fed. valdžia apmokės 

CHICAGOS meras Bilandic, 
grįžęs iš 2 savaičių “medaus” 
atostogų, pasakė spaudos konfe 
rencijai, kad Chicago, turėdama 
daugiau viešbučių ir patogumų 
negu kiti JAV miestai, pagei
dauja kad 1984 metų Vasaros 
Olimpiada įvyktų jChicągoje, 
bet tik.’ jei federalinė valdžia 

į j padengs žymią išlaidų dalį.

i SUDARYS SAUGIAS IZRAELIO SIENAS,DUOS ŽEMĖS PALESTINIEČIAMS
"z* . ♦ .

Nustatys Ženevos konferencijos tikslią
'datą, duos žemės palestiniečiams

ALEKSANDRIJA, Egiptas. 
—Eigpto prezidentas Anwar Sa 
datas labai patenkintas sekre
toriaus Cyrus R. Vance nutari- 
•nu pirmiausia sustoti Egipte ir 
aptarti su Egiptu visus galimus 
Artimųjų Rytų paikos planus. 
Sekretorius apsistojo prezidento 
Sadato vasarvietėje, kad abu
galėtų aptarti ir pasvarstyti zonos, kur svetimi 
amerikiečių pasiūlymą Artimų- lėktuvai nebus Įleidžiami, 
jų Rytų taikai. Iš Egipto sekre-

Šiaurinės Korėjos 
naujos jūry sienos

TOKIO. — šiaurės Korėja . 
pirmadienį paskelbė nustatanti 
naujas “kariškas sienas”, ku
rios apims didžiumą dabartinės 
pakraščių ekonominės 200 mylių 

laivai nei

pasidalino mintimis su Sadatu 
apie amerikiečių aptartus ir siū 
lomus planus Artimųjų Rytų tai 
kai. Dabartinė padėtis yra ge-

-_ x |rokai supintą reikia suderinti
gistruojaši 52^ moterų, o tik T
4^v^f Mbtėrfe;4ūri didesių TOeziaėlitaS

jų Rytų taikai. Iš Egipto sekre- Pietų Korėja pareiškė, kad ji 
torius skris į.Siriją, Saudi Ara-jtokiU sienu nepripažįsta ir kad 
biją, Jordaniją, Libaną ir Izrae- tokia šiaurės Korėjos akcija sta 
lį. Kelionėje sekretorius planuo to pavojun 1953 metų kr.ro pą- 
ja būti 12 dienų. 'liaubų sutartį. .

Viešai nieko nepaskelbta, bet Šiaurės Korėjos radijas pas- 
didysis Egipto dienrdaštis EI kelbė> kad naujas sienas nusta- 
Aram tvirtiną kad sekretorius tė Korėjos Liaudies Armijos vy 

-- • •• • • - - ■ - T • • J • A -.

-Aįmerikoje į kdegįjas re-^^j SUpinįa, reikia suderinti 
nuomones įvairiais sudėtingais

riausiojf vadovybė ir tos sienos 
galioja “ant jūrų, jūrose ir dan- ■ 
guje”. ro'/-" -‘'d? ■ :

sž.Big Benstovi .-Londone, Temzės pakrantėje, didzių.- 
jų valstybinių pastatų šešėlyje, šis didysis . laikrodis savo 

'Taiku rodė laiką visai britų imperijai. laikrodžio pasi
žiūrėti suvažiuoja daug žmonių.

Gary

HELIKOPTERIO NELAIMĖJE ŽUVO LAKŪNAS GARY POWERS
Paneigė gandus, kad vežiku unija davusi

V prezidentui Niksonui milijoną doleriy
LOS ANGELES, Cal. — -Išgarsėjęs lakūnas Francis

Powers, grįždamas iš Burbank apylinkės, kur jis buvo pasiųstas 
nufotografuoti degančią apylinkę, ’žuvo Encino nenaudojamame 
futbolo lauke.

Jo vairuojamas helikopteris 
sustojo ir krito tiesiai Į nevar
tojamą žaidynių aikštės pakraš

Powers skrido 68,000 
pėdo aukštumoj

mus7 gali , sutvarkyti vežikų uni
ja be prezidento, intervencijos. 
Prezidento Niksono padėjėjas 
Jack -Brennan pareiškė, kad bu 
ves -prezidentas” Niksonas; nie
kad nėra- gavęs iš vežikų unijos 
milijono dolerių,’kaip, neteisin
gai buvo paskelbęs Times žurna 
las.

Atvykusi pagalba jau rado jį 
nebegyvą. Pats helikopteris taip 
pat sudaužytas. Specialistams 
įsakyta ištirti nelaimės priežas 
tį, nustatyti, kuri helikopterio 
dalis buvo sugedusi.
Lakūną numušė sovietų raketos

Savo laiku lakūnas Powers dir 
bo CIA įstaigai. Galinguoju 
Amerikos žvalgybos lėktuvu jis 
kelis kartus buvo perskridęs So
vietų Sąjungą ir parvežęs gerų 
fotografijų apie sovietų pramo
nę ir susisiekimą.

Prezidentas 'Eisenhoweris lei 
do jam skristi iš Pakistano j So
vietų Sąjungos f gilumą. Į Po
wers lėktuvą buvo paleistos ke
lios galingos raketos, kurios pa
taikė ir privertė lėktuvą kristi.

Lakūnas Power išsigelbėjo 
l'parašiutu. Jam buvo suruoštas 
sovietų teismas ir paskirta ilgų 
metų bausmė.

Bet Amerikos kalėjime sėdė
jo sovietų šnipas Abel. JAV su 
sitarė su rusais pasikeisti kali
niais. JAV sutiko išleisti'Abelį, 
o sovietų valdžia išleido Powers, 
prasėdėjusį kalėjime dviejus me 
tus. .*?■_

Kai sovietų raketos numušė 
Gary Powers iš 68,000 pėdų aukš 
tumos, tai žinia žaibo greitumu 
apskrdo visą pasaulį.

1960 metų geg. 1 d. lakūnas 
Powers jau buvo, 1,800 mylių 
Sovietų Sąjungos gilumoje. So
vietų karo vadai turėjo progos 
pasiruošti, skrendantį Powrs 
pasitikti ir jo lėktuvą numušti. 
Chruščiovas parašė Eisenhowe- 
riui labai piktą laišką dėl šio m 
dicento.

Lakūnas Powers dabar gyve 
no su antrąja savo žmona ir 
dvim jų vaikais.

Niksonas milijono 
dolerių negavęs

WASHINGTON, D. C. — Va 
kar buvo paskelbta, kad prezi
dentas Niksonas, išleisdamas Ji 
mmy Hoffa iš kalėjimo, gavo 
vieną milijoną dolerių iš Fitzsim 
mons, vežikų unijos prezidento. 
Vežikai nenorėjo, kad Hoffa bet 
kada grįžtų j unijos centrą ir 
kištųsi j unijos reikalų tvarky
mą. Frank E. Fitzsimmons pa
reiškė, kad vežikų unija niekad 
n^ra davusi prezidentui Nikso
nui milijono dolerių. Ji niekad 
buvusio prezidento neprašė, kad j Kiekvienas akmuo yra specialiai 
jis uždraustų Hoffai kištis į Šlifuotas, kad atitiktų pilies 
unijoą reikalus. Šiuos klausi-'stiprumui ir grožiui.

Indijoje, didelėje Rajastano 
provincijoje stovi paveiksle ma
toma “Pergalės pilis”, statyta 
prieš keturis šimtus metų.

mmy Carter įr sekretorius Van
ce paėmė pagrmdan vieną pa^ 
siūlymą ir bandys juo spręsti 
taikos reikalą.

Pagal egiptiečių “gerai infor- 
muotus^ šaltinius’, sekretorius 
Vancel siūlys Izraeliui atitrauk 
ti savo, karo jėgas iš arabų že
mių, užimtų 1967 metų karo 
metu. Izraelis turės pasitraukti 
iš Sinajaus ir Sirijos teritorijos, 
užimtos Golano aukštumose. 
Kaip Sinajaus pusiasalyje, taip 
ir Sirijoj izraelitai jau atitrau
kė savo karo jėgas iš didokų plo 
tų. Bet karo pradžioje Izraelio 
vadai buvo pažadėję atitraukti 
savo karo jėgas iš užimtų arabų 
žemių. Prezidentas Carter pri
minė šį reikalą Izraelio premje
rui Menahem Beginui. kai pas
tarasis buvo atvykęs i Washin- 
gtoną. šiokios tokios pakaitos 
turės įvykti, kai teks pripažin
ti, kad Izraelis turi turėti sau
gias sienas.

Kairiajame Jordano upės kran 
te esancose žemėse bus sudary
ta Palestna, kur galės apsigy
venti visi palestiniečiai, dabar
tiniu metu išsiblaškę po Įvairias 
Artimųjų Rytu arabų valstybes. 
Dalis jų gyvena Egipte, kita da
lis Libane, o dar kiti yra išsis
kirstę po Siriją. Iraką. Saudi 
Arabiją, Libiją ir kelias . kitas 
arabų valstybes. Palestina bus 
Jordanijos globoje. Teks atsi
klausti. . būsimoje .Palestinoje 
gyvenančių arabų, ar jie norės 
įsileisti dabartinius palestinie
čius. Daugelis palestiniečių neno 
ri pripažinti Arafato palestine- 
čių vadu; *

Sekretorius Vance nori susi
tart, kada šaukt ž enevos kon
ferenciją. Jeigu šios sąlygos bus 
priimtos, tai Egipto prezidentas 
Sadatas prižadėjo pasirašyti tai 
kos sutartį su Izraeliu. Pasira
šius taikos sutartj su Egiptu, 
sutartis pasirašys ir kitos Ara
bų Valstybes Izraelio premje
ras Begin labai jau nervuojasi. 
Jis pareiškė noro dar kartą skris 
ti į Washingtoną ir tartis su

Etiopijos — Soniiali jąs 
karas smarkėjo 1 .

'"NAfRCBT/Kenija.’^^ Etiopi-" 
/ją jr Somai j ją savp-.įrijų mene 
siu .pasįepio kąrą vis labiau įkai 
tina, kaltindamos viena antrą 
žiaurumais ir šimtų civilių žmo 
riių žudymais.

Somali j a paskelbė per radiją, 
kad Etiopijos despotas pulk. 
Įeit. Mengistu Haile Mariam įsa
kęs išskersti šimtus senų žmo
nių, moterų ir vaikų, tokią ak
ciją pavadindamas “barbariška 
ir niekšiška”.

Etiopai kaltina, kad Somali- 
jos karo lėktuvai, tankai ir ar 
tilerija praeitą savaitgalį su
naikino keletą Etiopijos mieste 
lių, pridarydami “sunkių nuos
tolių tarpe senų žmonių, mote
rų ir vaikų” ir sužalodami daug 
nuosavybės.

Piety Afrika keis 
savo konstituciją

JOHANNESBURG. — Pietų 
Afrikos žinių tarnyba paskelbė, 
kad parlamentas ateinančiais 
metais papildys konstituciją, 
bet oficialiai užginčijo African 
laikraščių pranešimą, kad būtų 
galima sudaryti senatą iš dau
gelio rasių — baltųjų spalvotų 
jų (mišrių rasių) ir aziatų, iš
skiriant juoduosius.

Stebėtojai sako kad dabartinė 
padėtie ateinančiais metais tik 
ra i lūs pakeista, tačiau spren
džiant iš dabartinių debatų vy
riausybės sluoksniuose 18 mili
jonų juodųjų padėtis tame kraš 
te žymiau nepasikeis.

— 1967 metais McDonnekk 
Douglas bendrovė pagamino įvai 
rios karo medžiagos už 42 bili
jonus dolerių. Iki šio meto dau
giausia užsakymų gaudavo Lock 
heed.

prezidentu Carteriu. Jį gerokai 
darbiečiai pakritikavo Izraelio 
parlamente, o dabar jį gąsdna 
sekretoraus Vance kelionė į art- 
bų valstybes.



D.

Magaryčios

Aš atnešu, ‘tu atneši, jis atneša, 
lietuviškai užtaMdyt. Vra gtižū. 
r-AflLi i ui sahnnis sinti u s pėlritši y V_ *
v's tempiasi, ilgėja pamažu.

Aš Išgeriu, tu pageri, jis negeria, 
ir taip savaitgalius praleidžiame visi.

- O bendram reikalui mes atsukam tik nugarą, 
nei aš, nei tu tam cento nerasi.

Aš pakeliu, tii pakeli, jis pake! a, 
ka sako man kit, aš neklausau.
Stflrtų btizgėjfriu uždegsim tautui fakelą; 
kad jai kalėjimuos būtų kentėt Šviesiau.

Aš nugeriu, tu išgeri, jis pageria, 
ir džiaugsmo pilnatis vis dega mūs veiduos. 
Net Paddy Džiokui mūsų širdį pagiria, 
jie mums ir Lietuvą bokalais atvaduos.

M.

Vieni išėjo tiltų statyti, kiti Bendradarbiauti, o visus ki 
tus po vieną sutvarkysiu. . .MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS

Dėsto RDIAS NERIMĄVIČIUS

‘ta k’Io garsus posakis
86 iŠ giesmės neišmesi". Tač.ai 
šiais ekumenizmo laikais paši 
taiko daug blog'au.

Vfenybčs 1’1 Ar. tieiulrad'-rt) 
Girnakali -savo šk .ties skir 
nelyje “Pakeitė S. Juškėno pš 
vardę’’ taip rašo:

“Buvo vienos mokyklos metų 
užbaiga. Į iškilmes pakvietė ir 
spaudos atstovus. Paskui Drau
gas iškilmes aprašė. Kažkodėl 
prireikė išvardinti ir spaudos 
atstovus. Visus spaudininkus 
paminėjo pavardėmis, tik vjeną 
Naujienų S. Juškėną— ne. Vie
toj jo pavardės įrašė “kitas”. 
Pagal dabar nusistovėjusią ma
dą asmenys ir laikraščiai mu
šami tylėjimu.

.Dabar, kai Draugę rasime 
žodį “kitas”, apsižiūrėkime, be
ne tai bus S. Juškėnas, tik šia 
pavarde.”

Kaip žinoma, S. Juškėnas yra 
geras žmogus, draugiškas, so
cialus ir visiems gero linkintis. 
Jo straipsnius ir koresponden
cijas skaitytojai mielai skaito ir 
gerai vertina. Jis rašo Naujie
nose. Peršasi sena lietuvių iš
mintis ir priežodis: “Pavydas 
yra piktesnis ir už velnią.”

K. Petrokaitits

KAIMO GRYČLA
Lyg matau aš kaimo gryčią: 

plūktinė asla . . .
Ir vaizduotė jau, lyg tyčia, 

vaizdo kupina . . .

PAMAIVOS MAITINASI jęs ar girstelėjęs, visdėlto įvy-Į 
ko nelinksmas atsitikimėlis.

Mano dėdė, kaip yra sakoma, 
į‘“tinka ir prie pečiaus ir prie 
svečio”, — niekas negalėtų pa
vadinti “grinorium”, kai Ame
rikoje išgyveno trejetą desėtkų 
metų. 0 ir tokiems ameriko
nams pasitaiko, kaip “dypukai” 
sako, patirti nemalonių mo- 
mentėlių. Jam pasitaikė iškirsti 
stačiai — kiaulystę svečių aky
se.

Viloje, kur mes atostogavo
me, buvo rengianti kultūriniai; 
kaip dabar priimta, subuvimai. 
Svečių salė apstatyta ‘skonin
gais baldais. ASt sienų kaliojo 
barzdotų patriarchų portretai 
su vėliav-ds Spalvos kaspinais 
perrištais per krūtinę. Kertėse 
stovėjo klasikos laikų statulos, 
o Apolono balta, kaip sniegas 
statulai tė, — pati gražiausia. 
Šv;ęčiai sukinėjosi Įšalėję ponias 
po ranka ’ vėdini, kiti bučiavo 
ponioms rdnkiffės, žinoma, kom 
plimėntus šakė. Jų 'frakuoti lie
menys buv-o lankšmš, kaip nen
drės vėjo lin^fliojamos. Mano 
dėdė nusižiūrėjo į suširinku- 
šfus ponus ir ponias, atsargiai 
stebėdamas, kad ir jam gali 
tekti kokiai poniutei rankutę 
pabučiuoti. RddOS, visas forma
lumo teišykles gerai suprato ir 
Įsidėmėjo. Tiesa, jis jautėsi nuo 
kitų rafinuotų ponų ir ponių 
atsilikęs, bet steigėsi visas eti
kės taisykles atšitnmli.

Aš atsivedžiau dvi ponias ir 
pasakiau:

Susipažinkite!
Žinote, mano dėdė taip smar

kiai linkterėjo bučiuodamas po
niai pirštinėtą rankutę, kad jam 
ant nugaros užgulė nuo staliuko 
virsdamas Apolonas ir žnekte
lėjo ant žemės... v.

Svečių veidai atsigręžė į sce
ną. Vienas jauniklis garsiai nu
sikvatojo. Bet mano dėdei iš gė
dos net ausys užsidegė. Jis net 
užmiršo pasisveikinti su antrąja 
ponia.

Tai metikas htsitikiniėlis! 
— pasakė šeimininkas. - Susi
rinko Apolono baltojo gipso 
šukeles ir nusinešė.

t Mano dėdė kaip perkūrio 
pritrenktas po menko “atsiti
kimėlio”, pasakė man j ausį:

— Bučiuot reikia mokėti!...
Don Pilotas

Mano pusbrolis Vytautas 
Lapkritaitis parinko iš spaudos . 
ištraukų ir su savo pamokslais 
atspausdino šių metų Sėjos 1 
nr. “Gyvenimo pamaivos” sky
relyje. To žurnaliuko vyriau
sias rašytojas aiškina skaity
tojams, kas yra pamaiva pagal 
dabartinės lietuviu kalbos žo
dyną ir dar savo nuomonę pri
deda';

— Pamaivos tai ne juokai... 
Kartais žmonės maivinasi, ne
rimtai elgiasi. Gyvenimą karia 
žmonės, tai ir atsiranda gyveni
me pamaivos, kurias Sėja mė
giną J uodu ant balto dėstyti.

Ir tikrai. Tame pat Sėjos 
numeryje maivinaši pats redak 
torius ir kitus kviečia maivytis; 
Jis išsiuntinėjo kai kuriems as
menims tastą? klausdamas, “Ar 
reikalinga dabar ruošti Lietu
vos nepriklausbmybinę pro
gramą ?” Kitaip ir daug aiškiau 
tariant, jis klausia, ar reikalin
ga drožti iešmą kepsniui kepti 
esant briedžiui girioje ’dar ne
pagautam?

ir kągi? Ogi rirnti vyrai ir 
šiaip mėgstą rašinėti iš visur ir 
apie viską, Šiandien vienaip, 'o 
rytoj vikri kitaip, paistydami 
iš tuščio j tuščią, prirašė 16 to 
žurnalo puslapių, gaišdami 
patys ir dar kitus gaišindami

Nieko neatstovaująs atstovas 
V. Vaitiekūnas kelia į garbę 
tiltų statytojus bei jų klapčiu
kus Tr kaso redaktoriaus padus 
tokia laiško pabaiga:

— Neabejotinai tokios svars- 
tybdš suponuoja būtinumą nuo
dugnaus pažinimo okup. Lietu
vos tikrovės ir mūsų tautos 
Nuotaikų bei lūkesčių. 0 tai, 
kaip. žinai, Chicagoje gali su
kelti atitinkamas reakcijas ir 
piketus. Pamatysi vieną dieną 
prie 2523 W. 69th Street tau-1 
tiečių būrį su kdbliakryžium 
ir plakatais: Liudvikas jau 
‘praregėjo” — eina jis su pa
vergėju!... Būk tad atsargus. 
Kur tikras patriotas, kur tik 
gangsteris — Chicagoj neleng- 
Vh atskirti. Gyvuok!

Na ’dabar skkyk, mielas pūs- 
b'rbli, ar dar geresnių tau reikia 
pafaiaivų ?

Gediminas Gruodaitis
------------------------------------------- k

BUČIUOT REIKIA MOKĖTI j
(Feljetonas)

Nesakyčiau, kad mano dėdė.

Iš kairės, štai, krosnis duonos: 
ji sū sienele . . .

Tiesiai, už langų, aguonos 
kopia lysvele . . .

Suolas pagal visą sieną, 
štai, iš dešinės:

vietomis tamsu ir diena . .
Jeigu kas gulės,

■ > -4

Gali drąsiai atsiminti— 
plaunamas dažnai:

šonai pelenais riūtrinti, 
vandeniu, karštai . . .

Tiesiai $ .dešinės f kertėj e — 
skobnis prie suolų: 

keletas kartų sėdėję 
ri. ,Yra jaugant jų ...

Bu vo,' tarpe kita,' laikas: 
ten sėdėjau aš . . .

Laiko to, kai vaikas . . 
vėl man — neatneš!

Laikrodis ant sienos 
tiesiai, iš kairės — , 

rodytos jo dienos . . .
Argi kas galės.

Ją pamiršti škotų:
JXį — jaunų, skaidri 

Atminimų ploni .

Palubėje žolės

Grindys — kietas rublis

Krosnies x-ienas kraštas

Ir afirt lovų rastas

Visa tai man miela, 
visa tšri brangu: 

čia jaunutė siela 
rišo to kvapu

?!

Yra pakvėpavus —
taip meiliai, sveikai į 

čia širdis daug gavus, 
gavę ir jausmai .

... Jau dabar aš tyčia 
ten apsižvalgiau — 

ten, kur btrvo gryčia, \ 
žolę pamačiau . .

do prie mokslininkų slenksčio?. 
— klausė turtuolis profesorių. 
Profesorius atsakė:

— Tai yra dėlto, kad mokyti 
žmonės vertina turtą, o turtin’ 
gieji nemoka vertinti mokslo.

Kokia tikroji priežastis?
“Keleivis” 30 nr. Vietinių ži

nių puslapyje, “Gal taip buvo 
dėl karščio” skirsnelyje rašo:

“Šiemet Pavergtųjų tautų sa
vaitė Bostone praėjo, galima 
sakyti, nepastebėta. Teisybė, 
gubernatorius Dukakis tos sa
vaitės (liepęs 17-23 d.) proga 
paskelbė specialią deklaraciją. 
Tai ir viskas. -

Jokio susirinkimo, jokias de
monstracijos, jokio kitokio.pri
minimo amerikiečiams.

Kodėl? Gal dėl to, kad ištisą 
savaitę termometras rodė arti 
šimto laipsnių' karščio”...
’' šiuo' reikalu Cicero miestelio 
pirmosios, pusė; antroji pusė 
pęr savo reikalų žinovą taip pa- 
iii^kėr - “ ■■ ; ■ •
a-H' - ' -- ■ -
Vį ; .--’J*-■?£*£:-..-L”.

į- Tokių dalykų neįvyksta dėl 
įšalčmrar. del karščio. Jie įvyks

^ę: Mes turime bendradar- 
jbiailti ir kitus'p^nCBt^kyti patrio- 
^žitfo/'o prieš bolševikus lai pa-' 
Vergtieji •fcoVoja.’* T"?

Bendradarbiaviihd liga yra’ 
užkrečiama! panaši į galvijų 
snukio ir nagų ligą; ' 
Jaun. pilstytojo Vyr. padėjėjas

IR GIRTAS PAMATĖ

Vyras mėgdavo išsigerti ir 
namo pareidavo vėtai. Žrilona 
žinojo jo būdą ir perdaug nesi
rūpindavo. Bet kartą vyras iš 
tavernos parėjo anksčiau, negu- 
pakištai. Jis klaū^K įdVdjėjgii-’. 
fm'čią žmoną: ' '

— Kas čia prie Lovos pakabin
ta?

— Tai ifiažgotč, ’
žmona. '-Gy

— kokia. čia mazgotė, kad 'Su 
diržu!

— Tu. girtas kaip šuva!
—‘ O kieno čia galva prie ta

vęs?

— Tki kopūstas. , Tū girtas, 
kaip šuva!

— Koks tau kopūstas, kad su 
barzda? — klaušiį* vyras.

širdį ir suspaudžia, 
vėl kai pamąstau . • 

Liūdnos mintys audžia - 
ką, ir nežinau . . -į.

Arėjas Vitkauskas 
Vičiatuvos mokykla, 
1929. X 29 i

Turtuolis ir mbksIminkAg
■— Kodėl prie turtuolio durų 

dažnai gali pamatyti moksti-

KANTIčKOS IR DRAUGAS
Senovės giesmės, surašytos 

kurio dėka atsiradau pas. Dėdę į senas kantiškas, dažnai savo _ __ _
Bailią Amerikoje, būtų sehstelė- eilutėse minėdavo ir velnią. Iš rinką, o turtuoliai veik nesrro-

• Didžiausia gyvenimo mo
kykla, yra pats gyvenimas. Net 
ir mokyti žmonės iš jo mokosi.

• Jaunamertė guodėsi moti
nai, kad jos vyras yra girtuok
lis. Motina stebėjosi, kodėl už 
jo ištekėjo. Duktė jai atsakė: 
“Aš sužinojau, kad jis girtuok
lis tik tada, kai vieną dieną 
parėjo blaivas.”

• Jeigu kas nevertina daiktų, 
tai jie nėra jam verti. r

• Estetika juslės funkcija, — 
sąmonėje savaime atsiliepia.

• s Moralybė yra proto speku
liacija. Kanto doktrina sako: 
“Moralybė priklauso nuo žmo
gaus valios.”

• Oro stebėjimo biurai naudo 
ja modernias priemones atspėti 
orui,-bet tuo tarpu reumatiz
mas ir artritas atspėja anksčiau 
ir tiksliau.

• Gabiausi yra penkiamečiai
vaikai Tr aštuolidlikmečiai jau- 
inibfiai: įffrmieji žino visus 
klau'simifšy^ę ’ visus
atsakymus.

• Moderniais laikais vaikai 
netiki, kad juos atnešė gand
ras. Reikia sakyti, kad jie at
skrido Boeing 747.

• Leonardo da Vinči sako, 
kad mažame kambaryje mintys 
Įgerian koncentruojasi. Didelis

. .. /kambarys skatina prie judesių.
• Apsiniaukusiame Ore daik

tai aiškiau matomi, negu gied
roje.

• Stuitu atiquando Sapientes 
(ir kvailys kartais būna gud
rus.)

v.

• Rankiosi išminties trupinė
lius, -----  senatvei paruoši len
gvesnį kelią.

• Jeigu nori garbės, nesibijok 
ir vargo. (Leonardo da Viiiči).

• Mokslas insTžiria šefiatvės 
įkarftnhą, . .

' • Jeigu menininkas Savo kū
rinyje neranda gyvenimo, tai 
ir jo kūrinys miręs.

• Grožis yra tiesa tik tam, 
kas juo gėrisi.

Don Pilotas

atsako

1

nalvS Pupai Medą

Praeities įvykių nuotrupos

Prri. Hrynawecki’s, gavęs tokį laišką, užsigavo, jpy- 
m-įf 4mė reikalauti vysk. Zvierovicz’iius kun. Kybelį 
ūbauji aiM ęriversti, kad jo atiprašytų. Vyskp, Zvie- 
ovicz ithpakvietė kun. Kybelį pas save ir ilgai mauda- 
lai įka.binėjo, kad jis prelato atsiprašytų. Kun. Kybe- 
Ti griežtai atsirakius tą padaryti, vyskupas pripažino jį 
urint pagrindą ir ėmė aiškinti savo keblią padėtį tarp 

jo ir prelato išsišokimo. Jis, pagaliau, paprašė kun. Ky
belį tik užeiti pas Hrynaweckj. Galu gale, kun. Kybelis su 
tiko tik užeiti, bet neatsiprašyti. Atvykęs pas prelatą pa 
sakė, kad atėjo pąs jį nežinia dėl ko vyskupo siunčiamas. 
Prelatas su džiaugsmu jį sutiko ir ėmė aiškinti, kad jis 
pasiuntęs tokį laišką suklaidintas. Tuo visas incidentas 
ir baigėsi. *

Tuo metu Žasfių parapijoje buvo virš 10.000 para- - i 
pijiečių ir tik apie 1.000 lenkuojančių, bet vyskupija Žas 
liamš kunigus skirdavo lenkus, lietuviškai nemokančius. 
Žaslių parapiją pradėjo atlietuvinti kun. A. Burba, už tai 
jį greit iš Žaslių iškėlė kitur. Kun. Kybelis. į Žaslius kle
bonu buvo atkeltas tik dėl to, kad reikėjo statyti naują / 
bažnyčią. Vyskupija žinojo, kad sėkminga bažnyčios sta 
tyba galės vykti tik lietuviui klebonui vadovaujant, to-_ 
dėl šiam tikslui ir numatė' . tinkamiausiu kūn;_Kybelįri t 
Bažnyčios statyba buvo baigta 1901 metais, p 1902 ine- . į 
tais džiovos pakirstas mirė Merkinės dekanas ir Žaslių.-?;, 
klebonas teologijos magistras kun. Kazimieras Kybelis <• 
palaidotas prie jo pastatytos bažnyčios.

Kartą žandarmerijos pulkininkui padarius pas kum 
Kybelį kratą, kum Kybelis paprašė pulkininką su juo 
papusryčiauti. Pusryčiaujant kun. Kybelis pulkininkui 
sakė: “Aš skundžiamas vien už, tai, kad esu lietuvis 'ir 
kad ginu lietuvius nuo sulenkėjįmo. As-^giifyojau,. kąd ‘vąl 
džiū negali man to skaityti- baustinu”. Pulkininkas pa-^.j 
žadėjo daugiau į skundus nekreipti dėmesio. ■ -Į

Toliau knygos autorius S. Kairy s kalbėdamas apie .
1918 metais7 įsteigtas lietuviškas .moky^Iaš..;’^įwEąšėL><.... -
Gimnazijos ir progimnazijo's buvpjstei^o^. Panevezyje, .
Marijampolėjė... Žasliuose...” pslA 
kad gimnazijos ar progimnazijos nebuvo _
Aukštadvaryje buvo įsteigta prekybfrie ■ fh‘b'ginš^dzij^,- 
vėliau — -Žiežmariuose-. ’Bet'aF^i^r/ 
gos autorius sąmoningai suklydo? ’Žižhofiaa, kad ne._Rą-

nie- i
?

Trac’d kito 
tenka suabejoti tuos ką tikrai ‘zmo.

Kas gi-yra politika t. dfos -s^kafiv^jriai^iaj^inąkią^' , 
menas, kaip gėriau tautai ar valstybei. truth
įiiausiAš atsakymas. Tačiau; peršasi. imus/jpg^B^ka., į 
yra nusikaltimų visuma. “Sa :rasi: patapęs -žmogžudys- j 
tęs, vagystes, sukčiavimus, pnėVArtavnfttfs, 
kaūdas ir H. Tas ypač ^skhj^vife^u' RušijSš ’^rtikoye. .1. 
Ir tas ’tęšiašm nuo pat tos sAhtrarkoš gimimo dienos. Tai | 
2d-to amžiaus gėda. ...

Todėl, kai kato^nia' ayfe/pplitnnųs 'įvyktus? refeia ‘zi-G 
noti kaš'esąs kafeėtbj^, k4 jo kalba liečia ir .ko ta kalba 
siekiama, ir tik thomet vėrtifiti — tikėti ar ne.
' , Viša lietuvių tauta džiaugėsi atgavus Lietuvos nep
riklausomybę. Valstybės atkūrimo ‘ pradžia buvo labai . 
sunki, bet beveik per 5 mėtės kraštas nušVito gėriu.
tuva — žemės ūkio kraštas. Už ūkines gėr-ybes Lietuva 
gavo kO tik jai reikėjo. Ūkininkas pasijuto esasr tvalsty- 
bės pagrindas, todėl buvo išdidus ir pasitikįs ^rytdjuihi.K' 
Ryškiausia tą galima buvo matyti Sūduvoje (Suvalki-., ; 
joje). Švenčiant Lietuvos nepriklausomybės dešimtmetį, 
centneris kviečių siekė iki 45 Lt. pieninės, ^sviestas iki B 
Lt. Aplamai žemės ūkio produktai buvo brangūs, - žino
ma, ir pramonės gaminiai nepigūs. Ūkininkai valstybės ' 
tanautojus vadino savo bernais, “ubagais”. Atrodo, kad, 
tarnautojai už berno titulo prikergimą neturėjo užsigau i 
ti, nes čia yra ir teisybė. Juk valstybės iSaikyhiuf. .Vente5 
daugiausia pinigų sudėdavo (mokesčiais) ūkininkai. Iki | 
1926. XII 17 perversmo Lietuvą vafclė ūkininkų daugu
mos išrinkta valdžia. Pagaliau, ne tarnautojams buvo 
skirti gyventojirf, bet tarnautojai gyventojams aptarnau
ti. Netiesiogine prasme tarnauto jai buvo gyventojų ber
nai.

?.

(Bus daugiau)
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Kai kazokas vienas šoka, kiti 
, įžiūri, — Ima juokas...

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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MIKAS ŠILEIKIS Rugiapjūte
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Siuntėjai nori tikėti, kad tar
pe 203 milijonų žvaigždžių-Paukš 
ėių 'lako galaktikoje keleivis 
V*,5 >: er k .r r.ars ka nors su- * »

l, Pevergtų Tautų Komitetas, š. “Mes pastebime, kad tas ap-
m. liepos20d. savo News helease į gailėtinas pavergtųjų tautų nu- 
pask^b^ straipsnį ąntrašte “Car (tylėjimas glaudžiai seką tąrpįs į 
tęrio Proklamacija dėl Pavergtų; taiginio komiteto 
Tautų yad|ųąmą” Atsitraukimu santykiams 
nuo Zmpgąųs-Teisių”. Straipsnis J Sies valdini 
pradedamas Nacionalinio Paverg | 
tų Tabtų jKpmiteto pirmininko 
Dr: Ley E, pohriansklo pareiški
mų, kad'Frėsridento Carterto ke-

V r -

klamaci ja dėi Pavergtų Tautų Sa 
Raitės reiškiu prasidedantį atsi- 
^ąUįomą nuo žmogaus teisių". 
X Toliau rašomą: Dr. Dobrians- 
lęy, kurs savaitėse pradžioje ašt 
rfai kritikavo Prezidentą Carte- 
ij d£l jonepaskelbimo laiku Pa 
Vergių Tautų Savaitės, kuri pra

• JAV-SSSR i 
i — pirmos tokios rū 

valdinės įstaigos įstojimą.
“Mes jaučiamės priversti klau 

sti: Kas yra šiai administracijai 
svarbiau — žmonių teisė ar san 
tykiai su Sovietų Sąjunga?”

Straipsnis baigiamas Dr. Do-' 
Dobrianskio pareiškimu:” Jei 
taip, tai ši yra tragiška naujiena 
šimtams milijonų po komuniz
mu gyvenančiųjų, kurie laukia 
iš Jungtinių Valstybių ir jų ly
derių padrąsinimo, inspiracijos 
ir vilties dėl jų individualinės, 
laisvės ir tautinės nepriklauso
mybės”.

KONGRESO LYDERIO 
PAREIŠKIMAS

Kongresmanas Robert H. .Mi- 
ehel. respublikonas iš Peorijos, 
mažumos lyderis (whip) Atsto
vų Rūmuose, tuo reikalu rašo:

Washington.’ Trečiadienį, lie
pos 20 d. Prezidentas Jimmy 
Carter paskelbė Pavergtų Tau
tų Savaitę. Jei nepajutote, kad 
jis tai padarė, nesisarmatykite. 
Nebuvo antraščių nei penkių mi 
nučių komentarų televizijos va 
karinėse žiniose. Galbūt mažas

reikšdamas,.’ Tcad ‘‘nėra pateisi- 
niipo” dėl tokio suvėlinimo — 
pirmas f^^>^tšrtikimas visoj e 
ĮR J?ąyęrgtų Tautų Savai

jstorijoįe< f
y“Payergįoą. tautos ir žmogaus 
tęisės yrą natūrali kombinacija”, 
pastebėjo Dhi Dobriansky, “ir 
^ėlto inęą tikėjomės iš Preziden 
Vp: skubios -rę stipriai išreikštos 
įrokjąrąacijos”.. . '. ' 
•“Vietoje, -mus pirma infor 
mayo, ka4- nęįtus jctoos prokla 
macijos. ■£ągąlfąįi mums patei-

^pąreįškimą, kuriai gabalėlis daugumos laikraščiu 
nįę 'tiępanšttįiė^ njė - viena iš 27 paskutiniuose puslapiuose— tai 
tautų, dąbiir esančių komunistų buvo viskas.
geJaifry^jė^-neiTpirmaeilė tos ne Sekančią dieną Prezidentas 
įąisVėB': SovietųIpąsakė svąrkesnę kalbą apie So 

vietų, ir Amerikos santykius, žo

džių “Pavergtos tautos” tekste 
niekur nėra.

KITOKIOS ŽINIOS

Tai liūdnas komentaras kaip] pras;decja :įjrŲ antplūdis?
yYlimctv’nni-i -m z\ zJ i « J •administracijai taip media (spau 

dai ir televizijai) kad tokia pro
klamacija galėjo būti parašyta

NEW YORK. — Amerikos 
Mokslų Taryba pabrėžtinai pers

jimas iššauktų pasaulinį klirna 4 bilijonų Žemės planetos gyven 
to pakitimą, tai ryškiai atsiiiep tojų”.
tų ir į visos žemės ūkio produk- 
vtiją , -

Amerikos suvenyras 
nežinomiems pasauliams

WASHINCTONAS. — Kaip 
jau skelbtą. Šio rugpjūčio 20 die i 
ną į tolimus begalinius pašau- j 
liūs iške'iauia erdvių keleivis 
— erdvėlaivis Voyager, kuriame 
yra įkalbėtas Amerikos Prezi-, 
dento geros vaųos pareiškimas, į t:no 
jei. Visatos enivėmis-'bekelriud::- I 

civilizaciją, kuri sugebės Prezi' 
dento “MessagęjOsšifruoti. Bet 
erdvėlaivį Voyager paruošusi 
NASA į siuntinį nežinomiems 
gavėjams įdėjo apsčiai ir vaiz 
dinių, buitinių, garsinių ir kt-1 
siurprizų, pavyzdžiui, fonografo 
rekordą (plokštelę) ir vaizdelių 
apie žemės planetos žmones, pa 
rodant vyro ir 1 
cijos aktą ir kt Plokštelėje įre-ltų jam nepavyko pravesti, 
korduota muzkos; nuo BeethO-j 
veno Penktosios Simfonijos iki 
Louis Armstrongo “Melansholi- 
jos” ir kinų muzikos pavyzdžių. 
Negana to, užrekorduota paukš 
čių giesmių, traukinio, perkūno, 
jūros bangų, verkiančio kūdikio 
-ir gyvulių garsai (atrodo, kad^ 
apie karų garsus nutylėta). '

Prezidentas prie savo “Mes
sage” dar pridūrė: “Erdvėlaivį! 
Voyager pastatė Jungtinės : 

Amerikos Valstybės. Mes esame 
240 milijonų žmonių būtybių 
bendruomenė tarpe daugiau kaip

k

Apkaltino buvusi 
kongreso atstovą

i-'Jriktm, 1). C. Federali- 
risiekusiųjų teismas apkal 
buvusį ryundo demokra 
r Ii jos atstovą kongrese Ed 

mas Voyager sutiks kur kokiąjwa'd A. Garmatz.
Pasirodo, kad 1872 metais ši

tas įstatymų leidėjas paėmė iš 
dviejų laivų transporto bendro
vių §15,000.00. Jis prižadėjo 
šioms bendrovėms pravesti tokį 
įstatymą, kuris bus toms bend
rovėms naudingas. 1972 metais 
jis paėmęs §5,000.00 iš Moore 
McCormick bendrovės pirminiu

moters reprodukj ko, bet prižadėtų įstatymo pakai 
Plokštelėje ire-1 tu jam nepavyko pravesti.

Dabar visa eilė kyšius davu
sių žmonių liudija pfieš Garmat 
zą. Jis lengvai kyšį paėmė, bet 
dabar jam bus labai sunkų aiš
kintis.

Washingtone pasakė, laikui bė
gant tiek atšils žemės atmosfe
ra, kad bendra temperatūra bus 
apie šešis laipsnius aukštesnė. 
Temperatūrai dar labiau — tri 
gubai atšilus, žemės ašigaliuose 
įvyktų milžiniškas lelynų tir
pimas. Vien Vakarinės Antarktį 
kos (Pietų ašigalio) ledų kal
nams per 300 metų sutirpus jyan 
duo žemės paviršiuje pakiltų pen 
ketą metrų, dėlto daugelis mies
tų turėtų keltis aukščiau.

taip pripuolamai ir taip vėlai ir j pėja okeanų pakrašč. esančius 
tiek mažai skelbta, “žmogaus miestus kaip New Yorkas, Lps 
teisės” yra gražiai skambanti Angeles ir pajūriais, kaip Ham- 
abstrakcija; “pavergtos tautos” burgąs, kad energijai gauti pra 
verčia mus pažvelgti kiek ar
čiausi į likimą koks ištiko spe
cifinę grupę milijonų žmonių 
būtybių per daugiau kaip 30 
metų...”

Toliau autorius aprašo vieną 
žymiausių komunizmo architek
tūros konstrukcijų — Gėdos ir 
Mirties Sieną skersai Vokietiją, 
moderniausiais mirties išradi
mais atskiriančią Rytų Europą 
nuo Vakarų:

“Gilus cementu išklotas grio
vys... minų laukas... tankiai pin 
ta rietu tvora, prasidedant tri 
jų pėdu žemės gilumoje, ir sie
kiantį dešimties pėdų viršum že 
mės...,priešasmeninės minos... au 
tomatiškai šaudantys kulkosyai 
džiai, paleidžiami šaudyti elektro 
ninės akies ir taip nutaikyti, 
kad šaudytų į kelius, į galvą, į 
krūtinę;.-, alkani policijos šunys..? 
Tai yra ką reiškia žmogaus 
siu paneigimas”.

paskutiniuose puslapiuose — tai

179 BMth Halated Stmt. Chloro. m. <0«U

dėjus padaugintai vartoti ang
lies ir alyvos kurą, jiems gresia 
aptvinimo pavojus. Kurui nau
dojant fosilų žaliavą, gali pra-

Af- 
juo-

Afrikoje policija 
į plėšikus šaudo

JOHNNESBURG, Pietų 
rika. Policija penktadienį
džių mieste Sovieto pradėjo šau
dyti į grupę juodžių plėšikauto-

9C

K

i

Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St

s

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša ,

+ : r t t-;’ s - / I Jei anglies:Widegio padaugė- sideti klimato pakitimai, ture-l . <
siantys pasaulinės reikšmės re
zultatus, rašo Hamburgo dien
raštis “Die Welt”.

Klimatą ardantis elementas 
yra anglies dvidegis (oxygen di- 
oxid), kurs energijai gauti kū 
renant anglį, dujas ir alyvą, pa 
sikelia į atmosferą. Kaip Tary
bos pirmininkas Roger Revęlle

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

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai ----------------^8 00

2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,
minkšti viršeliai___ _—-------- i--------------------- - -------- -------.$1.50

Ml

ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
. CM.IMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

VEIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^
-MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liė&ančnis 1905 

Įvyktai^ JibloziAio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
L vietoje $4.00 dabar tik - -----------------$3.00

$2.00 
AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.

ta po lurr^ą IspūdžiaL Dabar tik ____ _____  $2.00
atsiuntus takį arba money ordorj, oria 

kahtaa prkiadant SOe. parsiuntimo Klaidoms.

ST_ CHICAGO/lLL. S0608

f.7 : KNYGOS ANGLŲ KALBA
;kiSS THE BARK. Pikantišku Ir intymiu nuotykiu 

patinti S gyvanlmo. Lengvaa atūiua. gyva kalba, gražiai Išleista

T J'Or. JlMtM K Kratlut, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijos 
MOtnukt nūo pat senųjų amžių Iki pokario metu. Vidutinio formato. 142 
pifl., kainuoja 12.00.

THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
taut^brautal, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija 
lli ptl laina Kietais viršeliais $4.00.

yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas Ir 
atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
tavfl jwlklv tnyJV, kvrle* pijwel bet kalti*

* AkmaMTM' Rąk»lnHkJi. MES GRĮŽTAME. Įdomfli jaunu dieną 
. . IblttdMnul Ir JvyMu bet vietą Aprašymai, skaitomi kaip ro- 

fiattU. 96? psl. Kaina 98.
A. PakatoiHrte, METAI PRAEITYJE. Netolimu įvykiu pririmtnl- 

tr Uflto įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymaL ausklra-

Dr.Knrt Grinių*, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tom m. Gn- 
-Btas risfatUlą 336 p*I. Kiliu MOO. MlnHtali viri. 15.06 

V»eL BlrfiMri, SENŲJŲ LIETUVIiKŪ KNYGŲ ISTO-
5 I talta. 306 p«L, Irilti — S3,00, mln^tate rir-

tattate — SX0O: H dali*. 229 psL. ĮriM* — $3,00. mln»- 
Wa Vtrteuif____________ ______________________ _____ ttM

Hanrlta* T«m*m — Tam*L»v«k»*. LIETUVUKASIS PAMARYS.
M^lllrta Ir Labguvo*.apskritys ra Įdomiais aprašymais, fflu-

■ • sMdjania Ir ddtnmeutactja 336 psL kaina SS.
1 ■ f. tMMii, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuva* 

ptrtiWiQ buitie* romanas 292 poalaph). Kaina $3.
Janina M»r«n*. TRYS IR VIENA, jaunystės itsimlnlmaJ 

m pti--------------------------------------------------------------
ĮA GwMIa, POVILAS MILERIS, biomfijo* bruožai 2X3 

patapUd __ ___________ _____ -u . -------.. . ■
C&ffM iHtiHiif rtflji prfdMI 15 et palto fflaldocit.

IX f*
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jų; viena 19 mėtų amžiaus mer
gina Regina Nhląpo buvo nu-, 
šauta. Policija aiškino' reporte
riams, kad. rier.as . policininkas 
įsipainiojo į spygliuotas, vielas ir 
pradėjo šaudyti, kai .studentai 
pradėjo jį akmenimis apmėtyti.

fe. Policiją pranešė buvusi privers
ta šauti j būrį jaunikių Soveto 
dalyje Medowlands, kur vienas 
buvęs sužeistas. Šunys buvę pa 

‘leisti prieš būrius' juodžių, ak
menimis- daužusių raūtomobilius.

Pietų. Afrikos riaušių kontro
lės viršininkas gen. David Kriel 
prižadėjo imtis “visų reikalingų 
priemonių” tam huliganizmui su 
stabdyti”.-.
\ L

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė, Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti: Reikia patyrime. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapiu agronomo vA Šeštoko knygelė 
kuri vadinasi < K

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

žole užauginti, kaip žeme tręšti ir prižiūrėti. Naujienos ši$ knygele 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygele įsigyti už $t25. Jeleu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygele jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST- CHICAGO, ILL. SOSOS

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juon« Daupara*. ŽEMES ŪKIO IV1ET1MAS. Studija. Gle!> 
t» Chicago j e 1966 metai* paties autoriaus lėšomis. Knyg* drlelu da
ilų: Sėmės akio švietimo problemos ūkininku krašte, u dalia: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius save žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimai 
nebūtą sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo Ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu Ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu ir kultūrinių laimėjimu, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vairiai* 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms’’.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai Ir po pa
sauli Išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininku valkai, reiškia, kad H knygs bus brangi 
Uučiai lietuviu daugumai, ypač kadangi knyga ra tokia meile Lietuvai 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai mals žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Uetuvai".

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik 38.00. 
Gaunama Naujienose.

©eki arba Money Orderi dusti tokiu adresu:

NAUJIENOS ,
17SS So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS WW8

.§5.00 .

___ 54.00166 psL, minkšti viršeliai ----- ------------------------------------

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

orderį tokiu antrašu: iNAUJIENOS
..1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608

Taupykite dabar
pas mus

-universal

san

Pis 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.

UNIVERSAL
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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

I — NAUJIENOS, Chicago I, ILL,— Wednesday, August 3, 1977
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Nerimtos išvados
Vytautas Širvydas, Vienybės vyresnysis redaktorius 

kiekviename Vienybės numeryje rašo “Mes”, kur kiek
vieną kartą bando nagrinėti lietuvių visuomenines prob
lemas. Jis turi surinkęs daug Amerikos lietuvių praeitį^ 
liečiančios medžiagos, kartais atrenka įdomias citatas 
ir padaro naujų ir įdomių praeitį liečiančių komentarų. 
Bet kai jis bando savo nuomonę reikšti apie dabartinę 
Lietuvos ir gimtiniam savo kraštui laisvės siekiančių 
Amerikos lietuvių nuotaikas, tai pataiko pirštu į dangų.

“Mėš”yra Vienybės įžanginis. Jame širvydas reiškia 
. savo nuomonę apie įvairias lietuvių problemas. Bet gana 

dažnai skiltyje “Mes” jis kalba ne tik savo, bet ir visos' 
Vienybės vardu. Kol Vienybės priešakyje stovėjo poetas 
Juozas Tysliava ir Lietuva buvo nepriklausoma, tai visi 
Amerikos lietuviai žinojo, kur Vienybė stovėjo. Bet kai 
Lietuvą okupavo rusai ir viltys gimtiniam kraštui išlais
vinti tapo ilgos kovos problema, tai Tysliava pradėjo svy 
ruoti, o Tysliavienė nuvežė pavergton Lietuvon savo "vy
ro pelenus ir jo paruoštą eilėraščių tomelį, kurį okupan
tui dirbantieji kazakevičiai patarė išleisti -Vieną Tyslia 
vienės koja buvo Brooklyne. o antroji rusų okupuotame 

. Vilniuje. Ji kartais įdėdavo New Yorkė'veikiančio1 gene- 
ralino Lietuvos Respublikos konsulo A. šimučio fotogra 
fiją, bet gana dažnai savo puslapius papuošdavo ir Mašk 
vos lietuviams primesto dabartinio pavergtos Lietuvos 
“užsienio ministerio” Vytauto Zenkevičiaus paveikslą.

Jeigu Tysliava nebūtų poetas, bet lietuvių tautos ko
vas už gimtinio savo krašto pažįstantis kovotojas, tai jis 
nebūtų susvyravęs ir su bendradarbiautojais nebūtų pra 
dėjęs ieškoti ryšių. Reikia maryti, kad ir jo žmona apie 
lietuvių kovas tiek nusimanė, o gal dar ir mažiau negu jo 
sios vyras. Pradėjus jam ieškoti ryšių su okupanto pas
tatytais statytiniais Lietuvoje, Tysliavienė riedėjo ta pa 
čia kryptimi. Apie vyresnįjį Vienybės redaktorių nega
lima būtų pašakyti to paties, bet klausimas ir jam nėra 
toks aiškus. Lietuvos laisvės problemas jis studijavo iš 
Amerikoje leidžiamų įvairių lietuviškų laikraščių ir sk
leidžiamų gandų bei išgalvotų ‘Taktų”. Jeigu jam reikė
tų pasakyti, kur jis stovi Amerikos lietuvių vedamoje
Lietuvos laisvės kovoje, tai jam pačiam būtų sunku aiš- pagimdo šmeižia.

kiai pasakyti. Praeitis jam gali būti kiek aiškesnė, bet 
dabartiniu metu, atrodo, nesuklysime, jei pasakysime, 
kad jis stovi prie statomo “didelio tilto”. Kur inžinieriai 
pasisuka, taip vyresnysis redaktorius ir savo “Mes” pak
reipia. • ,4

Šį pavasarį keli neaiškūs tipai, sulindę į lietuviškas 
organizacijas, paruošė šlykštų pakšvilį prieš Naujienas 
ir didelę Amerikos lietuvių visuomenės veikėjų dalį. Pla
tesniuose visuomenės sluoksniuose vyrauja įsitikinimas, 
jog tai yra Maskvos agentų darbas. Pamfletas nepasira
šytas, leidėjo vardas nepažymėtas. Tiek težinoma, kad jį 
platina imperialistinės Maskvos politikos agentai. Pra
džioje mask viniai bandė šį pamfletą pardavinėti, bet kai 
išaiškinta, kad nei vienas Chicagoje gyvenantis autorius 
nedrįso pamfleto pasirašyti ir kaltinimus faktais parem 
ti, tai niekas, jo nepirko. Dabar jau veltui dalinamo apok
rifo niekas nenori į rankas imti, nes tai yra gryniausias 
šmeižtų ir melų paskvilis.

Vytautas Sirvydas, pradedantis garsėti Amerikos 
lietuvių tarpe istoriku, reikalo neišaiškinęs ir neištyręs, 
patikėjo Maskvos agentų platinamu paskviliu ir, kartu 
su Naujienų niekintojais, šitokias išvadas paskutiniame 
Tysliavinės laikraštyje daro: . ..7-

“Stuktelk į stalą — atsilieps žirklės. Tokiu bū
du Chicagoje “pogrindyje” išleistas pamfletas gal 
pataikė tiesiai į akį, nurodydamas Naujienas kaip 

lietuvybės kenkėja. Bendruomenės pradėtą leisti ang-- 
lų kalba Bridges pasiskaičiusios Naujienos nuspren! 
dė kad leidinys yra “tiltas į Maskvą”, kurio architek
tai
gingi veikėjai), juo uždirbsią “gana pinigų” mokėti 

muitus Maskvai”.... -'4* '=

“Liaudies patarlė moko iš adatų neskaidyti veži
mo, o senovėje filosofas Aristotelis-.patardavo iš da

lies nespręsti visumos. Naujienų redakcija ^šių išminties 
grūdelių, atrodo, nėra girdėjusi, nes, naują leidinį Mas 
kvai padovanodama, rėmėsi tik vienui viena jame ats

pausdinta informacine žinia apie dabartinėje Lietuve 
voje leidžiamus laikraščius, kurių kiekvienas turi 
dešimtimis tūkstančių daugiau skaitytojų, negu Nau 
jienos. Atrodo, Naujienos seka vašingtonietį Balį, 
kuris anuosyk taip pat dėl informacinio pobūdžio 
žinių Vienybėje įsikalė į galvą, būk Vienybė esanti 
tokia, kokia ji nėra ir negali būti”; Vienybė, 1977 m.

Vilniaus panorama iš Gedimino kalno žiūrintPRANO BŪDVYČIO NERIMAS
C C.

— Turit žinoti, kad aš esu ka 
talikas, tikintis katalikas. Aš 
eini j bažnyčią ir nuoširdžiai 

— inžinieriai (devyni mūsų jaunesnės kartos ęnerimeldžiuosi. Dažnai pasimeldžiu 
’ir namuose. Man katalikų tikė
jimas buvo Įdiegtas mano ma
mos, kuri buvo gera lietuvė ir

Ką prof. Balys apie Vienybę įsikalė^'galvą. istorikas 
Sirvydas nedrįso parašyti, bet jis tvirtini kad Naujienos 
pasekė tą “neaiškų” Balį.-Balys yra daug aiškesnis, negu 
istorikas Sirvydas, ir Balys dokumentus moka atskirti 
nuo melų ir šmeižtų, Chicagoje išleistą Maskvos pinigais. 
Sirvydas minėtą pafletą paskaitę grynu pinigu ir pritaria 
komunistinei propagandai — Naujienos yra “lietuvybės 
kenkėjos. Bet, matyt, kad Sirvydas yra toks pats, istori
kas kaip ir patarlių išminties mokinys. Niekad lietuviai 
nesakė ir nesako, kad iš “adatų riėškaltytų vežimo”. Iš 
daugelio adatų, net ir neskaidytų, galėtų vežimą prikrau
ti. Patarlė pataria iš adatos, iš vienos adatos neskaidyti 
vežimo, nes iš vienos, kad ir ploniausiai ją kūškaldytų, ve 
žimo nepriskaldytų. ’

Istorikas Sirvydas nepastabus. Pražiūri svarbias smul 
kmenas, kurios visai problemai duoda kitą krypti. Arista 
telis pataria Į šmeižtus nekreipti dėmesio, o Sirvydas ne

t

mama įkalė, kad kunigas negali 
nieko žmogui blogo padaryti, o 
visdėlto mačiau, kad kun. Kė- 
zys, skelbdamas tiesa aiškų me
lą, padarė didę klaidą. Aš aiš 
kiai mačiau, kad jis padarė tai, 
kb neturėjo daryti. Jis palaužė 
manyje pasitikėjimą jėzuitišku 
kunigu,^© šitas klausimas man 
nedavė ramybės. Aš nesupratau, 
kaip jis galėjo šitaip pasielgti?

(Tęsinys)
bta, kad aš norėjau prie sienos 
prispirtą kun. Kezį mušti. Pa
kėlęs vieną ramentą, aš negaliu 
lygsvaros išlaikyti ir virstu, o 
iš manęs padare mušeiką. Kol 
marijonų dienraščio korespon
dentas tuos melus rašė, tai aš, 

tikinti moteris. Tikėjo į Dievą ir i supratau. Mes žinojom, kad'ps, Tuo tarpu mane'kankihdavo ir 
-----1—.-_j_ —'pamatęs stikliuką, gali bet ką nlano paties. nerimas. Žinojau,

parašyti. Jam nesvarbu teisybėj neteisybėj bet galvoda-
nesvarbu kitų tikinčiųj ų jaus-• '

mano tėvas, bet jis nekreipdavo 
tiek daug dėmesio j smulkme
nas. Aš be Dievo, taip pat my
liu ir savo Tėvynę. Alan buvo 
labai skaudu ją apleisti, bet ki
tokio kelio nebuvo, kai sovietų 
karojėgoš antrą kartą veržėsi į 
Lietuvą. Kataliku bažnyčios kų 
nigus laikau Dievo atstovais že
mėje. Niekad blogu žodžiu jų ne 
paminėjau, b .kai kiti iš vieno 
kito pasišaipydavo, tai nusisuk 
davau Į šalį, kad nerekėtų klau
sytis, ,

mai, sąžinė, jos balsas. Jo są
žinė niekad jo negraužia, o -jei
gu ir graužtų, tai stikliuku jis 
ją,apramintų. 0 gal jis taip daž. 
nai įr nugeria, kad apramintų 
neramią sąžinę? Sakau, jis ma 
nes neveikė. Nedoras žmogus ne 
gali paveikti teisingą žmogų. '

vau, o gal visdėlto aš Buvau 
kaltas. Kad aš jo ramentais ne

R. V. MIŠAUSKAS

Mažas dalinys - didelis veiksnys
(IŠTRAUKA)

(Tęsinys)
Dėl to žygio sustojo beveik visi Ruhr'o krašto fabri
kai. Jie sunaikino torpedlaivių ir povandeninni laivų 
“nesugriaunamus'* bunkerius jie naikino V-4 ir V-2 
raketų lizdus — bunkerius ir pagaliau —- jie paškan 
dino “nenugalimą” didžiausią karo laivą Atlante — 
Tirpitz (45JXX) Tonų — tuo laiku betykantį auką 
Alien ir Tromso Fijorduose, Norvegijoje). Viši tie da 
lykai buvo kitų dalinių bandyti het nepavykę. 617 da
linys juos atliko, nes tai buvo mažas, be galo apmoky
tas specialus dalinys. Tarp kitako — 617-sis niekuo
met nebombarduodavo miestų...

Būtų galima kalbėti ir apie “Popskio Privačią Ar 
miją”, susidedančią iš 25-50 vy rą su Jeepais vadovau 
jamų “Popskio (rusų emigrantų sūnaus Viadimieij 
Peniakoff, 45 m. amžiaus, pertukusro, dėl aukšlė krau 
jo spaudimo nepriimto į reguliarių armiją). Kai jie 
naikino lėktuvus ir 100-tus tūksfančfų galionų benzi
no Afrikoje, kaip kovoje sunaikino du batalionus “Tig 
rų’’ tankų, kaip užėmė 2000 vokiečių ginamą miestą 
Italijoje ir tt. Tačiau šios “arniijos”apmokyinas. me
todai ir žygiai taip panašūs j pnlk. Stirling’o vadovau
jamo S. A. S.,dalinio, kad nenorint šio rašinio išplėsti 
į d«A . fornū, juos tik paminėsiu, o kaš n<Wi 1 dau
giau gilinti.. tam yra tuzinai knygų įvairiose kalbose.

Taip, šie visi pavyzdžiai, gal ryškiausi iš ilgos 
Antrojo Pasaulinio Karo Specialiųjų DaffniU eilės ro
do, ką loki daliniai gali nuveikti Pradėjus juos visus

čia vardinti, Šis rašinys taptų daugiau panašus į sau
są istorinę kroniką, negu menkiau skaitomą faktinį, 
bet šiek tiek dramatizuotą dokumentuotų žinių, ap
mokymo metodų ir minčių pasidalinimą. (Vien tik
tai, kad rašinys yra faktais ir dokumentais pagrįsta, 
dar nereiškia, kžid jifc turi būti sausas, aukštų frazių ir 
galvos laužymo šiupinys, kaip daugelis mūsų šių die
nų rašeivų galvoja. — Aut.}. ,

Priėmus mintį, kad iš specialiųjų dalinių galima 
šis tas pasfmėkyfi, kad į jų gifėšnę pusę ir apmokymo 
metodus bei ribas būtu verta ir įdamu žvilgterėti, tam
pa mūsų mažai fantai — gyvenftno, karo ir išsilaiky
mo vadovėlis. Tad^ sekančiuose puslapiuose, šalia su4 
faktų, metodų, Šrpfndkytrio prieTnanių bus ir žmonės,, 
ar bent jų aprašymai. ĮŽahgai teko parinkti vieno (ma‘ 
no nuomonė veršatylans — Otto" Skorzeny., Aut.) vaj 
dovo karjeros svarbesnius taškus ir juos per kelis 
puslapius paminėti. Tie taškai parbdo, kaip žmogus, 
aplinkybių vėrČTŽniaš, fnoka prisilaikyti prie aplinky
bių ir atsiekti norimo tikslo. Veiksmų ir tikslų skirtin 
gumas parodo taip pat ir kokio žmdgaus charakterio 
tam darbui reikia. Jie turės būti palikti šalia šių pn<- 
lapių. Jie paminėti tam, kad SnoguS, koris tikrai šiais! 
dalykais doinftž ir studijuoja, galėtą medžiagą rastr 
pasaulio bibliotekose.

Aukštas lieknas* šaltas, pulkininkas D. Stirlingas, 
jo veikla sausumoje už priešo linijų, do nedideli tam
siaplaukiai italai leitinantai, jų meilė jūrai ir įsitiki
nimas, kad net jūroje žmogus yra galingesnis už di- 
džiaušioš kftrb laivės (prieš jų-.adiadr'aiiteld įsitikini
mus ir bailius laivyno veiksmus) jiefirts Oras, žemė, kai 
nai ir jūra buvo tik priemofies... Kdftirt vyrai su skir- 
fingafš irfėfodais, aprėpenčiais visų kitą naudotus. Ją 
gyvenimas — tai nesibaigiantys įdomūs nuotykių ro

vojau, nusikaltau mintimis?* -

— šitos mintys man neduoda 
vo ramybės. Ne vieną kartą, kai 
pradėdavau 'apie visą šį sąžinės 
konfliktą gaivptr, tai hėttaėjau 
ramybės. Jeigu ta mmtis- inade 
prikeldavo naktį,-tai turėjau 
keltis ir eiti prie lango. Bandy
davau išsiblaškyti. Mano galva

lo mano krūtinė. Pradžioje mane J sitikti? Kaip aš galėjau patekti 
pradėjo sąžinė graužti. Gal bu
vau padaręs didėlį nrfsikaltnnU; ; 
kurio nesupratau? (Tai aš hfeko • 
apie filhfUs nenusivokiau ir man

Kezys kunigų laikraštyje para
šė, kad Drauge paskelbtas rhe-

Tėvynės meilė mane nuvedė Jas buvo teisybe, tai taip .ir su šifįeišhešdavo, kaip čia galėjo at
17 cit X oi'TTXTTOlC! i-T'A’T'm 1/A -morin Irv'ii'H-nA L>-r»o marin ' . , .-t > ■ v- v. • j i /••kartu šij kitaiš lietuviais į -jėztri 

tų vienuolyną, kai jie pradėjo or 
ganfzuoti komunistų pavergtoje 
Lietuvoje suktus filmus . rodyti. 
Man atrodė, kad jėzuitai daro 
klaidą. Kartu su kitais nuėjau nereidėjo ten. ficsiės^kišti.? Bet 
prašyti, kad jie jauniems lietu-[kai pagalvoju, kad ne man yie- 
viams nerodytų pavergtoje Liė^ nam galva buvo apsisukusi. ]?a- 
tuvoje suktų filmų. Aš nenorė
jau nieko įžeisti ir niekam pa
kenkti, bet orientaciją pametu- 
siems, jėzuitams norėjau pasa
kyti, kad nuo bolševikų bėgu

siems lietuviams nederėtų rody 
ti tų pačių bolševikų suktus mė- 
Uš. Panašiai galvojo ir kiti de
legacijos nariai, geri ir tikihtie 

■ji katalikai. Kai kurie jų gal 
dar geresni už mane.

-— Kaip mūsų prašymas buvo 
priimtas, — jūs jau žinote. Aš 
jeigu ir norėčiau, tai musės už

mušti negalėčiau, o buvo paskel

našiai galvojo visa eilė gerų ka-- 
talikų, dorų lietuvių, labai susi
rūpinusių jėzuitų daroma klai
da. Mes visi žinojom, kad iš ko
munistų nieko gero negalima lau. 
kti. Mes netikėjomer kad jėzui
tai šiuo atveju daugiau žinotų, 
negu mes. Mūsų tarpe buvo pa
mokytų ir didelę gyvenimo pa
tirtį turinčių žmonių. Buvo žmo 
nįų, kurie sėdėjo komunistų ka
lėjimuose ir prievartos darbus 
dirbo Sibire. _ ,r T..,

— Be to, tikėjau, -kad kuni
gas buvo šventas žmogus. Man

manai. čia giliau pažvelkime į vieno, kaip jau minė
ta, įdaht istorija parodytų charakterio šaržą, praleis
tas ir išnaudotas progas ir patvirtintų reikalą vėles
niuose puslapiuose duodamą naują ginklą ir paruo
šimo priemones tiems jauniems lietuviams, kurie eis 
po mūsų.

Otto Skorzeny — lt>12 metais nežinomas austrų 
kilmės vokiečių karininkas^ 1945 — “Pavojingiausias 
žmogus Eurapaje”, labiausiaLprisidėjęs prie II-jo Pa 
saulinio Karo pratęsimo. Kas jis toks, kuris pajėgė iš 
nežinomybės per tris trumpus metus supurtyti pa
saulį ir net pakeisti valstybių likimus, pakreipti karo! 
.eigą? Nei vaikystėje, nei šeimos istorijoje nesimato 
jokių karo genijaus ženklų.
t'- *

Otto Skorzeny gimė ir praleido jaunystę viduti- 
liio luomo Vienos šeimoje. Trys generacijos jo prose
nelių gyveno Rytų Pomeracijos Scorzcncin kaimelyje, 
nuo kurio ir pasisavino vardą. Jo tėvai persikėlė f Vie 
ną ir jaunasis Qtto užaugo austriškoje atmosferoje. 
Dar būdamas umversitefė, kur jis studijavo tiksliuo
sius mokslus, savo dešimtoje dvikovoje buvo kardu 
nuo smilkinio iki srhakro sužeistas. Tas randas pali
ko-iki šiai drenai, duodamas šiaip gana gražiam, tvir
tam vėidifį šėtonišką išvaizdą.

Studijų pabaigoje jis įstojo į Nacional — Socia
listų dominuojamą sporto klubą ir metu begyje per 
keliolika automobilių lenktynių laimėjo tris aukso me 
dalius. Inžinerija, dvikovos, lenktynės, mašinos, prie 
baseino Nutikta mergaitė, medanš mėnuo Italijoje ir 
taip dietai atrieda iki 11138 m. pavasario.

Austrijos valdžia krito. Hitlerio nominuotas nau
jas Kancleris nuo balkono sakė susirinkusiai mi

J tokią nemalonią padėtį, o gal 
ne aš patekau, Bet žiifnej 
tūmė. Pradžioje mainė * raižyda
vo nedideli skausmai, bet seA

įėjau... Bandžiau kankinai 
“čias mintis štifmB i šalį, bet man 
vėl grįždavo pagrindinis klausi
mas:— Kaip kun. Kezys galėjo 
paskelbti; kad melas yra tiesa?

Kankinausi ištisą savaitę, o 
kai nepajėgiau skausmų išlaiky
ti, tai paprašiau sesers, kad pa
prašytų gydytoją... Aš dar ir 
šiandien ėšū įsitikinus, kad tas 
melas sukėlė šif(IięŠ pnSpūolį, 
—baigė pasakojimą.jP. Būdvytis.

Reporters

(Pabaiga)

niai kalbą. Ore jaučiasi įtempimas. Otto, kartu .su ki
tais "Vienos Kūno kultūros- klubo riariaiš, sukinėjasi 
aplinką kad riaušių atveju galėtų padėti {policijai ir 
kitom organizacijoms palaikyti tvarką. Tuo metu be
veik nepastebėtai atsidaro kanceliarijos šoniniai var
tai ir juodame limuzine Austrijos prezidentas Mik- 
las. Klubo pirmininko paragintas, Otfo nuskuba į pre
zidentūrą ir pačiu laiku:,įėjęs į.vidų, prezidentas pla
čiais laiptais pradėjo lipti į antrą aukštą. Jam iš pas
kos’ įsiveržė grupė vokiečių karių, kuriems buvo įsa
kyta saugoti prezidentūrą. Laiptų viršuje, nežinoda
mi katrie reikalas, štrptiOfė grtrpe' austrų sąrgytrnrių 
su paruoštais ginklais ir vokiečiams sušuko: “Stoki
te, arba, mes atidarom ugnį!” Sutraškėjo ginklą at
sargos ir prezidentūros viduryje būtų pasipylęs švi
nas, bet Skarzenis, įsibrovęs į vidų, šušuko: “Nesąmo
nė 1 Tylos visi”.

Nustebęs prezidentas atsisuko ir paklausė: — Ką 
visa tai reiškia ir kas’tamsta ėši? • , .•»

— Mane pasiuntė kancleris pasižiūrėti, kad era kold 
nesusiprathrtės neįvyktų, — nė nentirktelėjęs sume
lavo Skorzeny ir atsisukęs, pa jutusi rio YėilenantamS. 
kad jie asmeniškai bus atsakingi už bet kokį susišauk 
dymą.

Koks leitenantas nori būti asmeniškai atsakingai 
už bet kokį politinį h'esusipratiTrtą?... Prezidentas nud
ėjo į savo kambarįuš, o abiejų "pUsiį katirfihktri nusn 
kreipė į jokio posto ar laipsnio neturint} Skorzenjr 
įsakymų. ’ ’u į
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urt. K. G. BALUKAS > 
akU8EK.UA ir moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crow/ord 
Medical Building), fal. LU 5-6446 

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

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 6954)533 

Fox Valley Medical Centerx 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR.-PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius 

1738 S. Manheim Rd^ Westchester, III. 
VALANDOS: 3—ū oaruo u ienomis Ū 

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

Luiu: Gi 8-0873

DR. VV. E1S1N-EISFNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kadžio Ave„ WA 5-2470

Valandos pagal susitarimą. Jei neat 
siliepia, skambinti Ml

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 West i03rd Street 

Valandos-pagal susitarimą

A. A. JUOZAS BACEVIČIUS - ŽVALGAS

X DIt K. A. V. JUČAS 
489-4441; 561-4605 

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

Telefonas atsakomas 12viL

1 R. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

JlALBA UETUV1ŠKA1 
26x8 W. 71 Št. TeL 737-5149 

llirina -akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

Vdd. j)agal susitarimą. Uždaryta tree

DR.LEONA S SEIBUTIS 
»“!t5TŲ, PŪSLĖS IR 

J rkOSTATČS CHIRURGIJA
J 1656 WEST 63rd STREET

val^-antrad. nuo 1—4 po pietų, 
- ^etvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

lelef.ri 776-2880 - 
fez. telef.: 448-5545 - y \

'tW’VW/TAURAS | 
/ gydytojas ir chirurgas
Bendra praktika, spec. MOTERĄ Ilgo 

ė; Ofisas 2&2 WEST 59th STREET
TeL PR 8-1223

^briSO VAL.: pirm., antrai, treciad 
’ir penkį. 2-4 ir’ 6-8 vai. vak. šeštadie 
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiki 

pagal susitarimą.

(JUOZAS
* v ’

Metams suėjus po didžiojo 
lietuvio veikėjo

v ORTHOPED  AS-PRUTEZ1STA:
/įk Aparatai^ Protezai. Med. Ban 
Cjk dažai..Speciali pagalba kojoms 
CV (Arch Supports; ir L t.

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—.
2850 West 63rd St., Chicago. HL 6062\

Telef.':PRospect 6-5084

'Gėles visoms progoms .
J ^EVERLY HILLS GĖLINYČJA 

2443 WEST 63rd STREET
reiefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834

Taip paL. naujoji Barbaros, ir
Gerib urišhTįi krautuvėj 

THE DXlSY STORE
>918 Southwest Hwy, Oak Lawn,

TeL 499-MI8

JERKRAUSTYMAl

M 0 VI NG
Leidime! — Piine epdraude 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAI 

. Tel. WA 5-8063

MO V IN G
Apdrausta* pa r kraustymas 

ii įvbirfy atstumu.
ANTANAS VILIAUS

T*l. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS

BACEVIČIUS

maš eidavo apie lietuvybę.
j Tai buvo aukščiausio laipsnio 
jdealistas. Jo veikimo laukas 

Rockfordo buvo beribis. Budrus ir kruop- 
smūgis po štus korespondentas. Ir didelis

mirties

ROCKFORDAS. 
lietuvių kolonija, 
smūgio nesulaikomai ir dideliu dainos mylėtojas.
greičiu yra naikinama didelio! faė_ į - - 5USebėii„,us
minimi skaičiaus. Per paskuti- t ... . ... - -V: č 4 bugeoejmius --------tos veikimo sritys apima labai Rockfordo kolonijai sustiprėjus 

plačią veikimo dirvą, kurioje 
Juozas buvo meistras. Aš nors d. 4-- -. trumpai bandysiu sustoti prie

, kiekvienos atskirai.
Juozas organizacijų veikėjas. 

Rockforde Juozas buvo -vienas 
Iš pagrindinių ALTo ir BALFo 
skyrių steigėjas, ilgametis -jų 
pirmininkas, o paskutiniu me
tu garbės pirmininkas. Su ne
paprasta energija ir pasišventi
mu jis dirbo Lietuvos laisvini
mo bylai, kuriai vadovavo 
ALTa. Ir kupinas artimo mei
lės, rūpinusi po pasaulį išsklai
dytais lietuviais tremtiniais, 
kuriems buvo reikalinga para
ma. Juoža’s daug ’dirbo stei
giant, o vėliau plečiant lietuvių 
klubą. Su pasididžiavimu rody
davo auksinę knygą kiekvie
nam, kuris pirmą kartą aplan
kydavo klubą. 0 knygoje, be 
kitų steigėjų geradarių ir klu
bo darbuotojų, buvo ir Juozo' 
pavardė. Priklausė SLA 77 kuo
pai, kurioje energingai ėjoi 
įvairias valdybos pareigas. Bu
vo vienintelis, kuris būdamas 
senčfcržis kartos atę^js, 
klausė L. Bendruomenei. Prfc; 
klausė pensininkų klubui.

. Įsisteigus Vytauto Didžiojo- 
šaulių rinktinės penktam btt-i 
riui Rockforde, Juozas buvo 
Viėfias is pirfriį jū įsirašęs į šau
lius.

irius penkeris metus daug ir la
bai pajėgių veikėjų apleido 
Rockfordą amžinai. Kiekviena 
mirtis atneša labai skaudų ir 
nepakeičiamą nuostolį. Ir kolo- ( 
nija kuri-dar taip neseniai klės . 
tėjo savo gyva veikla, šiandien., 
stovi prie išnykimo slenksčio.

Trūkstant davinių paremtų 
datomis, aš nors prabėgomis, 
noriu prisimint’' šį lietuvių vei
klos nenuilstamą pionierių, ku
ris buvo centras ir variklis tdš 
veiklos Rockforde. šis neišse
miamus . energijos ^su milžino 
siela lietuvis buvo Juozas Ba- 
cevičius — “žvalgas”. Šia sla- 
pyvarde jis gerai žinomas Nau
jienų skaitytoj airis.

Juozas Bacevičius gimė der
lingoje Suvalkijoj 1890 m7 ko
vo -mėn. 10 d. Atvyko Į Ameri
ką prieš I karą. 1917 metais 
vedė Katriną Daškevičiūtę. Atp 
vykęs iš Sheboygan, Wise., 
Rockforde išgyveno 60 metų. 
Už šių keletos datų slepiasi ne-' 
paprasta ir garbinga Juozo pra
eitis.

Mano pažintis su Juozu *sie-' 
'tia mano pirmąsias dienas 
Rockforde, kūrioš kaip ir dau-f 
gelio naujųjų ateivių, nebuvot 
•ožėmis klotos. Daugumas se-' 
nnjų ateivių, visokį patarimai 
įei pamokymai labai dažnai: 
būdavo gana pesimistiški. Pa- 
•ernti faktais ir skaudžiais pa
tyrimais iš parcities, kurie tu-: 
rėjo nemaža įtakos ir į mūsų: 
naujųjų ateivių sėkmingą kūri-: 
mąsi. Juozas taip pat neišvengė 
tų skaudžių ir sunkių pergyVe-j 
irimų, kurie anuomet sukrėtė 
ne tik Ameriką, bet ir visą pa
saulį. Nežiūrint į tai, Juozo pa
tarimai buvo konkretūs, apgal-! 
voti įr paremti optimizmu. Jis 
•iūrėjo į gyvenimą blaiviai,! 
savystoviai ir be panikos, šios 
savybės buvo pagrindas ir-vi- 
suomenfftianie Juožo gyveni-, 
me, kurios jį vedė pasišventi-Į 
mo ir meilės Lietuvai kėliu. Jis 
dėl Lietuvos ir jos laisvės dirbo 
daug ir slinkiai. Juozas nesvy
ravo nei sekundės, kada klausi-

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS ,

Vlaoa prooramoi || WOPA, 

1490 WL A. M.

Llatvvlv kliba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:3C 
_ 1.00 vii. popet — Šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 0:30 
vai. ryto.

Tatofrf HEmlock 4-24 T J
7*159 U. MXPLtWOdŪ AVt, /

CHICAGO, ILL.

Per paskutinius keletą mėtų, 
Juozas, nors metų naštos iri 
ligos slegiamas, niekados neat-i 
sišėkė nuo lietuviškos veiklos. 
Labai dažnai, kada kildavo šunį 
kumiĮ. sudaryti kurioj organi-j 
žačijoj valdybą, Juozas pats sa
ve statydamas j kandidatus ir 
sugėdindamas kitus atsiekdavo 
tikslo. Jis didžiavosi būdamas 
lietuvis. Ir išnaudodavo kiek
vieną progą kelti lietuvių var
dą, o jpats būdamas tvirtų tau
tinių.įsitikinimų ir pavyzdingas 
§io "krašto pilietis, puikiai at
likdavo lietuvio ambasadoriaus 
pareigą sarnitykiuoše su svetim
taučiais. -

Kaip Naujienų koresponden-LIETUVOS aidai
9:30 i- 10:00 v. v. - 1490 AM 

life 3:00 - JlO'OO v.. - VČ&.3 FM 
^ekrna<i.^:30 - —-^i^OXM

Veh K. «ftAZDZTONYTĖ
2646 W. 7iit SVreet, Čhicdgo, Yflinčis 6Č629 

Yelifr. - >78-^37^
L   - u i iu . - -    „

tą, nors ir pasirašantį slapyvar
džiu “Žvalgas”, Juozą Bacevičių
Rockforde lietuviai pažino visi. 
Tai buvo vidutinio ūgio, tiesus 
kaip styga, malonios išvaizdos 
besišypsančios veido išraiškos, 
tenoro skambančiu balsu jau
nuolis. Jo maloni išvaizda ir 
švelnus būdas nežiūrint metų 
skaičiaus, jaunatviškai nuteik-. 
davo kiekvieną žmogų, kuris jį 
pažino. O Juozo optimistiški ir 
nieko , neužgauna n tieji straips
niai Naujienose buvo lyg švytu
rys Rockfordo lietuvių gyveni- 

. me, — visų mielai laukiami ir 
skaitomi. Jis žinojo ir giliai ver
tino spaudos rolę ir jos įnašą 
lietuvių gyvenime. Savo kores
pondencijose Juozas džiaugėsi 
ir didžiavosi kiek dieno lietur 
vio pasisekimu ar laimėjimu. 
Liūdesio valandose kiekvienam 
surasdavo įstipnnantį paguodos 
žodelį, suteikdamas stiprybės ir 
vilties ateičiai. Jo nepalaužiama 
ir tvirta viltis dėl Lietuvos atei 
ties švietė iš kipkvieno jo rašo
mo straipsnelio.

O Juozo nepaprasta toleran
cija žmogui, jį statė virš visų 
asmeniškumų. Tai neįkainuo
jama dorybė visuomeniniame 
gyvenime, kuria Juozas buvo 
apdovanotas.

Į Juozas buvo dainininkas ir 
didelis dainos mylėtojas. Jis 
dainavo ir vadovavo dainai, va
dovavo chorui ir mišriam kvar
tetui. Dainavo įvairiuose ame
rikiečių choruose. Visa tai bu
vo už mano atminties ribų, bet 
atlikti darbai liudijo apie tą ne
paprastą Juozo meilę, pasiau- 

; dainai.

se ir likusiems Naujienų pusla
piuose reiškei užuojautą, svei
kinai naujai gimusius ir jų le
vus, linkėdamas jaunimui iš
augti užgrūdintais lietuviais. 
Stiprinai jaunavedžius jų pla- j 
nuošė. Su nepaprasta energija 
stiprinai retėjančias lietuvių or
ganizacijų gretas, jose maty
damas tik vieną tikslą, — laisvą 
Lietuvą. O dainoje semiamą 
stiprybę skleidei savo bendra-, 
„darbiams, nes puikiai žinojai 
kiek jėgų ir pastangų reikalinga j 
tęsti tą sunkią kovą dėl laisvos ■ 
Lietuvos.

Saulėtą ir šiltą liepos 27 die
ną 1976 metais, giminių ir 
draugų gausps bnrys atsisveiki
no Juozą amžinai.’ Geltona, 
žalia ir raudona trispalvė, ty-

ųę Juozo buveinę — karstą ir 
bylojo apie šį didyjį žmogų, 
kuris ją aukštai iškėlęs nešė 
per savo gyvenimą. Jis ją my
lėjo už ją kovojo ir dėl jos gy
veno. |

Jau prabėgo metai, kaip nu-1 
tilo tenoro garsai, susirinki
muose nesigirdi drąsinančių ir 
jautrių žodžių, o Naujienos, 
kad ir kažin, kaip bevartytum 
“Žvalgo” parašo neberasi. Taigi _ 
Juozas Bacevičius “Žvalgas’’ iš-l,^ 
varęs gilią vagą, ne tik Rock- 
forde, bet ir visos Amerikos' 
lietuvių veikloje, paliko tuščią j 
tarjią, kurį jau neįmanoma už 
pildyti.

Mielas Juozai, aš pasinaudo
siu daugelį kartą šiuose pusla
piuose tavo rašytais žodžiais:

Tebūna tau lengva ši svėfi- 
bet svetinga žemelė. K. R.

naujais ateiviais, Juozas buvo 
pirmasis choro organizatorius 
ir prie jvairnj choro vadovu 
dainavo ikL paskutinės choro 
gyvavimo minutės. Daina jam 
buvo tas dvasmis penas, į ku
rį su visa siela ir kūnu buvo 
įsitraukęs. Juozas dainavo, klau
sė ir visa siela gerdamas melio- 
dijos garsus, su dideliu dėmesiu 
ir jausmu pįfgyvendavb dainos 
reikšmę. Dainoje Juozas matė 
visą didingą Lietuvos praeitį, 
jos kančias ir aukas sudėtas 
ant laisvės aukuro, o taip pat 
ir viltį, kad laisvė ir vėl nušvies 
Suvalki j oš pada ngę.

ma,

Sovietai išleis
Sacharovo žentą

MASKVA. — Jefrem Janke- 
levič, garsiojo žmogaus teisių 
aktyvisto Andrejaus D. Sacha
rovo žentas jo podukra ir jų du 
vaikai gavo leidimą emigruoti 
iš Sovietų Sąjungos.

Jahkelėvičius yra radijo inži 
medus ir tikisi gauti poziciją 
Massachusetts Technologijos Ins 
titutė, kuris ji buvo kvietęs 1972 
metais.

AMELIJAI KLEIN0TIENEI

mirus, jos vyrui Petrui, dukrai Viktorijai, sūnui Algiui 
•giminėms Lietuvoje, nuoširdžią užuojautą reiškianre

AMELIJA IR ANTANAS OAŠKAI
TEODORA IR JUOZAS LAPINSKAI

tong-neglected energy source is now being tapped on dairy 
. Xarms around the country. ■

It fc, dean energy; and best of all, it is free!
The ’energy comes directly from the cows themselves tn the. 

form of body heat.
* Milk, when It comes from 
the cow, is about 98.6’ F. It 
must be cooled quickly to 
about -38° F. to prevent spoil
age. What happens -to the 
heat that is extracted from 
the milk?

Tn the past ft has been 
blown, into the air from the 
bulk milk cooler’s air-cooled 
condenser. Now, however, it 
can be used to heat water.

Equipment to .do just that 
fe being manufactured by 
Dairy Equipment Company, 
division of DEC Interna
tional, Inc„ Madison, Wiscon
sin. It Is called the Dari-Kool 
Tbcrma-Stor energy recovery 
system.

In this system, the bulk 
milk cooler’s condenser is 
cooled with water, rather 
than air. The water is thus

tanks in the milk house. The I 
water can be used for clean-1 
ing the milking machine sys
tem, the milking parlor and, 
the milk house itself.
* For every gallon of milk į 
cooled, a gallon of 110* va-1 
ter is produced. The Tberma-1 
Stor can also produce water 
of 140° to 190* for washing 
the milking machines and 
cooler. I

The payoff comes when the ‘ 
dairyman receives his elec-/ 
trie bill. The new energy re
covery system can pay for it- • 
self within two years, just! 
from the reduction in use of 
electricity. \ į

The Thcrma-Stor can also! 
be used in butcher shops, 
supermarkets, air-conditioned 
.restaurants and other places 
that use both refrigeration

Mielas Juozai, visus ir be iŠ- z ’www^vuvaaaaaajwwaajvaaaaajwvwvvvwwwvwvwvvs 
imties guodei liūdesio valando- Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Vakare Ir ryte ir vidudieny aš dejuoju ir saukiu, o jis išgirdo ma
no bals^". — Psalmė 55:17.
Nėra abejonės, kad geriausiais vyrais ir moterimis pasaulyje yra tie, 

kurie reguliariškai meldžiasi kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo 
mylimasis Danielis. (Dan. 6:10). Taip sunaudotasis laikas suteikia žmogui 
nepalyginamai daug palaimų. Palaiminimų gauna patys maldų darytojai ir 
kiti su kuriais jie susieina. Negalima gyventi pasišventusio žmogaus gyve
nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. Dievo žmogui malda darosi dar svar
besnė, kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėją arba Gynėją pas Tėvą, 
Jėzų Kristų, Teisųjį kurio šventuoju vardu mes galime drąsiai artintis i 
dangiškos malonės sostą ir gauti reikalingos pagalbos.

Visi žino, kad mirtis yra žiaun b palieku kiokvtanĄ. Bet kur yra mL 
rut.»|i? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
Apmokamai. Rašykite: ,

¥. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET. CHICAGO, ILL. 60629
f IV. RATTO TYRINĖTO J Ai

Mažeika Evans
■ AMIU*. ■

Laidotuvių Direktoriai

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

'^Z A. . - - - W ' -g. M >

EUDEIKIS
GAIDAS ■■ DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJDIO ĮSTAIGA

'4805-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel: YAr* 7-1741-1742

4330-34 So. CMJFORMA AVENUE
Telefonas: L'Afayettė 3-0440

MiYDERNIšKOS AlR-CdVDITtdNEi) KOPLYČIOS

WAS IR SONUS
Marquette funeral home
/!,/ 2533 W. 71st Street
\ telef.: GRovehill 6-2345-Č

a S 1410 So. 50th Ave.-, Cicero
J Telef.: TOwnhail 3-2108-> į
I TRYS MOOERNiSKOS KOPLYČIOS
I ATKSTS TOTOMOBILIAMS PASTAIYTI

Chicagog
Lietuvių
IiidotuviŲ

Direidbri^
Aasociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

* «Sr.

’TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS I

3307 So. LITU AN IC A AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401 j

? BUTKUS - VASAITIS
144G So. 5Vth Ava, Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1003

,/ PETRAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA -AVE. Phone: LAfayette S-3S72

" GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANFCA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

‘2424 WEST 69th STREET RKpublIc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6B72
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Rills, HL S74-4416 
4^

" L P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: TArdi 7-1111
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_  Ponia Petronėlė Shuma 
karis, Cicero, III., tapo Naujie 
nų prenumeratore, uzsisakyda 
ma jas per mūšy bendradarb 
ir visuomenės veikėja Stepą 
Paulauska. Šiomis dienomis su 
eina metinės nuo jos vyro Jom* 
mirties. Jonas Shuniakaris bu 
vo Naujienų skaitytojas ir rė
mėjas. (lerbdama ir vis prisi
mindama jį, taip pat vertinda
ma Naujienų gera darbų ir in
formaciją, p. Shumakarienė ne 
tik tapo skaitytoja, bet ir auka 
parėmė jų leidimą. Dėkui.

— Skulptoriaus Vlado Vil
džiūno kūrybos paroda atida
ryta rugpjūčio 1 d. Long Island 
apylinkėje, Southampton, N. Y. 
Uždaroma rugpjūčio 15 d.

— Muz. V. Mamaitis, St. Eli
zabeth Lietuvių parapijos var
gonininkas, išvyko atostogų į 
Angliją. Jį pavaduoja kompoz. 
J. Stankūnas. Taip pat atosto
gauja Kennebunkporto vasar
vietėse tos parapijos vakaras 
kun. J. Pragulbickas.

— Biznius Krokys iš Ro- 
chesterio, Mokytojų ir jaunimo 
studijų savaitės vadovas, suda
rė paskaitininkų ir stovyklos

Jare^jnu >ąstatĮ. Berniukų 
tovyk los \ adovu pakviestas 
Ūgis Vaičiūnas Toronto, stir 
yklos komendantu — Vytau- 
as Jonaitis iš Grand Rapids, 

religinių reiks 1 ų vado
vu kun A Saulaitis iš člki- 
4OS. Kursai bus rugpiūčio 14Ž1 
d. Dainavoje.

— Kun. Bronius Danis, mo
kytojo Igno Serapino lydimas, 
buvo užėjęs i Naujienas. Pasi
rodo, kad jiedu buvo klasės 
draugai, sėdėję viename suole. 
Kun. Danis, ilgus metus gyve
nęs ir apaštalavęs^ Scrantone, 
Pa., New Yorke, o paskutiniu 
metu Wilkes Barre, Pa., ato
stogų metu atvyko į Chicagą 
pasimatyti su keliais senais pa
žįstamais ir susipažinti su svar
besniais lietuviško gyvenimo 
įvykiais. Palikęs Naujienoms 
auką, patarė tęsti kovą už Lie
tuvos laisvę ir siekti teisybės, 
nebijoti jos pasakyti, kaip Nau
jienos tai darė iki šio meto.

— Chicagos State universite
tas liepos 9 d. įteikė diplomus 
baigusiems studijas. Tarpe bai
gusių yra šie Chicagos pietva
karių studentair' Robertas No- 
vickas, Charles G. Chigas, Kath
leen Petrošiūtė, Leonas Pocius 
ir Carol Simonėlytė.

— Chicagos miesto kolegijos 
pradės rudens semestrą rugsėjo

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. Zubavičių, 
New Jersey 201—381-3198.
D. Dulaiti,
Detroite 313—549-6878.
J. Mikoni,
Clevelande 216-531-2190.

15 d. Lietuviams artimiausia 
Richard J. Daley kolegija Chi
cagos pietvakarių apylinkėje 
be kitų studijų turės įvairių avia 
cijos specialybių kursų. Mokslo 
ir švietimo TV-11 ir TV-44 sto
tys pradės kursus rugpjūčio 22 
dieną.

— Jill Lečkutė laimėjo South 
town Economist teniso varžy
bas septyniolikmečių grupėje.

— Illinois universitetas Ur- 
banoje paskelbė garbės studen
tų sąrašą. Tarp kitų jame yra: 
Neringa Ambrozaitytė, Janice 
Stasilaitė ir Arvydas Vasonis iš 
Chicagos pietvakarių, Charles 
Strybis iš Hazelcrest, Kristina 
Guteliūtė iš Hickory Hills ir 
Juozas Jonikas iš Palos Heights

— Rašyt. Danutės Bindokie- 
nės redaguotas “švietimo Gai
rių” žurnalas pasiekė skaityto
jus. šiame (2) numeryje yra 
apsčiai informacijos apie litua
nistikos mokyklas, vadovėlius 
ir leidinius. Be redakcinio str„ 
įvairiais lietuviško švietimo bei 
auklėjimo reikalais rašo Bro
nius Juodelis, Rūta Penkiūnie- 
nė, kun. J. Vaišnys, Bronius

Chicagoje 312—434-9655.

■f Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643. ...
- ~ : Telef.; 312 ‘ ^9787

• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų' kelio
nių (cnnses), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i 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. Kelione iš Chicagos jr at
gal kainuoja $355. Informacijos taip pat teikiamos agentūros skyriuj, esan
čioj žv. Antano Taupymo Bendrovėje Cicero, Ilį TeL 652-5707,

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
"AūJT23CXS Šiemet ruėjo W metę. Minint U «uk*ktL ferblint pinaeje 

Amerika* Beta riti dienruičio rteigėjns bei Hetavttkoe ipaudoe ptant- 
zns ir itilekint būtino pareigas imžlnam lietuvybė* tšllkimni skel
biamas Jasjienę platinimo raina- .

TAUJIE^OS tvirtai stovi Ir kovoja až Lietam Ir pavergta Batavia laisvę, 
neidama* Ir sesidėdamot į sandėrtaa « okupantais ar la Ifilfo- 
thrfąft

TAUJIEVOS palaiko visas Hetavię demokratine* trupes, Ja bendras instita- 
djas Ir remia visu Betariu bendruosius darbus bei tikrina.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumu Kala pasimetimo, reto
rikos ir poltinlų iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
prandinę tolimesniems darbams ne tik laiirašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jo* Žmonių gerovei, riekiant visuotino lie- 
tuviškų reikalu renesaaaa.
KMHUOJA: Chicago!* Ir K«n«do|a nwtam» — $30.06, puml nw*v — FHJJS, 

trim* mšn. — $850, vivnam nUn. $3.00. Kltaw JAV rtata*a metam* 
— $26.00, putri maty — $14.00, vienam m*n. •— S2J0. Užrianlua- 

•e — $31-00 mvtam*. Suripažinimoi rivnėlama wmelnaaaL

Prašom* naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St

Chicago, UL 60608

Q Siunčiu dot Naujieną prenąmeratal, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuviiką spaudą.

Į~| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be Jokių jaipareigojimą.

PAVARDS IR VARDAS --------------- ----- ---- --------------------

ADRESAS —---------------------------------—————

uius federalinius ginklų kontro
lės jstatymų sumanymus.

i Tie Kongreso nariai rašte Pre 
z'dentui pabrėžia, kad bet koka 
rimtesnis bandymas sumažinti 
kriminalo problemą'yra neišven 
giamai susietas su nauja inicia
tyva kontroliuoti lengvą ginklų 
įsigijimą.

Atst. Abner J. Mikva (D-I1L),
to rašto iniciatorius, pastebėjo
kad vėlesnieji apklausinėjimai pa 
rodė, jog daugumas amerikiečių
pageidauja kietesnės ginklų kont 
'rolės.

Namai, Žema — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimu
REAL ESTATE FOR SALE 1 REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINĄ 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMO K ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l
MUTUAL FEDERAL SAVING

lionis ir Danutė Bmdokieriė. "24 
psl.‘ didelio formato žurnalas, 
iliustruotas Algirdo Grigaičio 
nuotraukomis ir Danutės Vara- 
neckienės piešiniais, metams 
kainuoja $3. Administratorius 
Jonas Bagdonus, 6449 So. Troy 
St., Chicago,HU. 60629. Žurnalas 
įdomus ir reikalingas ne tik 
mokytojams, bet ir tėvams, y- 
patingai leidžiantiems arba pla
nuojantiems leisti savo vaikus 
į lituanistines mokyklas, kurių 
sąrašas yra šiame numeryje, s

— Donelaičio Pradinės ir 
Aukštesniosios Lituanistinės mo 
kyklos pamokos būna šeštadie
niais McKay mokykloje, 69-ta 
ir Washtenaw Ave. Direktorius 
yra Julius Sirka, 10256 S. Bell 
Ave., Chicago, IL 60643. Tėvų 
komiteto pirm. J. Variakojis.

Nuo 1968 metų skaičius ran
kinių ginklų padidėjo 70 nuošim 
čių, iš 28 milijonų iki 50 milijo
nų. Per tą patį laiką daugiau 
kaip 70,000 žmonių nužudyta 
šaunamais rankiniais ginklais.
“Bet ne vien tragiškas gyvy

bių netekimas reikalauja griež
tesnių rankinių ginklų kontro
lės įstatymų”, rašo kongresma- 
nai. šaunamais ginklais apsišar 
vojusiu piktadarių baimė prive
dė prie to, kad visas miesto cent 
ras nakties metu yra paverstas 
tuščia . dykuma. Daugumas ne
turtingųjų ir senyvų amerikiečių 
pasidarė tikri kaliniai savo na
muose uždarytomis ir užrakin 
tomis durimis, bijančiais net į 
savo artimiausią kaimynystę 
išeiti”.

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

zPrašo pagriežtinti 
JAV ginklų kontrolę

WASHINGTON. — Trisde
šimt septyni Kongreso nariai 
kreipėsi į 'Prezidentą Carterį su 
prašymu, kad savo ruošiamuose 
Įstatymų projektuose krimina
lui sudrausti paremtų ir griežtes

Naujienoms reikalingas.-Ik' '>
LINOTIPININKAS

"Jauną vyrą ar moterį apmokysime šio ama
to.- Darbo valandomis. . Mormącijų.prašome 
kreiptis šiuo tele±onu:

HA 1-6100. %.

■r 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 nori Įvesti madą, kad ben> 
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . . <

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauįjenos yra 
būtinos kiekvienam ‘lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus. • , ... ,.v
. a ' - * i •' " > JT f • i

GRAŽUS BUNGALOW. 2 miegami 
ir valgomasis. Arti šv. Kryžiaus ligo
ninės. 7

ą___-irSLr- •- ,2 BUTV puikus mūrinis, į vakarus 
nuo California Aves arti parko.

6 BUTU mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette -Pgrke.

2 BUTŲ medinis —- $12,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax 
2951 Wl 63rd St TeL 436-7878

BUDRAITIS REALTY
. įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam

H5 nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600. .

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC.

A famous name In Southern Building 
>»

Regional Office Cameo Tower Build-
1112 7234 West North Avenuo '

Elmwood Park, Illinois 60635 
Arw Code 312 771-8200 

įsĄNNA DOCHES / '
Lithuanian Representative

HELP WANTED — MALk 
' Darbininku Reiki*

j SIUNTINIAI Į LIETUVA J
| MARU A NOREIKIENĖ J
j 2608 West 69th St, Chicago, UL 60629 • TeL WA 5-2787 j

Didelis P»slrinkimas geros riSIet Įvairių prekių. J
MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ. I

- ' - - ------------------------- -- --------------------------- f

>. I ■ ■ -..I ■■ ■»

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICI
2M1 W. 69th St, Chicago, IIL W629. — Tri. WA 5-2737 

$333 So. Halstad Ft, Chicago, IIL 6060S. — TeL 254-33M 
V. Y A L A N T I M A S

.RADIO OPERATORS
WILL TRAIN

Permanent or Part Time 
DAYS or EVENINGS

ROGERS RADIO 
COMMUNICATIONS

55 E. Washington
CHICAGO, ILLINOIS 60602 

782-7500

TRUCK MECHANICS 
Steady work. Afternoon shift. 
Near downtown. Experience

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

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

Jveut Kapačinskat, SIAUBINGOS DIENOS. Atiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo boBeviku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozat Kapačtnskair liEIVIO DALIA, Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesn 
kuriančio ir patvariai 
stnaota. 300 psL Kaina 7 doL

ŽIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* L f ETŲ V 
Autorė būro Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune. Naudalduote. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vašaus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

M. ZoUenko. SATYRINES NOVtLiS. Genialaus rusu rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pust, kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONE J ANAPUS GILEŽINtS UiDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuiristo ir agitpropo propaganda bd 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, grafiu ftilluinl.

Prof, P, Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimu 
Kain* $2. '

Vlnc*« jtomaltla. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES FA RAITU B.

ų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje bėjai- 
Įkūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu-

ftie ir kiti leidiniai yra gasnairi
NAUJIIMOSR, 1739 $«. HALSTED ST^, CHICAGO, ILL.

•įritant*** darbe rrierMtamit arb* ufokant prikv Ir prideda 
Sekj ar

necessary.
AMERICAN TRUCK LEASING
1007 S. Desplaines. 922-4710

HKLP WANTED — FEMALE
_____  Darbininkių Reikia_____ _

GENERAL OFFICE
CLERICAL

- Siuntiniai j Lietuvą - 
ir kitus kraštus r ž 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer AvC 
Chicago, Iii. 40632. Til/YA 7-598©

‘ ’ v - ' - t j

AR JAU PASIDARETĘ « 

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 $3.. Su legaližko- 
mis formomis — $3.50.

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

Position with a future. Exciting work 
in Radio Communication Field.

“MOBILE TELEPHONES — 
POCKET BEEPERS”

Bright personality, ability to work 
with public.

ROGERS RADIO 
COMMUNICATIONS

55 E. WASHINGTON ST. 
Room 201 Chicago, IL 60602 

782-7500

MISCELLANEOUS 
JviirOt Dalykai

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

275-8610

JAU LAIKAS PIRKTI
BIZNIO PREKYBAI, restorani 
ofisai didelis patogus mūras an! 
taus sklypo Marquette Parke. $4
17 METŲ 6 kambarių liuksus 
namas ir 2 auto muro garažas 
diant šilima. Daug ekstra pi 
greit galima užimti. Arti baži 
ir parko. $32,800. t 
MODERNUS 2 butu mūro n 
Dideli kambariai, švarus iš lau 
vidaus. Marquette Parko e< 
$35,000. f .
GRAŽUS SKLYPAS ir garažas 
quette Parke.
7 KAMBARIŲ gražaus mūro, 
švarus bungalow ir 2 auto mūr 
ražas. Naujas šildymas, elektra. 
Paramos. $24,400.

VALDIS
‘ REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTC 
Namų Statyba Ir Remonte*

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidi 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

TeL 927-3559

- D t M ESI O .
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOT

Tiktai $98 pusmečiui automs 
Liability apdraudimas penslnin 
Į . Kreiptis ■ į

1 A LAURA IT! S
4645 §O. ASHLAND AVĖ. 

523^8775—- - - •

Lt- T VE R A S
LAIKRODŽIAI Ir BRANCENYE

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telefą REpubNc 7-1941
■ i i..—i

M. i I M :< U 3
Notary Public.

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplowooi TeL 254-7^ 
Taip pat daromi vertimai, glmi 
iškvietimai, pildomi pilietybes p 
šymai ir kitoki blankai

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

Albertas Ir Kastutė Rožėnai, Si 
Kambariai ir kitchenette vien 
Spalvota TV. šildomas maud] 
si baseinas, telefonas, valkams ži 
mo aikštelė. Galima rezervuoti 
501-623-9814.

Idi Amino vislumas
Narobi, Ktnija. Ugandos pre

zidentas Idi Amin. susilaukė iš 
vienos savo žmonos dvynukų — 
dviejų sūnų iškart. Jis turi ma 
žiausiai 5 žmonas (neseniai skel 
bė 9 žmonas) ir nuo šiol 33 vai
kus. Trys šio “field maršalo” 
žmonos “dingo be žinios (tapo- 
suvalgytos?). ■ . ' I

(Un Frank Zapoll* f 

1)1208161 W.VSth St. 
GA 4-8654

SKAITYK IR KITAM PAT/

SKAITYTI ’NAUJIENAS

I MAU4MMO*, cmkapo a, iU,— JVednwday, Augulį 3, 11


