
The First and Greatest 
l^Uhuaman Daily m America

I

The Lithuanian Daily News
Published by The Lūhuaman News Publishing Co., Toe.

1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608 
HAymarket 1-6100

-

Nr. 187

SOMALIJOS IR ETIOPIJOS ATSTOVAI į Rusai stato naują narlaivįNEPAJĖGĖ SUSITARTI-
Vietoj pasitarimu karo veiksmams baigti, jie 
pradėjo vienas kitą kbiioti dėl Ogadeno

Į WASHINGTON, D. C. — Iš 
i Anglijos ateinančios žinios sa- 
I ko, kad. sovietų šiaurėje rusai. 
stato naujos rūšies narlaivį rakė! 

j toms leisti. Sovietų valdžia nie- j 
'kur neskelbė apie “Tifūno” rū-

LIBREVILLE, Gabonas, čia prieš tris dienas suvažiavo Į §ies nflr]B,-vj bet bri^į patyrė,

f*
i

Afrikos valstybių atstovai patyrinėti sąlygas Somalijos ir Etio
pijos karo veiksmams baigti. Suvažiavusieji - 8 valstybių diplo
matai nutarę pakviesti į Libreville abiejų valstybių atsakingus 
atstovus ir paprašyti, kad jie patys susitartų, dėl priemonių 
karo veiksmams baigti.

Į Libreville atvyko Somalijos 
ir Etiopijos įgalioti atstovai sa
vo patarėjų lydimi, bet vietoj pa 
sitarimų karo veiksmams baigti, 
jie pradėjo viena kitą labai afri-y 
kiškai koliotis. Suvažiavusieji: įsi 
tikino, kad pačios kariaujančios

. pusės nesitaikįrs,
Somalijos atstovas išėjo 

iš pasitarimo , .?
Kalba prasidėjo nuo Ogadeno 

provincijos, kurioje dabartiniu 
metu yra didokas Somalijos ka
rių skaičius. Ogandeno atstovas 
pasitarė, kad somalečiai nesilai
ko parasčiausių karo taisyklių ir 
be jokio pagrindo veržiasi į Etio 

/pijai priklausančias *: Ggąndeno

Pirmadienio rytą 
Čikaga plaukė

CHICAGO..—-Nors po sauso 
saulėto liepos mėnesio rugpjū
tis nuo pat pirmos dienos prade 
jo kasdien pakrapyti šiltu tro 
pikiniu- lietumi būtinai su per
kūno palyda ir per pirmąją sa
vaitę tupinčio kvota buvo išpil 
dyta, bet tokio be pertraukos 
žaibavimo, perkūno trankymo 
si ir tokios liūties pačiame mies 
te seniai kam bebuvo tekę ste
bėti. Ta tropikana truko 2 va
landas ir keltis laikui atėj us, 
viskas nuščiuvo, tik audra per

niuspriešo taikinius. ■
šias britų žurnalo paskelbtas 

žinias patvirtino ir nepriklauso
mi Amerikos informacijos, šalti 
niai. “Tifuno” klasės narlaivis 
galės paleisti raketas, kurios vie 
nu ir tuo pačiu šūviu galės išsi 
šakoti ir pataikyti į kelis taiki
nius.

kad toks narlaivis jau baigia
mas statyti ir leidžiamas į van 
denį. Naujas sovietų narlaivis 
galės nuplaukti 4.500 mylių ir 
paleisti galingą raketą į svarbės .

WA lėktuvai paruošė specialu keltuvą negalintiems 
lipti įkelti į lėktuvą. Paveiksle matome, kaip toks vyras 
buvo įkeltas prie lėktuvo dury. Jis užėįo ant keltuvo, 
buvo iškeltas prie dury, o vėliau pats įžengė į lėktuvą.

r .PALESTINIEČIAI RENGIASI SIŪLYTI
JAV nepamiršo 
žmogaus teisiu

‘ BUENOS Aires. — Patricia 
Derian, U. S. Valstybės departa 
mento žmogaus teisių koordina
torė, baigdama savo kelionę' į 
keturias Lotynų Amerikos valš 
tybes, atvykusi * į Buenos Aires, 
tuo klausimu turėjo pasikalbėji

Somalijos atstovas tuojau at 
sikirto.. Abiejų pusių atstovai 
jau nelaukė eilės kalbėti, bet pra 
dėjo koliotis. Pagaliau ■ Somali
jos atstovas pareiškė, kad jis čia 
neatvyko klausyti koliojimų. Jis 
apsisuko ir išėjo iš konferenci
jos.

Atrodo, kad didokas etiopiecių 
karininkų skaičius perbėgo pas 
somaliečius. Dabartinis Etiopi
jos diktatorius Mangistu išžudė 
didoką skaičių Eriopijos kari
ninku.

Pietų Korėja turi 
Amerikos ginklų

WASHINGTON, D. C. — 
Kongreso karo komiteto atsto
vai Tomas Downey ir Bob Carr, 
patikrinę visus turinmus davi
nius, priėjo išvados, kad Pietų 
Korėjos vyriausybė gavo veik 
dvigubai tiek ginklų, kiek yra 
gavusi šiaurės Korėjos vyriausy

vandens, daugybės -patilčių^ ir B ūvc disku t uotą, dėl kokių prie 
viaduktų patvinusių ;ir visokius-~ 
“trubelius” Dan Ryan ir-Stęven 
son greitkeliuose bei Lake . Shore 
Drive. Maywood priemiestyje 
Perkūnas spyrės į vieną namą 
jį uždegė, padarydamas \ apie 
$20000 nuostolių.

Bhutto turi šalininkų/
ISLAMABAD, Pakistanas.; — 

Policija lazdom ir ašarinėmis du 
jomis pirmadienĮ išblaškė, buvu 
šio ministęrių pirmininko Zulfi 
kar Ali Bhutto šalininkų apie 
10,000 minią, kuri nepaisant ka 
ro stovio buvo susirinkusi prie 
aerodromo pasitikti iš Multano 
grĮžtantĮ Bhutto, tačiau polici
ja nugainiojo juos nuo tiltų ir 
iš gatvių, vedančių Į aerodromą. 
Bhutto kandidatuoja dalyvauti 
rinkimuose, kuriuos dar šiemet 
paskelbė laikinoji kariška val
džia. -1’

šie du atstovai yra įsitikinę, 
kad prezidentas Carter, nutar
damas atšaukti Amerikos pėsti
ninkus iš Pietų Korėjos, gerai 
padarė.

Jiedu yra įsitikinę, kad Pietų 
Korėjos vyriausybė, jeigu gyven 
tojai nori gintis, gali labai leng 
vai pastoti kelią šiaurės Korėjos 
komunistams.

Egiptas pirks JAV 
karo lėktuvus

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Carter leido egip
tiečiams nusipirkti Amerikos 
keliolika naujų Amerikos karo 
lėktuvų valstybės apsaugos rei
kalu. Prezidentas Carter neno 
rėjo parduoti egiptiečiams mo-

JAV tarp dviejy Kinijy
WASHINGTON. — Nauja siu 

dija parodė, kad daugumas ame 
rikiečių nori pilnų diplomatinių 
santykių su Kinija, bet tik ne
pakenkiant Tautinei Kinijai, 
Taivanui. Neseniai pravesta an 
keta parodė kad tokio nusistaty 
mo yra 62 nuošimčiai amerikie
čių; 47i% prieš 28% atmeta rau 
donosios Kinijos šalininkų siū
lymą už glaudesnius santykius 
su Pekinu nutraukti santykius 
su Taivanu.

Šiltas, drėgnas '
Teka — 5:40; leidžiasi — 8:03

JAV KASMET UŽAUGS 7.5%, 0 RUSIJA TIKTAI 4%, EINA TIKTAI PRIE 3%
Soviety Sąjungoj netrukus stigs degaly, 
planuotojai turės mažinti karo išlaidas

WASHINGTON, D. C. — Kiekvienas sovietinio ekonominio 
gyvenimo stebėtojas aiškiai mato, kad Sovietų Sąjungos ūkis ne
auga reikalingu spartumu, praneša' Amerikos centralinės žinių 
rinkimo įstaigos. Amerikos turtai ir patarnavimai šiais metais 
padidės 7.5'%, tuo tarpu Sovietų Sąjungos gaminami turtai -ir 
teikiami patarnavimai padidės tiktai 4%. Specialistai apskaičiuo
ja, kad sekantį dešimtmetį Sovietų Sąjungos augimas siek tik
tai 3/<, o kaikurie pranašauja, kad gali ir to skaičiaus nesiekti.

Sovietų gamyba turės suma- '• 
Įžėti, nes sovietai neturės pakan 
kamo degalų kiekio. Sovietų de 
galų rezervai labai riboti, o nau 
jų versmių jie nesitiki paruoš
ti. Brežnevas įtikinėjo Ameri
kos pramonininkus investuoti 
dideles sumas pinigų degalams 
pasiekti, bet iki šio meto ame
rikiečiai nenorėjo investuoti to
kiu didelių sumų degalams pa
siekti ir juos plukdyti Į uostus 

.ar artimiausius pramonės cent- 
v. . j rus. Brežnevas buvo atsivežęs
ciaus, kad 11 metų ir 2 mėne-jpjanns apje didelius kiekius ne 

tik degalų, bet ir degamų dūjų, 
siūlė įvairiausias, sąlygas bet 
amęrikiečiai .pinigų .investuoti . 
bijojo.

Tėyy žudikai gavo 
po 200 metu kalėti

CHICAGO. -— Patricija Co
lombo ir jos meilužis Frank De 
Luca Kriminaliniame teisme 
pirmadienį nuteisti abudu ly
giai po 2G0 iki 300 metų kalėji
mo už Patricijos tėvų ir paaug 
lio broliuko nužudymą ir dar 
po 20 iki 50 metų už ieškojimą 
nusamdyti žudiką.

Kas iš to įspūdingo metų skai!

Prezidentas mano, kad priešai galės susėsti
i- ir aptarti taikaus gyvenimo, galimybes v
TAIF.'SAI LI Arabija. -— Arabų vadai tvirtina, kad palesti-.

mečiai yra^pasiruošę paskelbti taikaus sugyvenimo su Izraeliu , U1CUC-
principus, pretorius Vance,.patyru iš įtakingu arabu toki, ga- ^uf'p^dek ‘jSu -tarts’tįsę 
Innybę, darsu didesniu entuziazmu tęsia sąvo imsi ją. ‘

se Rytuose taika bus galima. Di- 
dažiausia kliūtimi buvo-, palesti
niečių ^paskelbtas principas,' kad 
Izraelis ^privalo būti išnaikintas.

žasčiii <ĄlM>eš išbraukė Argen 
tiną iš karinės paramos'proigiū 
mbš? pagal kuria'btivb trenifuo- . .
jand 'Argentm^Ięmfiniiikai ' ir godojo visas priemones Iz-
delko..atsisakė* parduoti ginklų' naikinti, bet dabąr priėjo 
Argentinai/ Koordinatorė aiški- 
no, kad ^’JAV; ^parama -nutraukia 
tokioms šalims, kuriose šištemin 
gai pažeidžiamos žmogaus tei
sės.

įsitikinimo, jog tai labai sunkus 
užsimojimas. Izraelis kėliais atve 
jais rėžė:palestiniečiams 
skaudžius smūgius.;.

labai

Sovietą i ieško p rieka bės

prašyti parolės. Ji dabar yra 21, 
jis. 39 metų amžįauą^.T^511135 
trufco 33 -dienas.- - - ,1, r ~

; Savo namuose 55 Brantwood 
Av., Elk Grove Village, tėvas 
Frank-Colombo 43, buvo nušau- 
tas4 šūviais ir staline lempa 
kruvinai sumuštas; motiną Ma

dernių lėktuvų, kad jie nebūtų 
panaudoti karo veiksmams. Egip 
tas gaus dvylika lėktuvų, ren
kančių žinias ir vaizdus pačioje 
pafrontėje arba pasienyje, šie 
lėktuvai skrenda be lakūno,- bet 
jie labai tinka priešo žvalgybos 
tikslams. Prezidentas prašo 

kongresą laisti jam parduoti 
Egiptui dvylika tokių lėktuvų. 
Egiptiečiai mokės yž Vadinamus 
tranus doleriais,.

j Žudikas, piovė 
niekas negelbėjo

NEW YORKAS. — Polici 
jos pranešimų daugiau kaip tu
zinui žmonių esant požemio trau 
kinio Lincoln Center stotyje lai 
ptais žemyn atsivijęs kilykian- 
čią moterį užpuolėjas ant plat
formos 10 kartų dideliu peiliu 
subadė moterį per krūtinę 
nugarą ir ranką ir leidosi bėgti. 
Policijos nuomone, žudikas at
sekė ją apiplėšimo tikslu. Nužu 
dytoji Ceaudia Curfman Castel 
lano sukrito prie pat kasos pra 
ėjimo. Kaikas pamatę bėgantį 
vijosi, bet nepavijo.

Mrs Castellanos nužudymas 
įvyko kai tik Tranzito Adminis 
tracija paskelbė, kad požemio
traukiniuose didieji nusikalti lygas, o dabar patys palestinie- 
mai šiemet sumažėjo 16 nuošim čiai pranešė arabams apie norą 
čių. taikiai su Izraeliu sugyventi.

Prezidentas Carter 
gerai nusiteikęs

Prezidentas Jimmy Carter,, 
patyręs iš sekretoriaus tokią ga 
limybę, apsidžiaugė ir pareiškė 
laikraštininkams, suvažiavusiem 
į Georgia, Plains miestelį, kur 
prezidentas dabar atostogauja, 
kad taika Artimuose Rytuose 
bus galima.

Prezidentui atrodo, kad netoli 
moję ateityj s palestiniečių ir 1z 
raelio atstovai galės susėsti prie 
to paties stalo ir svarstyti ky
lančias problemas.

Egipto prezidentas Sadat pa 
tarė užsienio ministeriams susi
rinkti be palestiniečių ir nusta
tyti Artimųjų Rytų taikos sa-

•ity buvo lalta. Jalta žiema dažniausiai pa
seka karsta vasara. Paveiksle matome laiv^ Baltimoris 
vandenyse. > Oras buvo toks Uitas, kad degalus milžinui 
palė|o < atvežti tiktai specialūs ledams laužyti uosto 
laivai U..

MASKVA. — Sovietų Sąjun 
za pirmadieni. paskelbė, i kad 
Pietų Afrika yra atominės/ boin 
bos pasigaminimo išvakarėse ir J ry, 40, sykį peršauta ir gerklė 
pašaukė, kad “visos valstvbėš} perplauta, o 13 metų broliukas 
griebtųsi skubių ir efektingų] Michael vienu šūviu peršautas 
priemonių” iki to prileisti. So-Į ir 97 kartus subadytas peiliu, 
vietų žinių agentūras. Tass pasis 
kelbė esanti “autorizuota tą ži
nia paskelbti. Bomba esanti jau 
baigiama pagaminti ir jau ieš
koma vieta, kur padaryti bando
ms ii sprogdinimą.

Tasso Pranešime sakoma: 
“Sovietų Sąjunga yra pasiryžu 
si iš savo puses, kartu.su kito
mis valstybėmis, prisidėti vi
si iš savo pusės, kartu su kito- 
Afrikos atominį arsenala, 
nepasakyta kaip jį galvoja 
padaryti.'

Nustatyta, kad jis mėgdavo 
sityčioti iš sesers meilužio ir 
tai Patricija buvo labai ant 
Įsiutusi.

Sumažėjus degalų kiekiui, su
mažės ir pramonė.' Sumažėjus 
degalams, sovietų valdžia priva 
lės nutarti, kuriuo keliu ji ren
giasi eiti. Sovietų maršalai, ku 
rių balsas darosi vis įtakinges
nis, nori ne tik pasivyti, bet ir 
pralenkti JAV karo pajėgumą. 
Jeigu bus sustiprinta sovietųpa - - - . - -

uz j kariškoji galia, tai nukentės so- 
jo

tik 
tai

Kas žinotina 
apie tornado

ST. Pau, Minn. — Tornadai 
kiekvienais metais užgriebia 
naujas sritis, karių anksčiau 
niekad nesiekdavo, skelbia Min 
nesotos Greitoii Pagalba tarny
ba. Daugiau anie tornadus žino
ti gali daugiau gvvybiu išgelbė 
ti. Tarnyba pateikia keletą se
kančių patarimų bei nurodymų:

♦ Tornadai dažniausiai pasi
rodo pavakariais tarp 3 ir 7 vai.

♦ Tokios audros paprastai 
slenka iš pietvakarių Į šiaurės 
rytus. Toradai susijungę su ura 
ganais niaukia iš rytų pasės.
♦ Tornado takas vidutiniškai 

būna nuo 300 iki 400 jardų pla
tumo Yra pasitaikiusių ir my
lios ar daugiau platumo.

Straubliai — sūkuriai bėgs 
vidutiniškai 25 iki 40 mylių per 
valandą.

Tornado nešantis debesis yra 
tamsus ir sunkus žemyn nudri 
busiais speniais. (UPI).

Sekretorius rengiasi 
skristi i Izraeli

Sekretorius Vance, išsikalbė
jęs su Saudi Arabijos karalių 
ir užsienio reikalų ministeriu,r 
antradienį rengiasi išskristi į Iz 
raelį kad galėtų informuoti Izrae 
lio premjerą ir užsienio ministe 
rį apie Artimųjų Rytų taikos 
galimybes.

Išsikalbėjęs su Izraelio vadais, 
sekretorius buvo pasiryžęs dar 
kartą aplankyti kelias valstybes, 
bet dabar gal ta pakartotina ke 
lionė nebus reikalinga.

Jis gali sustoti Kaire ir pasi
keisti nuomonėmis su Egipti pre 
zidentu Sadatu, o vėliau nori 
dar sustoti Londone.

vietų pramonė ir sunkiau bus gy 
ventojams. Kiti sovietu specia
listai, jų tarpe ir Brežnevas, siū 
lo kelti Sovietų Sąjungos pramo 
nę, sustiprinti gamybos dirbtu 
ves ir gaminti geresnius gami
nius. Jeigu dėmesys bus kreipia 
mas j krašto pramonę, tai mar 
šalai bus priversti pasitenkinti 
dabartine karo galia ir užmiršti 
pasivyti ir pralenkti Ameriką.

Nelegalus meksikonai
MEXICO CITY. _ U. S. am 

basadorius Jungtinėms Tautoms 
Andrew Young atvykęs j Meksi 
ką pasakė, kad reikalinga su 
Meksika pastovūs santykiai 
norint išspręsti klausimą nele
galių svetimšalių JAV-bėse, kaų 
daugiausiai tie yra meksikiečiai. 
Vienu Kongreso aktu tos pro
blemos nebūsią galima išspręsti, 
tačiau Prezidento Carterio praė 
jusią savaitę Kongresui atsiųs
tas planas esąs “didelis žingsnis 
tai problemai išpręsti”. Meksi
kos prezidentas .Jose Ix>pez Por 
tillo atsakė, kad “Meksika nebus 
tikrai patenkinta, kol nepradės į 
Jungtines Valstybes eksportuoti 
prekes, o ne žmones”.

Jeigu bus paiimtas pagrindan 
bet kuris šių dviejų valstybės 
ūkio tvarkymo planas, tai gy
ventojai ir toliau turės susiverž 
ti. šiandien, palyginus su bado 
metais, sovietu darbininkai ir 
kolchozininkai geriau gyvena, 
negu pirmu pervesmo dešimtme 
čiu. Nei vienas sovietų valdžios 
narys nenori sumažinti dabarti 
nį duonos ir riebalų kiekį kraš 
to gyventojams.

planuotojai 
dešimtmečiu 
atsiliks nuo

Bet k rį planą 
paimtų, ateinančiu 
sovietų ūkis toliau 
Amerikos. Maršalai supranta,
kad Amerikos pramonė yra žy-' 
miai pirmyn pažengusi. Ji da
bar pajėgia daugiau pagaminti, 
o už keliu metų jos pajėgumas 
bus dar didesnis. Vietoj pasivy 
Ii ir pralenkti Ameriką, kaip gy 
rėsi Chruščiovas, sovietų pramo 
nė kiekvieną metą toliau atsilie 
ka. Maršalai nori sustiprinti ru
sų karo pajėgumą, kad galėtų 
užvaldyti pasaulį ir pasinaudoti 
visais turtais, bet komunistų 
partijos vadai abejoja, ar mar
šalams pavyktų užvaldyti visą 
pasaulį.

kartu.su


Uždavinys Phiiadeiphijos veikėjams, padariusiems iš koordinuotos 
veiklos mišraine ir dabar norintiems ją derinti: Aprašykite šį pa
veikslėlį.

Nutūpus ilsisi plaštakė, 
Ir driežas guli išstrižai 
Pakopoje, primerkęs akį.,..

Sakyte sako, rodos, jiems, 
Kad juos užsikabys tie ratai, 
Kurie—lyg pabaisos visiems— 
Riedėdami taip trenkia, trata....

(Skliauteliuose sakysim čia: 
Ir b:lietų neįsigiję,
“Mieštąjį patekti paslapčia”— 
Su žodžiais tais abu mintyje...) 

Ir—driežo vyksta jau sapnai, 
į l ik dnezas pats kely nukrito...) 
Štai Marge,(linksta net sparnai), 
Į platų miestą atsirito....

Kai trinktelėjo traukinys,

pyjo. Arklys pailsęs perpyko 
patsai ant savęs, ir praszė gilti
nės, kad jam gėlą padarytų. 
Atėjo giltinė pas arklį, ir tuo
jau arki*palaikis pagaiszo. Czi- 
gonas nulupo jam skūrą, isz tos 
padarė sau bubną ir vėl isz nau
jo arkliui per skunj pila.

Tinginių panezei atnešta sun- idant neliktų nė vieno 
klausias bėdas ant svieto ir patys balso, kalbančio jų nenaudai”.

MODERNI MOZAIKA IK MAGAKYC10S
Dėsto RIMAS NERIMĄVlčHJS

.mas. Ir šuo pasiusti gali!
Į Kenčiau dantis sukandęs 
| kol dar galėjau išlaikyti. Tegu 

Hi-hi-hi, au-au-au!... užralia-'jjs ten sprogsta. Užsidegęs pyp- 
vo ne savo gerkle televizorius, kę, bandžiau skaityti laikraštį,

— Tu ir vėl paleidai tą pra- stengiausi užmiršti tą pliurpa- 
keiktą “muziką”... — pasakiau tą, 
Rozalijai. Ji apsisuko ant vie-diuoja. 
nos kojos, pasilenkė ir Lipinė
jo.

— Uždaryk! Spėjau iš darbo 
pareiti ir ramybės neduodi.

— Ot ir nušnekėjai, — jauna 
grakšti žmona Rozalija, 
nusiteikėsi romantiškai, 
Nauji laikai atėjo. Prie tokios 
gražios muzikos Zacirkos taver
noje visi šoka.

—Tavernoje tik girti gali šok
ti, bet save gerbiančios mote
rys ikarais sėdi namie ir ko
jines mezga. Tokios muzikos 
net Afrikos laukiniai nemėgs-

(Feljetonas)
MUZIKA

o jis kaip raliuoja, taip ra- 
Pamaėiau, kaip iš to 

nieko gero nebus, atsikėlęs nuo 
kėdės, koja, kad žiebiau tam 
prakeiktam televizoriui į snu
kį, o jis sugargaliavo ir nuvir
to ant šono...

buvo Į Rozalija griebėsi sau už au
sų.

— Ką tu padarei? Vajėzau , 
tu mano! Televizorių sudau
žei!

— Nebus, tai bus geriau, — 
atsakiau.

— Turėsi nupirkti, naują, o

tu televizorių! — pagrasino 
zalija.

Mano dūšytė paskubom 
metė ant stalo kiaušinius ir

Ro-

— Geriau eitum gu.tį kad 
toks pikčiurna.

— Štai, žiūrėk, dūšyte, ką da
rai. Atsargiai su cigarete, dar 
pelenę prikrėsi man į sriubą!— 
sakau jai, o ji kad šauks man 
kaip iš pištąleto savo iškalbin
guosius perlus!
----- ^Tu nesirūpink apie mano 
cigarete. Aš žinau save biznį

"—vJPablūdai, — sakau, — kas 
čia per sriuba. Man, ar šuniui 
verdi?-,

—-Tau!
—? Kaip tai man? Pirma išvi

rei nenuplautus kiaušinius, da
bar tam pačiam vandenyje ma
karonus verdi?- Manai, -kad - aš 
ir valysiu? Tokios, atsipra
šant, biaurybės nė šuo Belaktu! 
Maną skilvis jau if taip nuo sen 
vičiu susitraukė.

— Kiaušiniai buvo švarūs, 
vanduo karštas, tuo pačiu ir 
kuro sutaupiau- Matai, kad vis
kas brangu, supranti?

— Ne, — sakau, — pilk lauk 
tą putrą arba pati valgyk-....

— Hi-hi-hi, au-au-au...
— Tfiu, kad jie pasikartu!— 

Pašokau iš piktumo. Sukrėtė 
mano nernis netikėtas lojimas. 
O ji, manote, uždarys tą seną 
klrukę, kuri mano nervus gadi
na? Negaliu pasigirti, kad mu
ziką labai mėgčiau, bet jau ši
tokios kakafonijos, tai visai ne
galiu pakęsti, kad net mūsų šu
nelis staugia, lyg man pritarda
mas. Koks po velniu triviališkas 
impulsas įkvėpė tokį muzikos 
kūrėją, kad žmogų į kapus ga
li nuvanoti be laiko.

Mano Rozalijai nepat ko ma
no skonis tai muzikai. Ji net 
su patosu drėbė savo piktus žo
džius:

. —Tu netašytas senas kelmas, 
atsilikęs nuo progreso, tai ir ne
supranti naujausio ir populia- Sumanymas toks neregėtas’ 
raus Jūrinio; tai švelniai t r Bet. jeigu driežas nebarlus... 
riant, geda! Kaip gali kritikuo- Jei driežas lyg kad nieku dėta 
ti tokią muziką kaip "Rock 
and Roll” Visi dievina ir klau
sosi, o tu pyksti.

—Tu gal norėjai pasakvti, kad 
šoka? Į

— Koks skirtumas ? Juk kai Bo viršminėtos įžangos, 
groja, tai ir šoka! Jau randame keistuolių porą

— Skirtumas yra tas, kad ta- Ant kelio iš stoties mažos.
vo mėgiama muzika yra hipių Pareiškusius keliauti norą: 
tipo akrobatiškas pasismagini- Ant vagono briaunos aukštai

su
ma

politmis ar kultūrinis veiksmas 
nėra daromas, neturint kokio 
nors tai sistemai naudingo tiks
lo. Užtenka tik stebėti jų pas
tangas tremtinių atžvilgiu — 
jos visuomet siekė vieno ir to 
pačio tikslo - visomis priemo- ’ Viena ^vakarų*mokesčių inspektoriaus padėjėjas, 
uernu pafcužUnu^ alarum,, 4 ir miesto valdybos sekretorius

__ _ _  _ _ šauliu klube ^girkšno j o. Uždarant 12 vaL naktį klubą, jie 
1965 m. buvo paskelbta tiltų išėjo ir eidami Gedimino gatve sutiko iš kažkui grjztan- 

statyba ir atsirado skalikų, kai- žalumynų gatvėje gyvenusi, jaunų, viešiems žinomą 
nanuų jų naudai, mergišių, žydą Palenbaumą. Valdininkai paklausė, kaip

jis iįsta be teidimo draudžiamu laiku vaikščiota Paien- 
haumąs atsakė: “Okas jums galvoj, aš jus nekliudau . 
Vienas iš trijulės smogė Palenbaumui į veidų. Palenbau- 
mas pradėjo rėkti “givalt”. Tuoj’ pat ir prekyvietėje pa
sigirdo riksmas “gtvalt’T Trijulė išsigandusi riksmo pra ..

• Kai žmonės seniau susirg- Knm polic. valdininkas turėjo bėgti preky-
davo sloga tai sakydavo: “No- namu ant laiptelių rado StO- ?
kojų netiiri.TJX gamtai kuriain ir.nieko nedarė’ jlS
varvėti. Jeigu nosis bėgtų, tai Prabėgdamas, valdininkas liepė jam nutilti, bet sis aai 
jos savininkas džiaugtųsi slogą labiau pradėjo rėkti. Valdininkas kirtęs žydui per veidą, 
atsikratęs.. metėsi į Žemąją gatvę, iš jos-pasuko į Pirties gatvę. Be-

į Archaiškais laikais^ lietuvis- t Pirties ‘ tve įg Kepyklos durų išlindo barzdota 
galva. Valdininkas, galvodamas, jog ir sis pradės. rėkti, 
ranka kirto per barzdotą galvą ir nubėgo namo. .

Rytdienų žydai pakele triukšmų: pranešė apskrities

Praeities įvykių nuotrupos
(Tęsiny*) . . . ‘ ~

Vilkaviškyje žydų pogromas! Tai buvo 1928 metų va

laisvo

VARLĖ PERPLYSZUSI
Ant pievos besiganant jautj 

'pamatė varlė. Jautis buvo dide
lis kaip liūtas. Varlei tai labai

Lyg miegą vagonams nupurtęs,, pasidabojo, pavydėjo to jau- 
Pakilo lėkti sau vabzdys, |cziu ir panorėjo jam lygia bū- 
Palaindytas kiek ir apkurtęs, [tt Ką daro?—Pucziasi kiek gali 

Vos užsikapstė ant briaunos, 
Pasiekęs tokią aukštą stotį,— 
Ir ką toliau besugalvos?— 
Be driežo taip sunku žinoti....

Pagilsi. Mano jau—gana.
Persirita j kitą pusę.
Ten rieda žemėj mašina.

O kvapas—kad tuojau uždusi!...
Net pažaliavo akyse, .
Net daug žmonių staiga nupuolė.
Tai kvapas!.. Spengia ausyse_
Tai bent biauri gurguolė L.

Nuo automobilio šalin
Plaštakė buvo jau pasukus,
Kai vėl, žvangėdąms geležim
Atbėgo namas toks netrukus...

Ant stogo pualė, (šia ramu, — 
lauke saulėta, nėra vėjo), 
Ir tuo pripildytu namu 
Beveik linksma sau nužvangėjo..

Tai mirga, marga, kur pasuks L 
Tai verda, ūžia urulys t— 
Tramvajus, rodos, išsisuks 
Ir šviesią dieną pasiklys....

Dvikojai priešais, (jie—skers 
mai),

čia juodas ’žiogas’ (Mniliaiš^
Visus pavaro išilgai....

Tas juodas žiogas (tai širkšlė!) 
Patiko Margai.—šast f jj, — 
Kai kilo žiogo dešinė — 
Ji jau pačiam iškyšuly....

Kai kėlė dangtį (įsų dangčiu!) 
Tąs žiogas—purpteli viešnia..

ir klausia vaikų savo, ar yra to
kia didelė, kaip jautis? Vaikai 
atsako, kad da toli mažesnė yra. 
Varlė pucziasi isz antro sykio ir 
vėl klausia: ar da nedaaugo jau 
ežio? Atsako jai, kad anaiptol 
dar ne Varlė perpykusi isz tre- 
czio sykio putėsi isz viso vieko 
ir perplyszo. Teip nevienas at
sieis visokiame daikte, jei tiktai 
norės teip padaryt, kaip daro 
galingi.

“Pamokslai Iszminties ir Tei
sybės” 3-ji laida 1906 m.

BENDRADARBLA.VLMO 
PARTNERIS

Darbininko 31 nr. vedamaja
me; rašoma, kad į Ameriką at
važiavo turistas iš okupuotos 
Lietuvos. Jį Amerikos lietuviai 
globojo, o jis gyrė Lietuvą, sa
kė, kad ten lietuvybė nežus ir 
kiekviena proga dainavo “Lie- 
'tuva brangi, maną tėvynę”.

Tačiau toks p0į atūs svečia
vimasis ■ perėjo,^ bendradar
biavimą. Apie jį iaip rašoma: 
j“Tas pačias mintis, svečias 

Įtartojo, susirinkus pokalbiui į

Ąr iš,-tikro. j>o karo Lietu- 
^3je bjįY^^tiprųs. partizanių jū- 
^imas?—ęi^Į&įąsė yienąs tau-

Magaryčios

kose salėse ant sienų būdavo pla 
katu su užrašais: “Vyrai, nerū
kykite, moterų yra, —smirda,.”

• Viena ponia rašė knygą, 
bet jos mintys taip-užsikirto, viršiųinkui, kad valdininkai naktį buvo suruošę pries zy i
kad darbas nei iš vietos. Bet “iš'dus p0gromą įr prašė imtis žygių juos apsaugoti. Apski-1 ’

karonus, tada įgriebė skry?s pirininkas' nešiųrkščiu
bėlaitę ir išdūmė pas Zacirką į 
taverną muzikos pasiklausyti^7

Kai nutilo aiąsas namuose, 
man pasidarė gera ir aš snūste
lėjau. Sapnavau, kad už visuo
meninę veiklą per mano pager
bimo vakarą man įteikė televi
zorių.

Don Pilotas

Pasakėčia
Užgimusi laukų glėby, 
Plasdeno sau laisvą, plaštakė, 
Kol kartą driežas pagiry 
Sumanymą pasakė:

“Aš šiąnakt, Marge, sapnavau 
Apie pasaulį nematytą. 
Ir kelią jau j jį žinau 
Jį supratau šį rytą:

Netoli yra geležis, 
>aba viena kitos nutvsus, - .. . .. • - _ » » 
Ten būdamas, perbėgu vis. 
Ir šįryt, dundant jai, išdrysus, 

Ąš bėgu ten, skubu skersai, 
Ir, vos perkėliau uodegėlę. 
Kai ratų ratai milžinai 
Nurūko vėju, kaip pašėlę, 

Dabar aš spėju, a§ žinau, 
Map nujautimas man sako, 
Pasauliu tau, kur sapnavau, 
Tie ratai milžinai nukako

Balsu sušunką:. “Kas, gi čia?.- 
Ir nori imti i rankas.-.t
Čia Margė purpi jam pas akis, 
Sukaupus karštyje jėgas, 
Bet.^ ar žemyn ji nenukris L...

čia rain is gumos srovė 
Po pertraukos kai pasleis....
—Bet čia užsibaigia sakmė: 

' . Redaktorius toliau neleis!
Arėjas Vitkauskas 

Čikagą, 1'938, X. 13 .
. ■... r'į__ ■ • _ ■’¥?i

ARKLYS PAVARGĖLIS
.Vienas-szįgbnas turėjo- arklį,- 

tam-gi menkai paėsti duodamas 
jį apsunkino ir dar visaip skrii-

J|—i Jūsų j vadinamieji partiza- 
iar buvo banditai: —piktai af- 
rt£ė Jiėtuyis kfctnfuristąs.'^to Aš 
j^ts Įjuos šaudžiau savo ranka. 
Jįfeų partizanai tBęieišJ Lietuvos 

cdšp.'f# -■
Įjiosj-šyeao žodžius , paly

dimo nejauk^ tfyte. Tik po va tem- 
deiės pasigirdo . kjausimas: 
-JĄ kokios IJętuypsĮv •. ; < 
iį Tada nejaukiai , nutilo sve

radimas” jai padėjo. Ji nusipir
ko Centeila Aziatica lapelių. 
Išgėrė jų arbatos ir jos knyga 
išėjo, kaip sviestu patepta...

• Muzikos mokytojas turėjo 
vieną jauną mokinę, kurios am
bicija viršijo balsą. Mokytojas, 
išvestas iš kantrybės, pasakė: 
“—Baigus dainuoti, reikia nusi
lenkę ir ant kojų pirštų išeiti. 
—Ant pirštų, kodėl? — nuste
busi paklausė mokinė. —Todėl, 
kad publikos neišbudintuni... .

• Škotas ilgai ginčijosi su 
tramvajaus konduktorium dėl 
bilieto kainos. Konduktorius, ne 
tekęs kantrybės, pagriebė škoto 
didelį čemodaną ir pro duris iš 
metė laukan. Tramvajus važia
vo per tiltą. —-Ai,—sušuko ško
tas. — Negana to, kad tu norė
jai mane nulupti, bet dar ir ma
no ^ūnų įmetei į upę...

pu • Pas mano draugą gydytoją smurtų Palenbaumui padarė ^vięiiąs Įs trijųlęš, valstybės 
ir pasakojo ar savivaldybėstaruautėjas^bet-n* x 
•Jauna būda- su tarnyba/jokity ryšio-nebuvo:'Be

ties yjrsinin kas tuojaus įsake polis, nuovados viršinin
kui pradėti kvotų.

Kvotos metu paaiškėjo, kad „Pirties gatvės.kepyklo- .r 
je dirbo barzdotas rusas. Nuovados virsminkas kvosda- ' 
mas jį paklausė: kas jį mušė. Rusas atsakė: “Da vy, gos- 
p.odm'? (Nugi tamsta, pone). Tat nuov. virsihmkas turė
jo nuo kvotos darymo nusišalinti, nes pats toje kvotoje 
kaltinamas. Kai kaltininkas rusui pasakė, kaų jis jam . , 
sudavęs, tada rusas pareiškė: “Da možet byt sto on — on.; 
ėasto tam chodit’7 (gali būti, kad jis — jis ten dažnai vaik' • 
što).- - 7 : ; - y/

Kitų dienų Vilkaviškio žydai gavo iš' Ąmerikos/žyftįįj 
dėl įvykusio tariamo pogromo užuojautos telegramų. Kei 
kalas pakitėjo — įgavo politinį pobūdį, nusikaltėlio’ kva
lifikacija pasikeitė. Kaltininkai -būvą Įš, ;tafnytįų atleisti, 
suimti ir kvota, perduotą .tardytojui. k. **

Pagal tuo metu veikusį Baudžia4n^Į ,s^’^g,e^^^įt | 
sikaltimas buvo paprastas, asmęps |
privataus kaltinimo,, nukentėjusįs. galėjo į su kaltinamuo- j

I t

ši tokią istorijų: —•” 
nia; buvau. Įpratusi pinigus lai
kyti burnoje. Paimdavau 25 c.
1(1 c. ir kramtydavau.__
kydavo taip, kad pinigas sprūs
teli ir .— nurydavau. Per ilgą

'j Lyg; ant juoko vedamasis taip 
Užbaigiamas: '

<— Ar kartais nebuvo teisus
žurnalistas Henrikas Žemelis, 
1971 vasario 17 rašęs Dirvoje: psichiatrą. 
“Komunistinėje sistemoje joks

lėjof pata" išlbWšbiūrf(nmSui''6ylų'ture
Pasitai- Pinoti PaFenbaumakomendantaitnuba^i.ij^^aUT»k 

s_ I džiautu laiku vaikščiojimą ’be leidim-b’?' & -

laiką pilve susirinko daug pini- cija skaitėsi visada"tarnyboje, net įr ^mįego(©n^^pien^ n 
gų. Dabar norėčiau žinoti, ar. įr naKti kiekvienas žmogus galejo.kreipiis4'po^^uTr ji, f 
reiks taksus uz juos mokėti?! , ■ . , .. " , - - .'X,-' fFęZT. • I
Gydytojas patarė pasiklausti svarbesniame reikale, neturėjo teises.-gtasakyta^au^ | 
taksų rinkėjus arba kreiptis j patarnauti. Krim. polic. valdininkas ,buvo ”ųnifoinūotas ftaksų rinkėjus arba kreiptis į . r

'jir sudavė žydui įr rusui. Nors ta padarė laisvalaikiu,»ta 
Don Pilotas č:~" •<------

Šnarėjo driežas žolėmis. 
Plaštakė oru driežą sekė. 
Ir — žiū—tikrai geležimis 
Namų eilė ant ralu le kia 

Plaštakė buvo dar jauna. 
Bar traukinio nebuvo mačius.— 
Plaštakei nuostabos gana. 
Plaštakė net akis pastatė

"Žinai’’, drieželis iš žolės 
Pakalbina jauniklę ore. 
~Ir mus tie ratai panėšės. 
Jei būsime patvarūs nore”.

Sumanymas, žinia, baisus,—

Žodžiu, svyravo Margė mūs. ! 
(Tikrai ji ore susvyravo ), 
Jai rodėsi, kad vėl praus 
Namų eilė,—net suraiKivo...

■

ištežę

#3

Į

n

čiau oficialiai skaitėsi tarnyboje. Jam galėjo-būti iškel
ta byla privačiu skundų, tik kaip tarnautojui sugriežtin
ta bausmė, bet žydų apraminimui, — turint galvoje Ame
rikos žydus, — prokuroras rado reikalą skaityti* trijulės- 
bendrininkavimų. Kadangi krim. polic.'- valdininko byla 
teisminga apygardos teismui, tai’ir-kiti,7 kaip bendrinin
kai, negalėjo būtį iš bylos išjungti.

Po kelių mėnesių Marijampolės apygardos teismas 
kaltinamuosius nubaudė po 3 mėnesius kalėjimo.

Tuo metu jau buvo įsisteigusi Lietuvos Tautinė Ap- 
. sauga “Geležinis Vilkas”, kuri ir Vilkaviškyje turėjo gru

i pę. Žydai tą žinojo. Žinojo ir kad ši organizazija prieš žy 
-duš nusistačiusi. Apsisaugojimui nuo tikrojo pogromo 
žydai, matyt, galvodami, kad ši trijulė gali būti tos orga
nizacijos nariai, sugalvojo šį įvykį išpūsti į pogromų, ir 
jiems pasisekė.

>; 
y

4
1

> GAISRAI .

Ekonominei krizei nesibaigiant, 'pradėjo ūkiuose kil
ti gaisrai. Dažniausiai degdavo seni trobesiai, bet gerai * 
apdrausti. Kilo įtarinėjimas, kad trobesiai pądeginėja- 

' mi. Gaisrų priežastis išaiškinti labai sunkų, nes ugnis vis 
‘ kų sunaikina. Būdavo taip, kad žmonės atspėdavo kieno ‘ 
ir kurie trobesiai degs. ■ * . r

Vienas asmuo turėjo Marijampolėje vaistinę ir Sas
navos valsčiuje ūkį. Kluonas buvo senas, truputi apiręs, 
todėl pasistatė nauja, bet seno nenugriovė. Kadangi se
nas kluonas buvo apdraustas, tai naujo nedraudė; žmo-

- nės pradėjo kalbėti, jog ten neužilgo turi kilti gaisras.
Ir kilo — senas kluonas sudegė. i -į

(Bus daugiau) '7' '

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
iki šiol aš mėgdžiojau žmones, o dabar ilgaplaukiai ir ilgabarzdžiai gal pažais 

gerą pavyzdį iš manęs? .a-i.-*. . . , »
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4 Dar apie SLA 72 kuopos 
į'- , 7. * vtMrH^ino

nados Lietuvių Fondų po $500.1 
Be to, jų veiklą prieš Lietuvos 
okupantą ir spaudoje apra-'

1Ą Liepos 24 d. A. Padolskio gra 
žioje sodyboje. Paris, Ont., su
sirinko daug svečių iš Toronto, 
St Catharines, Niagara Falls, 
Hamiltono, Brandford, Paris ir 
kitur. Buvę ir iš Suvalkų Tri
kampio Julija Čepulienė, kuri 
dabar yra atvykusi į svečius pas 
giminę Domą Marčienę, gyve
nančią Burlingtone, Ont.; Sta
sys ir Marija Jokūbaičiai- iš To
ronto, X. Petrauskas ir A. Bor- 
chertas, taip pat iš Toronto ir 
kt. u i- ‘
į, v ,>'• i------------ ---------------------------------- --

Atsiliepimai apie' gegužinės mė medžiaginiai ir darbais.
/-' ruošą. ’• Reikšmingą paramą teikė SLA

į Kadi ŠLA 72 kuopa poakei- j'/ °'.'" 1
ii/ i j r- • x • v . L, Novogrockiene is loronto, bė; kad/šiais metais- gegužines v ,■ x i-i i k o... x A. Padolskis, A. Kuzmickas js ruošos tikslas bus Sibiro trem- . . , ,v a A_ ' - r> ii • * j ■ [Paris, B. Pakalniškis, J. Deks- tmės Onos Poškienės vardo iam __ , .i- • - tz ’ į j r • x • -o nys is Hamiltono, studentai: Rimmas, Kanados Lietuvių Fon- /_ . , . ..\ . . <7 T a . į. . ~ n ■ Arūnas ir Girutis Zubnckai is de, tuojau L Paukštys ir P. Dau i - i . ,Cambrige, Ontario, kurie išpla

tino rekordini skaičių SLA lai
mikių bilietus: Arūnas Zubric- 
kas net savo mokytojai viešai

Inž. Steponas šetkus pats daug 
rašydamas j Kanados spaudą 
ir iškeldamas sovietų nusikalti’: 
mus okupuotoje Lietuvoje, pa-i 
reiškė: “Tai yra didelės reikš
mės darbas, lyg švyturys, švie- j 
čiantis išeivijoje, siekiantis Lie-; 
tuvai laisvės”. Ir ta proga paė-Į 
mė už dešimkę laimės bilietų ir1 
palinkėjo sekinės dirbti toliau 
tokį reikšmingą darbų. Buvo ir Į 
daugiau lietuvių, kurie vertino 
SLA 72-tos kuopos veiklą ir rė-j

Vilniaus panorama is Gedimino kalno žiūrint

Užsiėmimas muilo putų plakėjui
j Pasaulio ! Bendruomenės gar 
! bės pirmininkas Stasys Barzdu- 
1 kas savo laiške Draugui, pa-skel 
j bt'-me šių metų liepos 8 dieną, 
(dėkoja Broniui Railai už pripa- 
j žinimą PI B “politinio ir kultū- 
* rinio gyvenimo baze.” Iki šio 
j meto nedidelis lietuvių skaičius 
Jokio pri-ažinimo Barzduko kū 
j riniui neduodavo, bet Raila pas 
1 kutiniame “Bastūno maište” to 
kį pripažinimą paskelbė ir pasi 
rašė. Pagal Barzduko — Skar
džiaus žodyną, žodis “bastūnas” 
lietuviškai reiškia “valkatą”. 
Matyt, kad geriau “valkatos”

I pripažinimas, negu nieko.
Principe sutikdamas su tuo 

Į gražiai skambančiu, bet, mano 
j nuomone, nelabai aiškios pras
mės JAV LB pripažinimu, St. 
Barzdukas savo laiške, kaip at
rodo, per klaidą adrestuotame 
ne Br. Railai, bet Draugui, Barz 
dūkas stato nežinia kam visą ei

vizacijos ir konkretu darba nuo 
muilo putu plakimo...

Visai neaišku, ką šis garbės 
pirmialr’k- s tomis abstrakcijo
mis nori pasakyti. Gal nori pa
sakyt;, k.v! Baiki nii ko savo gy 
venime nedarė, kaip politines 
muilo : ’,'1-kė. gal jam ne
aišku k odė Raila m: ėjo pasiū 
lyti PLB taip pertvarkyti, k.ad 
iš eilinės lietuvių organizacijos 
JAV I B pasidarytų ta “politi
nio ir kultūrinio lietuvių išeivi 
jos gyvenimo baze”.

Kalba ir rašymas tokiomis 
; nesuprantamomis sąvokomis, 
greičiausiai, nei pačiam rašyto 
j ui nesuprantamos, ką jis kal
ba ir kitiems siūlo. Tai tikras, 
anot Barzduko, muilo putų pla
kimas ir niekas daugiau.

Pasaulio L. Bendruomenės gar 
bės pirmininkui, skaitančiam Rai 

;lą dideliu autoritetu, patarčiau 
į pasiskaityti ne tik paskutinę Rai

de, tuojau L Paukštys ir P. Dau 
ginas ii SL. Catharines pasiūlė 
tam .geram tikslui ir medžiagi
nę paramą.; • j, , .

Teko SLA Iaimės bilietus pla mokykloje išdrįso pareikšti pro 
tįnaht aplankyti ir visuomenės testą už skelbimą mokykloje 
veikėją inž.' Steponą šetkų ir ta' melagingas propagandas ; / 
proga paklausiau inž.. šetkaus sovietų “rojų”. Arūnas Zubric- 
hųompnės apie SLA 72-ros kuo- kas yra gerai informuotas apie 
pos veiklą ir gegužinių ruošos -sovietų žiaurumus okupuotuose 
taksius, kui-.kuopa paskutiniais kraštuose ir Lietuvoje ir moky- 
Įpetšiis.iš gegužinių, gauto pelno tojai užkirsti skelbiamą melą 
įamžina ./pasižymėjusius oku-[patiekė visą eilę tikrų faktų 
piio toję^Lietuvoje disidentų vari apie sovietų “rojų”. Kad būtų 
(^. įnešdami jų vardais į Ka- [daugiau tokių studentų, išdrį-

tįnaht aplankyti ir visuomenės1 testą už skelbimą mokykloje
; apie

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

Ms ėu Žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį, tanus |e 
'* • Hetuvižky vietovardžiu sąrašas. Knygos

viršeliai.
, ^ PttĘtanflmui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

j

17N So. Halsted SU Chicago, 60608

r

■ BR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJtIMOfcl 4AL1MA GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO. 
J; :. J^3iT|SUOIįįlKNt$ VEIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^ 
Dr. Ai J^Rd*am -- MINTYS IR DARBAI, 259 pat, Ui®ančras'1905 

/.•BehĮ-tvjidus, Jahkmddo ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-

KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
po Europą Įspūdžiai. Dabar tik --------------

$2.00

t
X

* hS

po Europą įspūdžiai Dabar tik _________  $2.00
•atima tHįppat vlahakyti paštu, atsiuntus SakĮ arba money ordad, pria 
Į‘C./ . - numdyHs kafnet pridedant 50c, persiuntimo Išleldoms.

c/-' <2, - --
V A c V' A * ■ ▼ ▼ m XT /\

I7» S^ HAI5TED ST, CHICAGO, ILL. 60608

7 ^7 KNYGOS ANGLŲ KALBA

HI.I.IĮ, * KISS IN THE DAftK. PUoxtlSktl Ir Intymiu nnotyHr 
patarti Iš gyvenimo. Lengvaa stilius, gyva kalba, gražiai išleista 

• $2J0. ■
eŠ" * 'S'-i ’* »-r 4
? Dr. Justas G. Končius, HISTORY OP LITHUANIA. Lietuvos istorijoj 
santrauka nuo pat senųjų amžių Iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
oaL, Ipataoopi- s.OO.

Dr. Juaua B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tento bruošai. paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
Hl ptl. Kata* $$ 00. Kietais viršeliais $4.00.

_ ■ Dtogtimą < fių knygų yra tinkamosT i

Įsigyti
dovanos Įvairiomis progomis.

Naujienai arba atsiuntus
Jsg Ir

r flėtfk Ralatad Chleaffn, m

siančių pasisakyti prieš moky-. okupantą sovietus: “Grąžinkite 
tojus, skelbiančius sovietinę Lietuvai laisvę!’’, tada solistė 
klastingą ir jaunimui žalingą j Anita Pakalniškytė, akompanuo 
propagandą. Čia sužymėjau tuos 
SLA 72-ros kuopos talkininkus, 
kurie nepriklauso nariais kuo
pai, bet savo darbais ypatingai 
paremia SLA 72-ros kuopos vei
klą. ,

OJ.Cl.LO LAA^LCLLO i AUU^Ud |

gegužinės oficialią dalį pradėjo'

jant akordeonu K. Deksniui; iš
pildė programą, šioje gegužinė
je 1973 m. dalyvavo ir pagrin
dinę kalbą pasakė SLA prezi
dentas Povilas Dangis.
Kaip matome SLA 72-ros Luo

šiais metais SLA 72 kuopos j pos veikla nesiriboja vien no- 
apdraudos reikalais, bet yra

• •*4 v. p. p. šių eilučių ‘ autorius, I tapusi viena iš tų organizacijij,1 
Atlikus, oficialios dalies cere-‘kuri rūpinasi ir Lietuvos lais- 
moniją, įamžinus Sibiro trem-1vės reikalais, kuri iš suruoštų) 
tinės Onos Poškienės vardą, bu
vo pakviestas SLA 236 kuopos tai jau gali paskirti po porą 
narys, visuomenės veikėjas Sta
sys Jokūbaitis iš Toronto tarti 
sveikinimo žodį. Stasys Jokū
baitis yra talentingas kalbėto
jas, pasakė patriotinę kalbą ir 
įvertino SLA 72 kuopos dirba
mą darbą.

Be to, S. Jokūbaitis savo kal
boje palietė ir giliai vertino 
SLA 72 kuopos narę, žymią jau 
nosios kartos solistę^ aktorę, 
kuri kanadiškai .publikai yra 
žinoma kaip “dainuojanti lietu
vaitė’’ už garsinimą lietuvių ir j 
Lietuvos vardo. Solistė Anita Pa 
kalniškytė aktyviai dalyvavo ir | 
šiais metais SLA 72 kuopos ruo 
šiamoje gegužinėje: Platino lai
mikių biletus, pravedė laimikių 
traukimą ir t.t.
z Be to, 1972 m. kada SLA 72- 

ra kuopa įamžino pardą žymaus 
okupuotos Lietuvos didvyrio 
Romo Kalantos, kuris 1972 m. 
gegužės mėn. 14 d. Kaune, prie 
muzikos teatro susidegino, gan 
šiai šaukdamas prieš Lietuvojr toje kolonijoje savo darbais

daug pasitarnauja ir lietuvišką 
veiklą paremia iš kanadiečių 
gautomis aukomis. O paskuti
niu laiku SLA 72 kuopos nariai 
net neprašant, bet per eilę me
tų dalyvaudami SLA gegužinė
se ir įsitikinę, kad SLA 72-ra 
kuopa dirba naudingą darbą, 
pasisiūlė su medžiagine para
ma: Ona Laurik iš Brontford 
ir Clara Farr iš Paris, Ontario, 
Taip pat jos pažadėjo savo pa
rama ir kitais metais.

lę reikalavimų, gelbėti matyti tik 
rovę, faktus skirti nuo susikur 
tų mitu, tiesą skirti nuo impri

Ir tikrai, SLA 72-ros kuopos 
užsiangažavimas pagerbti so
vietų okupuotos Lietuvos disi
dentus iš patriotų lietuvių susi
laukė įvertinimą ir paramą, nes 
tokį darbą dirbančių reikalinga 
ypatingai šiuo metu ir ateityje, 
kol Lietuva nusikratys žiaurios 
sovietų okupacijos.

J. šarapnickas

los knygą, bet prieš paskutinę, 
ar dar kurią, pavadintą “Tamsa 
prieš aušrą”. Ten 241 puslapyje, 
ką Barzduko Bendruomenė kar
tu su kitais mūsų veiksniais, 
vienbalsiai sutarė ir nutarė da
ryti... Štai Railos atskleistas rai 
lines teisybės žodis apie barzdų 
kine:

“Kol kas tupėkime;
regarsiai orą gadinkime (ne- 

railinis pakaitalas)
ir garsiai rėkime:

(Nukelta į 5 psl.)

Knygelėje
Sole užauginti. _ ________
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1.25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiusti S1.50 Seki 
arba Money Orderį, o mes knygele jam pasiusime. Pinigus prašome 
siusti tokiu adresu:

Nieko nėra gražesnio anie namus, kaip gražiai žaliuojant! ’plė
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuoiasi /avo nievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodvbu pieveles išauginti. K^kia patyrime 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapiu agronomo A šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELES '
surašyta viskas, kad Uetta pieveles Aprašyta kaip 
kaip žeme tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šia knygele _________ ------- «------------------------------- - ----- - *

gegužinių gauto pelno kas me-

Chicago, 111. 60608.1800 So. Halsted St.

-■

'T'

Ži

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60668 
G*rę ptalfui, tuojiu taiyrą jwiujd'SB*,

I — NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL,—Wednesday, August 10, 1977.

šimtų dol. svarbiems lietuviš
kiems reikalams.

Paskutiniais metais daug pa
ramos susilaukiame ir iš kana
diečių tarpo. Tai yra nuopelnas 
A. Padolskio, A. Kuzmickio ir 
C. Fair iš Paris, Ont., kurie iš
platina daug laimikių bilietų ir 
pakviečia dalyvauti Į gegužinę. 
Be to; atvyksta* j SLA gegužinę 
kanadiečių, Z. Ulbinienės ir M. 
Paukštienėsgardžiai •;; lietuviš
kai pagaminto maisto paragau
ti. Ir jie gana daug išperka jo. 
šiandieną bet kokį renginį ruo
šiant didelį ’vaidmenį vaidina ir 
patriotinė lietuviška spauda, ku 
ri talpina renginio aprašymus.

SLA 72-ra kuopa yra dėkin
ga “Naujienoms”, kurios lei
džia šiame dienraštyje pasi-| 
garsinti ir už tai nereikalauja 
jokio atlyginimo'

Be to, .yra svarbu turėti ir 
gerų patriotų talkininkų, kurie 
būdami ir nelietuvių apgyven

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

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psL, minkšti viršeliaį ------------ $8 00
x 2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl., 

minkšti viršeliai_ ___________________________________$1.50
3A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296 psL, minkšti viršeliai _ ...$5.00

.$4.00166 psL, minkšti viršeliai___ L_____________________________________________ ;------------------

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

orderį tokiu antrašu:

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

Taupykite dabar
pas mus

RIVERS Al
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60608

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Jvom« D«up«r««. ŽEMtS ŪKIO iVIETIMAS. Studija. Hlel* 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Km^ga dviejų da
lių: lemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte, u dalia: žemės 
ūkio švietimaa Lietuvoje.

Antorins sava žodyje rašo: “Jei liūdnas Betariu tatrtoe likimu 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių Ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultttroa vaisiais 
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 pe- 
saulj išblaškyto lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę md- 
nlnkal. arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abao- 
llučial lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knygą 
autoriaus skiriama Lietuvai Hals žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Uetavai”,

Knygos 300 puslapių n daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik tB.OC. 
Gaunama Naujienose.

Čekį arbt Money Orderi dusti tokiu adrwo:

mus taupomi jūsų pinigai at- ’ 
įdėlius darbus. Pirma, jie pa- į
ums pasiekti asmeniškus jūsų J

užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti. į

Taupykite dabar. |

Santaupos, padėtos prieš 10 mėne- £
šio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos. įs

Išduodami Certifikatai, kurie ne- |

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos w 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos L 
neša

UNIVERSAL
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įstrigta 1923 metaia. TeL 421-3070
įstaigos pietuose Hemas automobiliams pastatyti.
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trims mėnesiam!
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metanu ----------
pusei metu -----
vienam mėnesiui

$7.50
52.50

- $30.00
- $16.00
- $3.00

Ditnr&ščie tai nes:
chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams -----------------------
pusei metu ----- ---------------
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui -------------

Kitose JAV vietose:
metams __________________
pusei metu 

$26.00
$16.00

$8.00
$3.00

Užsieniuose: 
metanu ____

pusei metu ___
vienam mėnesiui

$31.00
$18.00
$4.00

Naujienos raxlleu. fibkiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Bes- 
drove 1739 So. Halsted St, Chicasc 
HL 80608. Telef. HAymarket 1-6100

Pinigus reikia siusti pašto Mooer_ $30.00, ___
$14.00 ’ Orderiu kartu tu užsakymu.

Dr. Bobelio pareiškimas kongresui

siems svarbų pareiškimą. Jie džiaugėsi, kad leido Dr. Bo 
belini atstovauti visų trijų Pabaltijo valstybių Amerikos 
piliečius.

Dr Bobelis buvo išvargęs. Po svarbaus pareiškimo 
saugumo komisijai, jis dar pasimatė su Įvairiais kongre
so atstovais, Washingtone esančiais pareigūnais ir sku
bėjo pasiekti Chicago, kad galėtų savo įspūdžius perduo
ti jo laukusiems čikagiečiams. Jis paliko gyvą Įspūdį. Sa 
Įėję kiekvienam buvo aišku, kad jis padarė ne tik . lietu
viams, bet visiems pabaltiečiams didelį patarnavimą. Su
sirinkusiems jis papasakojo, kaip tas visas liudijimas ėjo, 
kiek daug ta komisija turi medžiagos ir kiekžmonių no
rėtų liudyti, bet laiko štoko neleidžia to padaryti. Pats 
Dr. Bobelis negalėjo komisijai paskaityti visus dokumen 
tus laikas neleido. Dokumentai ilgi, užima daug pusla
pių. Jis paprašė komitetą, kad įjungtų visus tuos doku
mentus į kongreso rekardą komisijos posėdyje neskaity
tus, nes kiekviename lape yra surašyti pagrindinių žmo
gaus teisių laužymo faktai. Komisijos pirmininkas Fas- 
cell prižadėjo tai padalyti.

Kongreso atstovas Fascell netik prižadėjo, bet ir pa
darė. šiandien mus pasiekė Europos saugumo ir bendra
darbiavimo komisijos apklausinėjimų eiga ir liudijimus 
paremiantieji dokumentai Dr. Bobelis savo pareiškimą 
buvo sutraukęs Į 7 didelius mašinėle rašytus puslapius, 
bet kongreso rekorduose jo liudijimas ir pridėti doku
mentai užima pilnus 24 puslapius. Dr. Bobelio pareiški-

.i ■ •"!-"iiį».»

Seoelis Kaunas, čia matome senę jį medinį Aleksoto tilt< perJMe/nuną. Tai yra labai reta nuotrauką

Stribas netvirtino parapijos komiteto

Šių metų balandžio 27 dieną Dr. Kazys Bobelis liu
dijo Europos saugumo ir bendradarbiavimo komisijai, 
kuriai pirmininkauja kongreso atstovas Dante B. Fas-vmas visiems paliko labai rimto įspūdžio, bet kai valdžios 
cell. Komisijos pirmininkas yra Floridos atstovas, o jo pa spaustuvėje spausdintoje 440 puslapių knygoje pavartai 
vaduotojas — Rhode Island atstovas Claiborne Pell Ko- lietuvių, estų ir latvių surinktą medžiagą, tai Įspūdis da 
misijos nariai yra Iowa atstovas Diek Clark, Vermont Į rosi dar rimtesnis. Dr. Bobelio paruoštas pareiškimas tu 
atstovas Patrick J. Leahy, Floridos atstovas Richard Sto 
ne, New Jersey atstovas Clifford P. Clark, Kansas, sen. ti su sovietų valdžios sauvalė Lietuvoje.
Robert Dole, New Yorko ats. Johatham Bingham, Illinois 
atstovas Paul Simon, Illinois atstovas Sidney P. Yates, 
Alabamoš atstovas John Buchanan ir New Jessey atsto-' 
vas Millicent Fenwick. Vyriausias komiteto patarėjas 
ir rekalų vedėjas yra R. Spencer Oliver.

Dr. Bobelis, tą pačią dieną grįžęs iš Washington©, 
Chicagoje sukviestiems vietos Amerikos Lietuvių Tary
bos nariams ir lietuviškų organizacijų veikėjams Lietu
vių Tautiniuose Namuose padarė pranešimą apie pada
rytą pareiškimą. Jis papasakojo, kad liudijo Europos sau 
gurno ir bendradarbiavimo komisijai visų pabaltiečių 
vardu. Jis kalbėjo Amerikos Lietuvių Tarybos, ir dviejų 
panašių Amerikos latvių ir estų sudarytų organizacijų. 
Latviai ir estai Įteikė Dr. Bobeliui iš anksto paruoštus 
pareiškimus apie Helsinkio aktų laužymą savo kraštuo
se. Dr. Bobelis liūdijimas buvo gerai paruoštas, jo Įspū- 
džai buvo švieži, jo padaryti pareiškimai tiek sujaudino 
kaikuriuos komisijos narius, kad jie atsikėlė ir nuošir
džiai spaudė ranką Amerikos Lietuvių Tarybos pirminiu 
kui už pajėgumą sutraukti tiek daug informacinės me
džiagos apie sovietų valdžios Helsinkio aktų laužymą ne 
tik Lietuvoje, bet Latvijoje ir Estijoje. Komiteto nariai 
žinojo apie okupanto sauvalę, bet jie niekad nemanė, kad 
okupantas bus toks žiaurus ir taip beatodairiniai laužys 
tarptautinius įstatymus.

Dėkojo Dr. Bobeliui Amerikos latviškų ir estiškų 
organizacijų atstovai už taip sklandžiai ir gerai padary
tą pareiškimą, už gražią anglų kalbą ir už tiksliaiparink 
tus'aiškius teisinius žodžius. Mūsų broliai letviai kartais 
Įsivaizduoja, kad jie geriau supranta ir reikalus geriaulbuvo priversti nusileisti. Voroncovas bijo,, kad Belgrado 

žino, bet ŠĮ kartą ir jie pripažino, kad Dr. Bobelis labai ge konferencija netaptų Sovietų Sąjungos teismu. Bet šio 
rai atstovavo visas tris Pabaltijo tautas ir padarė vi-teismo Rusijos komunistai nepajėgs išvengti. Amerikos

rėš būti studijuojamas kiekvieno, kuris norės susipažin-

Artėdamas prie savo pranešimo pabaigos, Dr. Bobe
lis komisijos nariams priminė, kad sovietų valdžios ats
tovai, dalyvaujantieji tarptautiniuose posėdžiuose, vi
suomet aiškiai ir nedvejojančiai pasisako už Afrikos ir 
Azijos valstybių nepriklausomybę, bet rodo didžiausią 
pasipiktinimą, kai bandoma apsisprendimo klausimus 
kelti Rytų arba Centro Europos rusų r pavergtom tau-

Slabadai. 1976 nuo pirmojo 
Advento sekmadienio Slabadų 
koplyčioje buvo pradėtos laikyti 
pamaldos, žmonės su džiaugs
mu rinkosi Į savo kuklią, bet 
mielą šventovę, Tikinčiųjų džiau 
gsmas vietiniams ateistams kė
lė neapykantą. . i

Tarybinio ūkio Slabadų sky
riaus vedėjas, buvęs stribas, Ju 
liūs Strimaitis išsitarė net ši
taip: “Aš juos iššaudysiu atėjęs1 
Į bažnyčią”. 1976 gruodžio 16 
Vilkaviškio rajono pirmininko 
pavaduotojas J. Urbonas, nors 
buvo žodžiu leidęs Slabadų kop
lyčioje laikyti pamaldas, barė 
parapijos atstovus, kad laiko
mos pamaldos ir sakė, kad para
pijos vykdomojo komiteto net

rašą pasirašiusiųjų, kurie pareis 
kią norą melstis Slabadų koply
čioje.

žmonės ■ aiškino, kad jiems 
esą toli iki’veikiančių bažnyčių, 
nes greta esančios žvirgždaičių 
ir žaliosios yra uždarytos. Pa
reigūnai bandė tikinčiuosius Įti 
kinti, kad atidarius bažnyčią 
reikėsią mokėti draudimą, dide
lius mokesčius ir būsią sunku 
ją išlaikyti..

žmonėms primygtinai reika
laujant, K. Tumėnas' pareiškė, 
kad palieka Slabadų. koplyčią 
bandomajam laikotarpiui vieti-. 
nės valdžios priežiūroje. ’ 1977 
sausio 15. slabadieeiai, susirinkę 
prie savo koplyčios, laukė atvy
kstant K. Tumėno ir Vilkaviš
kio rajono komiteto pirmininko L

valstybė-Jaulyra pavaduotojo J. Urbono, tačiau
Įjungta į sovietų imperiją, tai apsisprendimo klausimas 
toms tautoms yra paneigiamas. Dr. Bobelis komiteto? 
nariams priminė, kad tautų apsisprendimo principas yra. 
universalus ir jis negali būti sustabdomas prie Sovietų 
Sąjungos sienų. Dr. Bobelis taip pat priminė susirinku-: 
siems nariams prezidento Jimmy Carterio tvirtinimą, 
kad nei viena valstybė neturi teisės tvirtinti^kad:pagrin 
dinių žmogas teisių mindžiojimas yra grynai tos valsty
bės reikalas. ....

Visi liudijimai, rodantieji sovietų imperijos vedama 
Helsinkio aktų tremplenimą, bus nugabenti į Belgrado 
konferenciją ir ten atvykusioms, sovietų atstovams bus 
svilinamos papadės. Brežnevas- Helsinkyje pasižadėjo 
gerbti žmogaus teises, o kodėl dabartiniu metu jis jų ne-, 
gerbia? Brežnevo atstovai Belgrade negalės užsiginti, 
nes nurodomi šių dienų faktai, patvirtinti pačios sovietų 
valdžios atstovų patvarkymais. Nėra abejonės, kad kong 
reso atstovo Dantes Fascell vadovaujamos komisijos gaulnių, kad būtu patvirtintas orga 
ti ir paskelbti dokumentai jau pasieks Maskvą .Brežne-

atstovams Belgrade visomis jėgomis priešintis, bet jie

V. KAROSAS

Radvila Juodasis
(Komentarai)

Pati veikalo temos apimtis pareikalavo iš auto
riaus, mokančio šešias svetimas kalbas, aplenkti lie
tuvišką istorijografiją. kurioje nerado net pačios prob 
lemos supratimo, ir ieškoti atsakymų vakarietiškoje 
mokslinėje ir filosofinėje literatūroje. Tai paaiškina, 
kodėl autorius atsrsikė nuo uamėgto lietuvių istorikų 
įvykių aprašomojo stiliaus ir įvedė savitą akademinį 
stilių, kurio nepajėgė pilnumoje apvaldyti, pertrauk- 
damas sakinius internacionaline terminologija ir kar 
tais sunkiai suprantamais lietuviškam skaitytojui miri 
čių aptarimais.

nesulaukė, nes K. Tumėnas, nors 
buvo atvykęs Į Vilkaviškį, bet 
Į Slabadus nuvykti pabijojo.

1977 vasario 2 Janina Naujo- 
kaitienė nuvežė į rajoną pareis, 
kimą, kad leistų Didvyžių klebo
nui kovomėnesio sekma-dieniais 
laikyti Slabadų bažnyčioje pa-

kiekvieną kartą, kai Slabaduose 
norėsią pamaldų, parašyti rajo 
no valdžiai pareiškimą. 1977 sau ! 
šio 5 į Religijų reikalų tarybą 
Vilniuje nuvyko Slabadų parapi 
jos keturi atstovai r Ona Bušaus 
kienė, Antanas Lukšys, Pranė 
Butkeraitięnė .ir Valė Katkevi
čienė. Jie reikalavo patvirtinti maldas. Rajono pavaduotojas 
parapijos vykdomąjį komitetą. Urbonas leido-tik du sekmadie- 
Atvykusieji skundėsi, kad pa- nius švęsti, o kitus išbraukė, 
vaduotojas J. Urbonas juos la
bai varginąs ir trukdąs pamal- vieną sekmadienį švęsti, 
das, pavyzdžiui, išvejąs B kabi 
neto žmones, atvežusius prašy
mą, leisti laikyti pamaldas.

Religijų reikalų tarybos ats
tovai: K. Tumėnas ir Raslanas 
aiškino, kad jie per rajono val
džią ištinsią, ar pakanka žmo-

— Jūs neturite ^teisės kiek
iai 

bėjo J. Urbonas, — yra Įsaky
mas leisti tik du kartus į mė
nesį.

— Is kur tą įsakymą gavote? 
— .klausė Slabatų. atstovai.

— Aš pats Įsakau L.
Kovo 1 slabadieeiai vėl nuvy 

ko i Vilnių pas Religijų reikalų 
tarybos Įgaliotinį K. Tumėną irnas ir atidaryta koplyčia. Slaba 

diečiai tuoj pat pateikė ilgą są j skundėsi, kad Vilkaviškio rajo-

no pavaduotojas J. Urbonas tru 
kdo pamaldas. Be to, prašė pat 
virtinti parapijos vykdomąjį ko 
mitetą. K Tumėnas pareiškė, 
kad organo netvirtins, o sekma 
dienius visus galės švęsti. Žmo
nės prašė parašyti leidimą raš
tu, bet K. Tumėnas nesutiko.

— švęskite, kaip šventėte, —t 
ramino K. Tumėnas, — ir nie
kas jums netrukdys.

Šiuo metu Slabadą tikintieji ta 
siremontavo-koplyčią, ir kiekvie 
ną sekmadienį vyksta pamaldos, 
tačiau ateitis neaiški, nes parapi 
ja taip ir liko oficialiai neuž 
registruota. . .

(Elta)

89 metų studentas
LUBBOCK, Tex. — ŠĮ pava

sari metų amžiaus John *• 
Phillips baigė aukšt. mokyklą, 
kurią buvo metęs 18S£■ mętaisj 
būdamas 17 metų amžiaus, nes 
su šeima dengtame vežime (“su 
palubiu) iškeliavo p vakarus ir 
.ūkininkavo.Naujojoj Meksikoj,* 
Dabar gavęs High School dip
lomą Įsimatrikuliavo Texas Te
ch. universiete ir ruošiasi ątei

siteisina :” Turiu progą būti su - 
žmonėmis ir pabendrauti su jau 
nuomene”. ' . f.
į “Man sunkiausias kursas bu

amžiaus studentas.

Luoša katė grįžo 
pėsčiom 400 myli y

ta Helena, Mont., vietovėje, per 
3 savaites grįžo namo per 400- 
mylių į Greybul, Wyoming, rai
ša, vienos kojos pirštuko nete
kusi. Apskaičiuota, kad per . die 
ną ji vidutiniškai nubėgo- po 15

diplomatai paruošė teismo salę, o pirmininkas Fascell sus kart^ buvo miss
tate kaltinamąjį aktą. Maskvai “nesulaikyti upės bėgi
mo, nors ji ertų pamažu.J’ / ......

vežta į Helena, bet kiekvieną 
kartą po sėdyne, taigi kelio įsi 
dėmėti neturėjo progas.

temos dėstymo eigoje, sugriauna ikišiolinę lietuvių tau Amerikiečius, ypač protestantus, tegali sudomin-' Iškelta dr. Devenio idėja, kad Lietuvos, reforma
tes istorinę interpretaciją., ? ti lietuvių tautos kovos už pilietines, asmenines ir są- cijos dvasinį palikimą reikėtų panaudoti Lietuvos lais

šis didelės vertės istorinis veikalas, taip reikalin- žinos laisves, kas artimai ryšasi su Lietuvos reforma- vinimui, nebuvo paskandinta aname pokalbyje, nors 
ir nesusilaukta aiškaus pritarimo iš Biržiškų pusės.

1965 metais priartėjo Radvilos Juodojo 400 metų 
mirties sukaktis. Reformatų kolegija sudarė minėjimo 
komisiją į kurią pakvietė kitų evengelikų Bažnyčių 
atstovus. Taip sudarytas komitetas nutarė kreiptis į 
Lietuvių Bendruomenę* kad ši pravestų minėjimą vi
sos Amerikos lietuvių išeivijos apimtyje ir tautos var 

į fakulteto dekanas, patvirtino savo brolio teigimą. Bu- Pagerbtų Radvilos Juodojo nuveiktos milžiniškus 
įvo pripažintas liūdnas faktas, kad praktiškai neturi-' darbus, kuris gynė DLK savarankumą ir laisvę.

gas mūsų dienų lietuvių tautos vedamoms kovoms cija. Kodėl nepanaudoti turimą dvasinį palikimą Lie- 
suprasti, tapo išgelbėtas nuo pražūties Devenių Kul- tuvos laisvės bylai?
tūrinio Fondo, išleidus jį pinųuoju leidiniu,

Devenią Kultūrinio Fondo paskirtis
Neaptorus DKF paskirties ir rekšmės, urio idė-

lankė DP stovyklas Vokietijoje, kur savo akimis ma
tė nepavydėtiną lietuvių evengelikų padėti. Jai sugrį
žus, -vosų Devenių iniciatyva buvo Įsteigta Lietuvių Pro 
t estą n tų Sąjunga su skyriais didesniose lietuvių kolo
nijose, kurios vardu imta rašyti afidavitai naujiems 

nišų ir nesuprastu iki pat savo mirties. Sunki Parkinso i ateiviams atgabenti į JAV Nemaža jų dalis pateko į 
no liga nedavė jam galimybės pasitikrinti kituose šal-] vaišingą Devenių globą Rockledge farmoje, kur Deve 
tiniuose, kas sudarė spragas ir nekonsekventiškumą' 
kai kuriuose jo teigimuose bei išvadose, bet tai nesu- 
menkino ji originalumo ir naujimo lietuviškoje islorijo 
grafijoje. Jo didelei sielvartai, kai kurie'lietuvių isto
rikai ir kultūrininkai, susipažinę su jo veikalu rank
raštyje, nepatarė spausdinti. Jų teigimu, šis veikalas 
galįs atgaivinti užgesusių religinių kovų aistras, kas 
','’r'^f’eidautina mūsų laikų vedamai lietuvių ’ tautos

Bušackis. savo pradėtai prieš 10 metų temai, rin 
kęs medžiagą dar nepriklausomoje Lietuvoje, Hko vic-

Tokiu klausiniu daktaras kreipėsi į priešais sė
dinčius brolius Biržiškas. Prof. V» Biržiška pasiaiški
no, kad jam būnant teisių fakulteto dekanu, galiojo 

_ - K __ ____ — __ nerašytas įstatymas, kuris draudė diplbminiams dar-
jos sutampa su Br_ Bušackio iškeltomis iš istorinės bams parinkti temas iš reformacijos laikotarpio. Prof, 
užuomaršos lietuviu tautos siekiais, padarytume blo-^M. Biržiška, kaip buvęs rektorius ir humanitarinio 
gą patarnavimą autoriaus atminimui

DKF brendimo idėja tenka nukelti į 1918 melu$.į> . iii- u_. > v- ne vieno veikalo, kuriame butu buvhsi moksliniaiTais metais Alena Deveniene, kaip BALFo direktore,k__< - . T - . r .. . ? , . . , . - ,. — -lortlzA ir» iirin rTOsviesta Lietuvos reformacija ir jos dvasinis bei idė-1 gjnta kelti protesto balsą spaudoje, bet likus be atgar-
jinis įnašas Į lietuvių tautos kultūrą. Tiesa, M. BiržK-ksio, tada Radvilo^ Juodojo minėjimas buvo pravestas 
ka dar cariniais laikais rašydamas apie lietuvių rašti-1Tėviškės parapijos salėje išimtinai lietuvių evenge- 
joskilmę teigęs, kad reformacija buvusi lietuvių ra- likų pastangomis. Pagrindines paskaitas paruošė Bru’ 
šytinčs kalbos motina, bet už tokį tvirtinimą sulaukęs nonas Bušackis ir šių eilučių autorius, kartose buvo', 
“dek velnių”, kad vėlesniais laikais vengęs kelti pana atidenktas Radvilos Juodojo geni jus ir 
sius klausimus. ’ja į ateitį, kuri siekia mūsų gyvenamą epochą. Plates-

J diskusijas Įsiterpė mok. Petras Bružas, kuris nį lietuvių visuomenė buvo supažindinta su Radvi-i 
‘kaip reformatų Bažnyčios kuratorius, priminė, 
jšėjus k u n. Jono šepečio “Lietuvos reformacijos

nienė tvarkė vištų hr kalakutų ūkį o daktaras Myko
las kasdieną vyko i Watterbury žmonių gvdvti Vaka-

r - , , . 7 . . , lA^VJICia NUU. .JUUU dvpctiu L4CIUIW> 1 CAA>T J J i Krais visi susėsdavo prie bendro vakarienes* stalo, kur _ -iv- . • . i 4 K
. . , . .. . t • . , . - < , , - \ . majai dabai spaudoje pakilo tokia įnirtinga kritika^

Nesulaukus iš LB teigiamo atsakymo,. buvo mė-

Autorius ivo veikale palietė kaip praeities, taip 
ir dabarties opi. klausimus, kuriuos teks pagvilden
ti kiek kitoje švi< >oje. Tuo labiau, kad autorius, savo

įprastai buvo keliami Lietuvos laisvinimo klausimai.
Viename popieč iopokalbyje daktaras iškėlė min

tį, kad norint paveili Amerikos visuomenę, kongresą, 
spaudą, reiktų panaudoti Lietuvos reformacijos dva
sinį palikimą. Amerikiečiui visai neįdomu skaityti 
apie kunigaikščius, kur ir kaip jie kariavo. Kaip kata
likai visai nesidomi kitų religijomis ir jų įtakoje su
kurtomis kultūromis, taip protestantai nesidomi kata
likybe.

kad Sinodas susilaikė nuo tolimesnio šio veikalo spous' " 
(tinimo. Jau anuomet pas reformatus buvo susidariu
si nuojauta, kad yra sudalytas kažkoks suokalbis pa
lotinai ištrinti iš lietuvių 'tautos istorijos visą Lietu
vos reformacijos dvasinį, kultūrinį ir idėjinį palikim?}. 
Jei toks nusistatymas Imtų kilęs vien iš katalikiškųjų 
sluoksniu tai būtų dar suprantama, nors ncjmfeisina- 
ma, bet panašaus nusistatymo laikėsi lietuviški libe
ralai, socialistai ir net tautininkai.

kad|]os Juodojo asmenybe^ atspausdinus šia& paskaitau 
Pir“l“Mūsų Sparnuose" ir “Naujieiiuoser*

Verta su pagarba paminėti kun, Vyfatrfą Bagda- 
navičią, kuris paruoiė ta proga įdomią studiją ‘‘Rad- 
vila-teolo#pn>’\ tilpusią “Draugo" atkarpose, kurioje 
atidengė naują aspektą Radvilos urincjfthe^'itfSkoju* 
šio reformaciją pridengti ortodoksų tikėjimo iipažin; 
tojams* dėl ko vedė polemiką net su pačiu Jonu Kai* 
vinu.

(Bus daugiau)
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HR. K G. BATUKAS 
AKUtEKIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Medical Building). TeL LU 5-6446

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

TeL: 562-2727 arba 562-2728

MIRĖ MYKOLAS G. KRIŠČIŪNAS

Arėjas Vitkauskas, Jersey City, New 
Jersey, Wold-Vyide News biuro direkto
rius, American Scene redaktorius ir lie

tuviškos spaudos bendradarbis su žmonos 
parinkta sekretore,

INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS >R CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rdw Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir
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Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

dai plis ir kitur. (
Iki šio meto lietuviškas jau

nimas buvo pavyzdingiausias. I 
Neleiskime ne tik skatikus,bet ir j 
dolerus saujoms 
tiems vienuoliams 
pasipinigautu

Užsiėmimas muilo 
putų plakėjui | 

(Atkelta iš 3 psl.)
— Mes — arba niekas!"
Kur esame ir j kokias pelkes 

nugrimzdome su tokiais mūsų 
i “autoritetais” bei jų globėjais, 
iškėlusiais galvas ir besidedan- 
čiais mūsų visuomenės ir bend 
ruonienės vadas? Dar skaudes
nis reikalas su mūsų vienuolių 
laikraščiu, pasivadinusiu “visų 
laisvojo pasaulio lietuvių laikra 
ščių spausdinančiu netiktokių 
“autoritetų" raštus, bet parda
vinėjančius pomagrafiją jau
niems mūsų paaugliams naudi- 

, jančią jų sielas.
I Man atrodo, kad/ kiekvienas 
lietuvis, o ypač kiekvienas kata
likas, turėtų aiškiai vienuoliams 
pasakyti: šalin pornagrafija iš 
Drąugo' Amerikos lietuviai ka
talikai įsteigė Draugą ne vienuo 

: lių premijuojamai ir leidžiamai 
pornografijai leisti Apnuodijus 

1 vieną letuviško jaunimo dalį, nuo

žerti norin- 
pornografija

"Tu paruoši sta!$ mano akivaizdoje, mano prispaudėjams stebint. Tu pa
tepi aliejumi mano galvą. Mano taurė sklidina. "—Psal. 23:5.

Religinių stalų yra daug ir ant jų dedami įvairūs, skirtingi ir vienas 
j nskas kitam priešingi pamokslai Didžiumoje ant tų stalų padėtasis maistas yra

sugadintas jo prirengėjų neišmanymu. Kai kuris yra surūgęs ar supelėjęs, 
nes yra užsilikęs nuo tamsiųjų vidur-amžių. Ant religinių stalų kartais de
dami patys “velnių pamokslai”. (Žr. 1 Tim. 4:1). Todėl apaštalas Povilas 
duoda štai kokį patarimą: 44 Jūs negalite dalyvauti prie Viešpaties stalo ir 
prie piktjų dvasių stalo”. (1 Kor. 10:21). Mes juk turime Viešpaties stalą 
ant kurio yra padėtas sveikas, tinkamas ir gaivinantis maistas, dieviškos 
tiesos, ypatingai prirengtos tikėjimo namiškiams. Prie to stalo gali ateiti vi
sų kurie alksta ir trokšta teisybės ir tokie bus pasotinti.

Viri žino, kad mirtis yra ži«un ir paliečiu kiekvieną. &«r kur yra mL 
ru*.w|i? | tą klausimą ar^ako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
-Mtnalum*L Ražvkit*;

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET. CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

• Didžiausi pasaulyje gyvū
nai mėlynieji banginiai užsi
mezgant yra labai maži —vos 
įžiūrimi ir sveria tik 0.000035 
uncijos. Po dviejų metų jie s ve 
ria apie 30 tonų. Bangini ūkai 
gimsta po 10 ir 3/4 mėnesių ir 
sveria iki 3 tonų.

SUSIRINKIMU

Mažeika & Evans— ZARAS1ŠKIŲ KLUBO piknikas 
įvyks rugpūčo 14 dieną Onos Bruz- 
gulienės darže, prie Tautiniu kapinių. 
Piknike veiks maisto bei gėrimų 
barai, loterija. Šokiams gros Ad. Ra- 
monio orkestras. Visi klubo nariai 
bei svečiai maloniai kviečiami į pik
niką atsilankytL Klubo Valdyba

Laidotuvių Direktoriai

galėtų: -dar ilgus metus eiti, skel

Naujienietis

ir

MlN 70 CUT AND SERVE EPESH PINEAPPLE

T»L WA 5-8063

Apdraustas perkrauttyma* 
Ii įvairly atstumu.

ANTANAS VILIMAS

Tėl. 3764 &S2 arba 376-5996

Lydimai — Pilna apdraudė 
ZKMA KAINA

DAIMIDGAIDAS

Telef.: TOwnhall 3-21C8-9

Į

k

ETC-., to PROve

!?')

3X54 So. HALSTED STREET Phone: YArd« 7-lill
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T»IH^ HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVB. 

CHICAGO, ILL. 4042*
7XK® PMCTO* OF AM. ^0046 TX 
*t*u*A*ce oo***nv i*u- 
WITH KJUCY BUT
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—AN AXFE«?T, HE REPREĄeNrrS- YiX/^ 
!MOT rN^URANCe CO*.e*Ny, A*<? NGSO- 
TTA-nFS XXJR CLAW> WITH ,
THE c3*<Mnv in xxjr 86MACF. ABOFS 
8V ATWCT COoę ©c OP NA-nO4AL

CF CV3UO “M^JRANOF. I
THEy/kPAęAPęe 
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/v /vMfvrzx^,

) ANO CgJTtAJN
*THA-r nxiCY WJLV-S. /ų?s. ,

WHM ppopfeRLy. j-j

Rm.: Gl 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR. MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CH1RURGUA 
6132 So. Kedzio Avew WA 5 2A70

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-^001,

TEL. — BE 3-5893

DR, A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS 
489-4441; 561-1605 

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

Telefonas atsakomas 12 vai.

1R. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI .
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 

Tikrina , akis. Pritaiko akinius 
v' “contact lenses”

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree. v
DR;USONAS SEIBUTIsL jis ^jo tiktai prieš

šių metų liepos 21 dieną mi- vergtoje Lietuvoje ir Amerikos 
rė, ilgai ir sunkiai sirgęs, ir 83 
metų amžiaus sulaukęs Myko
las (Michal) G. Kriščiūnas.

Jis gimė Lietuvoje. Chica- 
gon atvažįavo jaunas, vos 23 ma velionio norą, atsiuntė Nau- j 
metų amžiaus. Šiame mieste jis j ienoms šimtą dolerių, kad jos 
išgyveno 60 metų.

Jam teko dalyvauti Pirmame' bti tiesą apie priešo padarytą ža 
pasauliniame kare. Jis priklausė J lą gimtiniam kraštui ir kviesti- 
užs. karų veteranų organizaci- i visus laisvus lietuvius padėti pa 
jai, dalyvavo jų susirinkimuose vergtiesiems, 
ir renginiuose.

Grįžęs iš kairiuomenės, jis ii 
gus metus dirbo Mafchall Fields 
bendrovėje, kur tais laikais dir 
bo didokas skaičius lietuvių. Jam 
teko dirbti ir kitose bendrovėse, 
bet daugiausia laiko jis praleido 
pas Marshall Fields. Jis buvo 
kepėjas. Mokėjo kepti ne tik ska 
nius kepsnius, bėt ir kitokius 
valgius. Pradžioje jam buvo sun 
ku, bet vėliau jis gaudavo gerą 
atlyginimą už gerai atiliktą dar

lietuvių bendras pastangas pade 
ti nepriklausomybės netekusiam 
kraštui.

Sesuo Nellie Powell, vykdyda

Nuoširdi padėka už atsiųstą 
auką.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

į Tel. 737-8600
e TeL737-8601

* \ -?*-lXSTŲ, PŪSLĖS IR.
i5-: ‘ PROSTATOS CHIRURGIJA

‘ ' 3656 WEST 63rd STREET
/;7al. ’ahtrad. nuo 1—4 po pietų, 
•-ęitkeiviriad; nuo 5—7 vaL vak.
-S ? SCCHišo telef.; 776-288^ “’ 

įįi£ tez. felefn 448-5545 .

DR. VYT. TAURAS 
aSGTDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendri praktika, spec. MOTERŲ ligos

Ofisas 2652 WEST 59th STREET z
X c: Tet. PR 8-1223

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

■ pagal susitarimą.

U ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
fįfc Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
ęy dažai. Speciali pagalba kojom*. 
C** (Arch Supports) ir L t.
VaL: 9—4 ir &—8. šeštadieniais 9—1
Ž850 West 63rd Stv Chicago. 111. 60629

Telef.; PRospect 6-5084

7 metus ir persikėlė gyventi i 
Arkansas valstiją, Hot Springs 
miesteli, kur dabartiniu metu 
gyvena didokas pensijon išėju
sių lietuvių skaičius.

Chicagos priemiestyje Bur- 
banke gyveną jo ištekėjusi se
suo- Nellie Powell ir seserėčia Ną 
talie Popie. šios dvi ir jų šeimos 
pagerbė' mirusį ir. rūpinos laido 
tuvėmis Hot Springs miestelyje, 
o vėliau jis buvo parvežtas į 
Chicago ir šių metų liepos 25 
dieną palaidotas Lietuvių Tau
tinėse Kapinėse.

Mykolas Kriščiūnas domėjosi 
visuomeniniais lietuvių reikalais 
ir jam rūpėjo Lietuvos laisvė. 
Jis buvo nuolatinis Naujienų 
skaitytojas. Anksčiau šiam dien 
raštyje jam patiko tikslios lietu
viško gyvenimo žinias, o pasku 
tiniu metu jis domėjosi žmonių 
apie sunkų gyvenimą rusų pa-

Dr. D. Krivickas buvo
New Yorke ]

Dr. Domas Krivickas, Lietu
vių žmogaus teisių komisijos 
pirmininkas, lankėsi New Yor 
ke ir liepos 26 tarptautinės Lie 
tuvos padėties' ir lietuvių žmo- Į 
gaus, teisių memorandumo reika 
lais tarėsi su VLIKo tarybos pir 
mininku V. Vaitiekūnu. V. Vai 
tiękūno pakviestas, dr. Krivic
kas artimiausiame VLIKo tąry 
bos posėdyje padarys praneši
mą apie Lietuvių žmogaus teisių 
komisijos darbus, apie politines 
nuotaikas Europoje ir apie įvai 
rių tautų organizacijų konferen 
ci j as žmogaus teisių reikalais.

Liepos 27 vakare VLIKo pir
mininko dr. J. K. Valiūno na
muose įvyko pasitarimas, kuria 
me dalyvavo dr. Krivickas ir 
VLIKo valdybos nariai: dr. Va
liūnas, dr. B.. Nemickas ir B. 
Bieliukas. Pasiinformųotą apie 
Lietuvių žmogaus teisių komisi 
jos atliktus ir dirbamus dar
bus, išdiskutuotas, ir sutartas 
dr. Krivicko paruošto politinio 
memorandumo galutinis tekstas. 
Tinkamu laiku memorandumas 
bus įteiktas Belgrado konferen 
ei jos valstybių vyriausybėms.

įElta)

JONAS BAREIKA
Gyveno Riverside, Illinois.

Anksčiau gyv. Nekaito Prasidėjimo parapijoj, Brighton Parke,

Mirė 1977 m; rugpiūčio 8 d., 1:15 vaL popiet, sulaukęs 79 metų 
amžiaus.

Paliko nuliūdę žmona Eleonora, dvi dukterys — Marija Reinie
nė ir Sės. M. Margarita, priklausanti Nekalto Prasidėjimo seselių 
kongregacijai, Putnam, Conn.

Lietuvoje liko brolis Antanas ir daug artimų giminių.
Trečiadienį 2 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Mažeika-Evans 

.koplyčioje, 6845 So. Western Ave. >.
Vietoje gėlių prašoma aukoti šv. Mišioms arba Nekalto Prasidėji

mo seselių kongregacijai, Putnam, Conn.
Ketvirtadienį, rugpiūčio 11 dieną 8:45 vaL ryto bus lydimas iŠ 

koplyčios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, Brighton Parke, 
o po gedulingų pamaldų bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių ka
pinėse. ___

Viri a. a. JONO BAREIKOS giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą .

Nuliūdę artimiausi -

' - W Žmona ir dukterys.

Laidotuvių direktoriai Evans ir Sūnūs.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: Y Ard* 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
TeJetonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaro* ir 
Gene Drishig krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn 

Tai. 499-1318

/ 1111 ■■ ■ 
?ERKRAUSTYMA1-

G0ow THAT A PLUMP AND FRE$H- 
LOOKING PINEAPPLE HAS FOUND 
A HOME IN YOUR KTTCHEH, YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAYTO CUT AND SERVE 
THIS pELICACY.WELL,rr<OULDNT 
BE EASIER.

(Lay THE PINEAPPLE ON iTS 
I5IDE .WITH Ą LARGE, SHARP 
'KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
(THE BOTTOM THROUGH THECRDWN.

REMOVE THE FRU (T, 
INSERT A CURVED KNIFE. 
CLOSE TO THE SHELL AND 
CUT ALL THE

SOPHIE BARČUS 
Į RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visoe program o* Ii WOPA, 

1490 klL A. M. 

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai popet. — šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30

WEMfiVE THE P1NEAPFLE FK0M BOTH SHELLS. HALVE 
TRUrr LEMGTUWISe. SLICE OFF COKE (TOP P6KTU5H') 
CF EACH QUARTER. ČHUHK FK1MT. PUT BACK NM IS 
SHELL —FT HUES AX ArTtMTlVE SBV1M4 M5H

ALBINAS RACIBORSKAS
Gyv. 4821 West 24 St., Cicero, UI.

Mirė 1977 m. rugpjūčio 6 d., 7:15 vai. vak., sulaukęs 69 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje,

Amerikoje išgyveno 27 metus
Paliko nuliūdę: žmona Ona, du posūkiai: Ronald su žmona Judy, 

ir Kęstutis, anūkas Ronald, sesuo Elzbieta Kardelienė gyv. Monrea
lyje, Kanadoje ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo Veronika Gudelienė su šeima.
Kūnas buvo pašarvotas Petkaus koplyčioj, 1410 So. 50 Ave., Cice

ro, Illinois.
Antradienį, rugpjūčio 9 dieną 10:00 v. ryto buvo lydimas iš kop

lyčios į Woodland 'krematoriumą.

. Nuliūdę liko:
Žmona, posūniai, seserys, giminės.

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 363-2108.

anKTKMtwtwr
: • V

P'FEP'AREP TO NEGOTI
ATE an Ecvnasc-E 
CUM/T esęc* 
LO5*E< THROUGH <UCM

-t
Ftaes A*o cr^es;

/ftOSF PRE POLICES contain 
op !65 LINES OF T&SHN4CAL P9CVl6*ON 
-- A*O O^TBN, RTOERG IWMICH XXI PAAtf 
Ncrr UN^eR^TA-ND. rF A LOSS IS

TRYS M0MRN1SK0S KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYT!

Chicagoi
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Aaeociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
s307 So. L1TUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, HL Phone: OLympic 2-1033

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS ,
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667S
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, DI. S74-441B



Dėkui už gerus linkėjimus ir už 
auką.

— Euphrasinė Mikužiūtė, SLA

Korektūros klaida
Vakarykščiame Naujienų Nr. 

pranešime apie Albino liacibor-
, . ,• lk . •„„....jL.n; Centro valdybos narė, Alto vei-skio įnirtį prale.sta nemaloni j - ’

korei.Iros klaida. Turi būti “Po 
Jono (Kardelio) ne Karvelio”... 
Labai atsiprašome.

- Patikslinama, kad 
ninis Naujienų piknikas
ru.ųscjo 11 dieną Polonia Gro- jr Vincentas Jasiunas iš

Rude- 
įvyks

kėja ir buvusi Chicagos Lietu
vių 1 arybos pirmininkė, iš ank
sto be raginimo pratęsė prenu
meratą, o savo linkėjimus atly
dėjo auka Naujienų paramai. 
Po SI atsiuntė Joseph Kasputis, 

Keno-
shos, John Duba iš East Hamp
ton, N.Y., V.Sliobrys iš Berwyn 

^ ,ir F. Peteratis iš Glen Ellyn, Ill, 
p J. Swereckis iš South Holland,

III., atsiuntė <iu dol. Dėkui vi-! 
sienis. I

Čios. Autobusas išvyks atgal į 
Čikagą 7 vai. vakaro. (Pr.)

— Naujienose galima gauti 
Br. Bušackio “Radvilą Juodą
jį”. 264 psl. minkšti viršeliai, 
$5.00. Persiuntimas paštu 50c.

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

— Omahos lituanistinė mo- 
kyykla sėkmingai veikia prie

St., Omaha, Nebraska 68114, b

— Juozas J. Polikaitis iš Mar
quette Parko apylinkės baigė Lietuvių parapijos. Jos vedėja 
metalurgijos inžinerijos moks- yra D. šulskienė, 9818 Charles 
Jus magistro laipsniu Illinois 
Technologijos Institute. Arvy-lTėvų komiteto pirm, ponia
<ias M. Ignatonis ir Jonas V.Vaz Matz. 
nelis baigė inžineriją bakalauro 
laipsniais.

— Antanas Diškėnas, May
wood, New Jersey, kiekviena 
proga paremia Naujienų leidi
mą. Dėkui už kųygos užsakymą 
ir ta proga prisiųstą penkine, 
skirtą kalendoriui.

— Bronius Strikaitis, Roches
ter, N. Y., išreiškė meilę lietu
viškai spaudai ir savo pritari
mą Naujienom atsiųsdamas dvi 
dešimt dolerių Mašinų fondui.

lės darbų parodos suruošimo, 
jo knygos pristatymo visuome
nei ir išleistuvėms j Floridą.Dėl 
informacijų kreiptis GA 2-7554. 

Rengėjų komitetas

— Inž. Antanas Mačionis ir 
jo žmona dr. Irena Kipro Bieli
nio paminklo fondui, per Ange
lę Venclovienę atsiuntė $50. Ma vakaro šaulių namuose, 2417 
čioniai nuolatiniam apsigyveni- i West 43rd St. Veiks įvairių gė- 

> gros 
(Ramonio orkestras. Įėjimas tik 
'$1.. (Pr.)

kun. J. Daniels, Julius Gudynas, 
Petras Aukselis, Kazys Čiurins- 
kas, Jonas Jagėla ir Vladas 
Ruzgą išrinkti direktoriais.

— Chicagos Medžiotojų-Meš- 
keriotojų klubas kviečia visus 
j vasarinį linksmavakarį ru^- 
piūčio 13 d., šeštadienį, 6 vai.

—New’ Yorko Maironio litua
nistinės mokyklos vedėja yra 
Gintarė- Ivaškienė, 37 Patmar 
Dr., Monroe, Conn. 06468. Tė
vų komiteto pirm. V. Sidas, 
120-21 91 st A v., Richmond Hill, 
N.Y. 11418.

— Dėmesio dali. VI. Vaitiekū
no buvusiems gimnazijos moki
niams: prašomi atsiliepti ir su
sirinkti j šaulių Namus, 2419 
W. 43rd St. rugpjūčio mėn. 12 
d. 7 vai. vak. aptarimui jo dai-

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

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave, Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-9787
® Nemoka-m a s 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 giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

® 10 dienu ekskursija? į šv. žemę ir Graikiją lapkričio 11—21 d. Kaina
§1,174. Vadovaus Algirdas Brazis.

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

mui iš New Yorko persikėlė į*rimų ir valgių bufetai, 
Floridą, St. Petersburg.

—Kazimieras ir Sofija Pieniai 
pardavę savo krautuvę su na
mu, Oak lawn nusipirko butą ir 
ten persikėlė gyventi. Kazimie
rą jau ilgesnis laikas vargina 
sunki liga. Draugai ir pažįstami 
jam linki greit pasveikti ir su
grįžti į savųjų tarpą.

— Albertas Vinikas, East Chi 
cago, Ind., perrinktas Ameri-Jbos iš medžioklinių šautuvų, 
kos Lietuvių Tarybos Lake.bingo, orinis, dail. Petrikonio 
Apskr. skyriaus pirmininku, paveikslų paroda. Veiks turtin- 
Valdybių išrinkti bei perrinkti ga virtuvė ir baras. Autobusas
— Antanina Nanienė ir Julius į gegužinę išvyks iš Marquette 
Valeika — vicepirm., Kazys Parko 12 vaL nuo Paramos 
Valeika — sekr., Jonas Skėrys parduotuvės, 69-tos ir Maplė-
— ižd., kun. Ignacius Vichu-! wood Ave. ^ampo ir Cicero 
ras,

— Cicero Lietuvių žuvauto- 
jų ir Medžiotojų klubas š. m. 
rugpjūčio 14 d., sekmadienį, 
savo ūkyje Deep Lake Rd., An
tioch, Ill., ruošia metinę gegu
žinę. Programoje: tarpklubinės 
ir asmeniškos šaudymo varžy-

4. į.-~3iTjiyr' r

Ignacius Vichu-'wood Ave. kampo 
kun. dr. Ignas Urbonas, 112:30 nuo šv. Antano bažny-

Naujienoms reikalingas-. - 5 JĮ
LINOTIPININKAS jį

Jauną vyrą ar moterį apmokysime šio ama
to.: , Darbo... valandomis informacijų • įprašome 
kreiptis šiuo telefonu-

HA 1-6100SUNNY HILLS, Florida, skrendame sekančiais savaitgaliais; 
liep. 16—17—18 dienomis, 
rugp. 26—2H—28

Del informacijų kreiptis į:

New Yorise 212-382-6440.
J. Zubavičių, 
New Jersey 201—381-3198.

D. Dulaitį 
Detroite 313—54^6878.

J. Mikonį, 
develande 216—531-2190.

M. Kiela, 
Chicagoje 312—434-9655.

MARIJA NOREIKIENĖ
2608 West St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787

Dldills pislrlnklrw perot riSItt {vilrly preld^ <
MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2551 W. 69th St., Chicago, III. S0629. — Tel. WA 5-2737 
3333 Sc. Halsted Chicago, IB. 60604. — Tel. 2544324

SAUJISN033 S«met snėjc 80 setą. Alnfnt tą rakaktk ferblint pirasojc 
Amerikos lietuviu dienraščio riedgėjns bei lietuviškos spaudos pfnnfl- 
Bos ir atliekant bCtiiuj pereigas amžĮniia lietuvybės išlikimui akel- 
blenus Naujiena platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja sž Lietuvos ir prrerftg Hstrrtą lairrf, 
neidamoc ir neridėdaaoc į sandėrius n okupantsis ar ji ixxldo

AAUJIENOS pilifto Tisas Heturlų deaokratlMi fnipea, Ją bendras Lnstim- 
etfaa ir remia Tisų lietuvių bendruosius darbus bei tflolus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir polttnių lliuziių laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yrs mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
delbdama platinimo vslja 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 jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesaam.
KAINUOJA: ChlcigoĮe Jr Kin*do|< metams — S30.00, pvsvl metų — S1C.88, 

Mms mėn. SS-50, vlvnam mėn. $3.00. Kitose JAV ristose motėms 
— $26.00, pusei metų — $14-00, vienam mėn. — 3250. Užsieniui 
M — $31.00 metams. Susipažinimui sJunčIama srveltf semekaiML

PraSema naudoti žemiau esančią atkarpą*

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 80608

4

I

Q Siunčiu doL Naujieną prenumeratai, lubflleJfnJo 
vajam proga paremdamas HetuviUu| spaudu

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įpareigojimų-

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii nardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsiaakyti Naujienose.

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

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

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO^ CfETUVO^. 
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 SI.50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

M. Zoičanko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina S2.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, granu stiliumi.

Prof. P. Pakarki!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota Istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina S2. r*? *

Vlecat žarna lt H. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTĖJI.

riq

PA VARDA DR VARDAS

ADRESAS
Šie Ir kiti leidiniai yra
NAUJIINOS8, 1739 Sa. HALSTED ST, CHICAGO, ILL 

atellankanf dark* valandom/* arba ubakarrt p*S*v Ir ^rMadaaf

Nauji leidiniai
Brunonas Bušackis, Radvila 

Juodasis, Biografija. Devenių 
Kultūrinio Fondo leidinys No
l. Viršelis dail. V. Igno (me
džio raižinys). Bpaudė M. Mor 
kūno spaustuvė, Chicagoje 1977
m. Leidinys iliustruotas. De
dikuotas — išvežtiems, dingu
sioms, pasigendamiems, pra
žudytiems. 263 psl.

Veikalas suskirstytas sky
riais: I Mikalojaus Radvilos 
Juodojo jaunystė. II .Mikalo
jus Juodasis —kunigaikštis. 
III. Radvila Juodasis — kanc
leris. IV. Juodasis riteris Bal
tijos avangarde. V. Despera- 
tiškasai Europos pylimo staty
tojas. Baigiamasis žodis. Rad
vilų geneologija. Bibliografija.

Veikalo mintį nusako auto
riaus žodžiai: “Didysis Lietu-1 
vos kancleris Radvila jautė, 
kad Lietuva gal paskutinį kar
tą savo istorijoj yra pašaukta 
epochinės reikšmės europiš- 
kam uždaviniui... šio savo taur 
tinio ir europinio uždavinic 
supratimo šviesoje Radvila 
Juodasis iškyla visoj savo di
dybėj. Tikras Lietuvos patrio
tas,, lenkų atžvilgiu separatis
tas ir protestantiško ekume
nizmo bei federalizmo šalinin
kas pastangose bendradarbiai! 
ti su šiaurės kaimynais buvo 
didelės politinės nuojautos to
li numatantis politinis geni
jus” (psl;: 177).

Išleista knygą tenka skaityti 
vienu žymiausiu istoriniu vei
kalu, parašytu pokariniame 
laikotarpyje, kuriame autorius 
visai kitoje šviesoje svarsto 
lietuvių tautos dramatinį lūžį, 
vykusį viduramžių ir naujųjų 
amžių sąvartoje. Autorius pri
silaiko griežtai mokslinio me
todo1 ir Radvilo Juodojo vei-i 
klą nagrinėja ne vien D. L. K. 
ir Lenkijos tuolaikinės istori
jos rėmuose, bet tolygiai duo
da Vak. Europos istorinį foną, 
su kuriuo artimai teko susi
durti Radvilui Juodajam.

Knyga gaunama sekančiu 
adresu, prisiuntus 5 dol.: Jo
nas Palšis, 5718 So. Richmond 
St. Chicago, ILL 60629.

Pr.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
tR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZAN AUSKAS, Plezdentas

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

GRA2US 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 apdraųda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tėl. 767-0600.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name in Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Bmld-

7234 West North Avsnua
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

Siuntiniai į Lietuvą - 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av*. 
Chicago, Ilk 60632. Tol. YA 7-5980

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

’ ★ Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo koi> 
frontacijos, nors dabar daug 
kas non jvesti madą, kad ben« J 
dradarbiavimas su sovietais yra 1 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . ..

MAINTENANCE’
Manufacturing Company has imme
diate opening for experienced Main
tenance Man. Duties include, main
taining systems in addition to car
pentry, plastering and painting. May 
Se required to' perform janitorial 
work when necessary. Must pass se
curity clearance -check. Complete 
benefits. Close to train stations and 
CTA. For appointment call Person 
nel 454-0010,'Ext 4295.

WALTHAM WATCH 
COMPANY

400 SO. JEFFERSON 
CHICAGO 

EOE M/F

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia'

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

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
oūtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

Wanted bus giri, 5 days, short 
“hours.

PLD POLONIA RESTAURANT 
10 N, Clark — Chicago 

Phone 263-0663,

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

ROUGH AMBER YELLOW OR RED 
$150 per pound 

Call GLENN WALKER 
929-3393 or 321-7751

AR JAU PASIBARĖTE

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

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

7 KAMBARIŲ gražaus mūro, labai 
švarus bungalow ir 2 auto mūro ga
ražas. Naujas šildymas, elektra. Arti 
Paramos. $24,400.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nainy Statyba Ir Remontas

ELECTROS (RENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Ava.

Tel. 927-3559

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA]
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pens!ninkama
Kreiptis _ 7

4645 So. ASHLAND AVĖ* 
J2 L 52M775 .

J — -T- • ----- - — rį- . - c —--- . - — -r —w- . —w

' •.-.r-: :

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

REpublic 7-1941

M. i I M K U S ' 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, glmlnly 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Pirk Ave., Hot Spring*, Ark. 

Albertas Ir Kastutė Rožė na i, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV. šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti te L 
501-623-9814.

Didžiausias kailių' 
pasirinkimas

jms vlenlirteH
UefavJ kaillulaką

Chicagoje

NORMANĄ
URŠTEINĄ

SAVO TESTAMENTĄ?
Tuo reikalu Jums gali daug 

padėti teisininko Prano šulo pa* 
peržiūrėta^ “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legaliikomfe formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina $3„ Su legališko- 
mis formomis — >3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S.
Halsted St, Chicago HL 60608.
ruoSta, teisėjo Alphonse Wells | SKAITYTI * NAUJIENAS • ,

185 North Wabaah

(įataigos) ir 
677-8489

SKAITYK IR KITAM PATARK
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