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LĖKTUVAS 747 IŠKĖLĖ NAUJA ERŪVĖLAi/
VATIKANAS ATNAUJINO SANTYKIUS SU,I jungia eurokomunistus

BUKAREŠTAS. — Rumuni
jos kompartijos general rekreto- 
rius Nicolae Coausescu, Ispani

jos K. P. vado Santiago Carillo 
i politinį kursą aiškiai užgyrė ir 
į pakartotinai pabrėžė, kad kiek 
vieno krašato kom. partija turi 
teiesę savistoviai vesti savo po
litinę liniją ir revoliucinę stra
tegiją <bei taktiką ir “autonomiŠ 
kai apsispręsti be svetimos įta
kos”.

Ispanijos komunistų partijos 
šefas Carrillo netikėtai buvo at
vykęs į Rumuniją, kur su Ru
munijos ir valstybės šefu Ceau 
sescu, jo rezorte prie Juodosios 
jūros turėjo “daug valandų” 
trukusį pasikalbėjimą.
Po pasikalbėjimo buvo per Ru 

munijos valdžios radio paskelb 
tas komunikatas, - kur sakomą, 
kad Ceaucescu “pabrėžtinai” pa 
gyrė Ispanijos KP politinį kur
są ir iškeltas bendras reikalavi
mas tarp komunistų, socialistų , 
ir socialdemokratų ir kt. ‘progre 
šyvių pajėgų” išdirbti bendrą 
ir koordinuota akcijos progra- 

šieji. komunistuojantieji tarnauk

KOMUNISTINE KADARO VENGRIJA
Kadaras buvo Romoje, matėsi su popiežių ir 

padėjo pagrindus naujam susitarimui
BONA, Vokietija. — Gerai informuotas diplomatas paskelbė' 

kad Vatikanas jau atnaujimo diplomatinius santykius su komu
nistine Vengrija. Birželio 6 d. Venkrijos komunistų vadas ir kraš 
to premjeras buvo nuskridęs į Romą, matėsi su popiežių Pauliu 
VI. Jiedu aptarė dabar'susidariusią padėtį ir padėjo pagrindus 
dabartiniai sutarčiai.

Pasitarimai santykiamsatnau- — ■
jinti prasidėjo prieš 14 metų,bet Į PALEIDO ČILĖS POLITINĘ 
tiktai šiomis dienomis aptarti POLICIJĄ
naujos sutarties paragrafai.
_ Kardinolas Laszlo bus popie

žiaus atstovas
Nei vieną, nei antroji pusė ne

norėjo garsinti šio susitarimo. 
Popiežius sutiko dabartinį Veng 
rijos kardinolą Laszlo Le kai 

. bus popiežiaus atstovas Vengri j o

Visus Vengrijos reikalus tvar
kys dabartinis vengrų atstovas 
Romoje, Kard. Lekai buvo prie 
šingas tokiai griežtai linijai, ko

Santiago, Čilė.—Čilės preziden
tas Augusto Pinochėt. paleido iki 
šio meto veikusią Čilės karo po
liciją, sekusią komunistinę veik 
lą visame krašte.
Prezidentas priėjo įsitikinimo, 

kad dabartiniu metu komunisti 
nis pavojus gerokai sumažėjo, to 
dėl policijos patarnavimai dau
giau nebereikalingi?

Policija buvo suorganizuota 
prieš pusketvirtų metų, kai buvo 
nušalintas komunistuoti pradėjęs 
prezidentas. Policijai reikėjo iš-

Vaikus išperėjusi antis daboja, kad josios mažiukai 
neperšaltu ir toli nesitrauktą. Kai paaugs, tai pamokys, 
kaip jiems patiems reikia ieškoti ,‘maisto.

VISI LAKŪNAI SĖKMINGAI NUSILEIDO
DIDŽIOJOJE MOJAVA DYKUMOJE

Ateityje pritaisys degalų tankus, motorus, kad
, galėtų pasiekti sugedusius erdvėlaivius
EDVARDS Air Force base, cal — Praeitą penktadienį 

Ametrikos aviacijos pramonė, inžinieriai ir patyrę lakūnai iškėlė 
edvėn naują priekabą, paleido ją, kuri vėliau labai tvarkingai nu
sileido Mojave dykumoje. 40,000 žmonių sekė naujus erdvės ban 
dymus. Žiūrovų tarpe buvo Kalifornijos gubernatorius, atsakin 
gi aviacijos ir pramonės atstovai, kuriems labai rūpėjo šis nau
jas bandymas. Iki šio meto į erdvę laivus išraudavo tiktai raketo 
mis, o penktadienį amerikiečiai pakėlė į erdvę priekabą, kuri pa 
jėgė gražiai skristi ir-nusileisti.

šis Amerikos technikos, mok
slo ir išminties žygis sukėlė su
sidomėjimą rišame pasaulyje. 
Iki šio meto erdvėlaivių įškėli- j 
mas į orbitą brangiai kainuoda-
t’ , -.t.' dodami specialiai pastatytą Boe-
ning 747, iškėlė į erdvę Entep- pakeikė Aplinkos Tyrimo Insti- 
rise”, sekė kaip ji atsiskyrė ir,)tutas (World-Watch) Washin-

GRESIA RYKUMŲ 
DAUGĖJIMO PAVOJUS

WASHINGTON. — , Dyku-
..... ...... v Įmoms daugėjant mažiausiai 50

vo, tuo tarpu amerikiečiai, nau- milijonų žmonių egzistencijai 
pasaulyje gresia pavojus. Tai

patyrusių astronautų valdoma, Į g-ęone, kuris Junktiniu Tautu 
atliko reikalingus manievrus pavedimu tyrimus atliko ketu-

gtone, kuris Junktiniu Tautų

POLIdL^SUĖMĖ ĮTAKINGĄ Tyrinės suimto žudiko 25,000 pėdų aukšt, pasisuko ir. puose-kontinentuose. Visuose ke
NACĮ

MIAMI, Fla.—Policija suėmė
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daras sutiko leisti popiežiui pas
kirti penkis Vengrijos vyskupus. 
Kadaras prižadėjo nepersekioti 
tikinčiųjų, suvaržyti.spaudą.

Kard.' Cody vyks į Lenkiją
_ Chicaga, III. — Chicagos kard. 

John Cody ateinantį penktadienį 
kartu su kitais 12 dvasiškių ren
giasi skristi Į Lenkija.

Praeitais metais Chicagoje 
svečiavosi Lenkijos dvsiškių gru 
pe,taiiyialls metais kard.Cody ren 
giasi praleisti kelias dienas Var 
šuvoje iir Krakuvoje.

Amerikiečius kvietė atvykti į 
Lenkiją kard. Višinskis: Card. 

Cody rengiasi pasakyti lenkams 
kelis pamokslus. Manoma, kad 
kelis pamokslus. Manoma, kad 
jis nuvyks į Čenstakavą ir aplan 
kys kelias didesnes lenkų parapi 
jas.

* i • ?

tojai./ Policiją , -buvo .-.suėmu
si ir į stovyklas išyežųsi didoką 
skaičių buvusių prezidento 
draugų; Prezidentas paleido po
liciją prieš JAV sekretoriaus pa 
vaduotojo Terrence Todman at
vykimą. . : .

Prezidentas . Pinochet nori 
gauti ekonomimės paramos iš 
Amerikos, todėl ir ėmėsi kelių 
pakaitų krašto administracijoje. 

’ruiPinochet patyrė, kad sekreto- ent*______ j_____________  ,riaus pavaduotojas Todman at
sivežė kelis amerikiečių skun
dus prieš karo policiją.

Iš

BERLINGER SMERKIA 
RUSIŠKĄ KOMUNIZMĄ

LONDONAS, Anglija. - 
įvhirių vietų ateinančios ži
nios sako, kad Europos komu
nistai iš tikrųjų nepatenkinti 
Brežnevu, kaip savo laiku jie 
nepatenkinti Stalinu.

Jie nenori, kad Maskva kiš
tųsi į Prancūzijos, Vokietijos, 
Ispanijos ir kitų kraštų komu 
nistinę veiklą. Bet jiems nepa
tinka, kai Maskva grasina pa
šalpos nutraukimu. Be Mas
kvos pašalpos jie negalėtų leis 
ti laikraščių Italijoj Prancūzi 
joje, Ispanijoje ir kituose kraš 
tuose. ‘

Tvirtinama, kad paskutiniu 
metu Italijos komunistų va
das Enrico Berlinguer viešai 
reiškia savo nepasitenkinimą 
Brežnevo noru diktuoti visoms 
Europis komunistų partijoms.

Young prikišo Castrui 
žmogaus teisių reikalą

. CARACAS, Venezuela. Am
basadorius Andrew Young penk 
tadienį pasakė, kad Kuba yra at 
sakinga už daugiau negu žmo
gaus teisių problemos”, taip pat 

t išreiškė nepasitenkinimą dėl 
spaudos kontrolės, vienos parti
jos valdžios ir politinių disiden
tu kalinimo.

Young dar pasakė, kad žmo
nių teisių klausimas “pasidarys 
labai svarbus klausimas”, jei ir 
kada pasijudinsim normalizuo
ti santykius su Kuba”.
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Hong Konge.leidžiamas ' rim
tas savaitraštis EconomicReriew 
paskelbė iš Anyang miesto, Ki
nijoj, Honan .provincijos, kelei
vių pasakojimą, kad,. praėjusią 
savaitę buvo ekzekutuota dvylio 
ką “Keturių : Gaujos” ^rėmėjų, 
“revoliųęijos priešų” (“keturių 
gauja”, ten vadinama buvusios 
Mao Cetungo našlės Čiang 
Čing sudaryta opezicijos gru
pelė). Mačiusiųjų pasakojimu, 
sunkvežimiu; miniai karnavalo 
nuotaikoje lydint, visa dvylika 
nusmerktųjų miesto gatvėmis 
buvo nuvesti į ekzekucijos vie
tą. Kiekvienam ant kaklo buvo 
užkabintas plakatas, skelbian
tis, kad toks ir toks “kontrrevo
liucionierius“. Jų tarpe buvo 
Anyang apskrities revoliucinio 
komiteto pirmininkas Sun ir jo 
pavaduotojas Li. Revoliuciniai 
komitetai ir efektingi valdžios 
organai raudonosios Kinijos pro 
vincijose.

V-;
'retfko.Jis'atvyko-Amerikon kaip 
tremtinis^ kartu - su kitaip Rytų 
Europos tremtiniais.

’•Dabar-paaiškėjo, kad tas Fe
dorenko visai nėra Fedorenko, 
bet vokietis, karo metu buvęs 
Lenkijoje ir vadovavęs Treblin- 
kos koncentracijos stovyklai-!o- 
je žuvo didokas nacių skaičius.

- Suimtajam pirmiausia teks 
aiškintis teisme už Amerikos 
imigracijos pareigūnų apgavi
mą’. Jis nebuvo joks Fedorenko, 
bet vokietis. Suimtasis prisipa
žino, kad jis pakeitęs pavardę, 
bet jis nevadovavęs Treblinkos 
žudynėms. Ten jis esąs buvęs 
tiktai dailydė.

N. Y. buvo įsakyta 
sumažinti elektrą

New York, N. Y. — Trisde
šimt 8 minutėms prieš New 
Yorko elektros nutrūkimą, 
New Yorko valstijos elektros 
vadovybė įsakė New Yorkui 
sumažinti arba,visai nutraukti

Vėsuš, lis.
Teka—5:56. Leidžiasi—7:54.

Italų lakūnas 
nepaklausė grobiko

Roma, Italija. Devyniolikos 
metų egiptietis Tarek Chafer
sustabdė Brindisi aerodrome’ elektros tiekimą keliems .prie 
keleivinį įtalų lėktuvą ir parei miesčiams. kad neįvyktų vi- 
kalavo, kad kapitonas jo klau siška$ elektros sustojimas, 
sytų. Jeigu New Yorko elektros va

Egiptietis pareikalavo, kad dovybės įsakymas būtų vykdo 
lėktuvas pirma skristų į Kai
rą, o vėliau dar į Paryžių. Ka
pitonas išklausinėjo lėktuvo 
grobiką, parinko tinkamą mo 
mentą ir gerokai jį pastūmė. 
Jis krito tiesiai į ateinančios 
policijos rankas. Tarekas tuo
jau pasidavė ir dabar laukia 
teismo. Policijai dar ir šian
dien neaišku, kuriais sumeti
mais jis grobė keleivinį italų 
lėktuvą.

’ -• protą lengvai;. nusileido. Priekaba nu-
;• NEW> YORK. N. Y. New almoje, kur su-
-York policijos suimtas ir išaiš barSniu visai išdžiuvęs kinta, žudikas Darid BM7 ,
wizt (Šamo sūnūs); policijai;
prisipažino prie padarytų;,nu
sikaltimų, bet policija nepa
tenkinta jo aiškinimais.

tūriuose sausra plinta.
^Dykumas labiausiai daugina

Daugiau sviesto ligoniu
PEORIA. 59 Peorijos srities 

gyventojų susirgo nuo tariamai 
apsinuodijusio sviesto, vardu 
Sugal Creek, gaminto Louisvil
le, Ky., pieninėje. Įmonė savo 
tą sviestą skubiai atrinko iš vi
su krautuvių.

Be Peorijos^ dar 13 žmonių 
apsirgo Champaign ir 20 Spring 
field, Ill.

mas, tai didmiestis nebūtų li
kęs be elektros.

Gražiausia, kad dabar New 
Yorke. Commonwealth Edison 
vadovybėje niekur negali ras 
ti šio įsakymo. Tuo tarpu vals 
tijos elektros tvarkytojas pas 
kelbė visą įsakymą ir pasi
kalbėjimą, kaip jis buvo užre- 
korduotas pačiame centre, šio 
įsakymo New Yorko miestas 

i nepaklausė.

vo laiku bnv^didelis ežeras, da- nįjgįjų iškirtimas, perdaug dide 
■ “ ..-■t iis ariamos žemės išnaudojimas

■ ■ • _ k *- į- -S-J- ■ -r.

_ . ne .v^e- vartojant įvairiausius derliaus
!ną kdftą buvo-' iškilęs su prie- didinimo metodus ir nuganymu, 
kaba,’ patupdyta ant lėktuvo nu 
garos. Pradžioje pakilimas bu
vo išbandytas su lengvesniu svo 

Policija klausinėja pašto vairiu, o dabar priekaba svėrė 75 
dovĄ'bę, kaip toks žmogus ga-ltonas. Josios viduryje buvo du 
įėjo dirbti pašto įstaigoje. I Amerikos astronautai/ turėju- 
Berkowitz pasakoja policijai,* šieji valdyti atsiskyrusią prie- 
kad apie jaunų žmonių žudy-fkabą. Tuo tarpu pats pavojin- 
nes dar vienas žmogus žirio-Į giausias momentas, kai prieka

ba, 24,000 pėdų aukštumoje tu
rėjo atsiskirti nuo ją iškėlusio 
lėktuvo. Galėjo neatsiskirti ir 
galėjo abu lėktuvai kristi. Ga
lėjo vienas lėktuvas sėkmingai 

' nusilesti, o antrasis galėjo pra- 
jdėti sukinėtis ir kristi. Reikia 
į neužmiršti, kad priekaba netu- 
'rėjo jokio motoro. Ji galėjo tik
ėtai sklidimu nusileisti. Jeigu ku
ris kraštas nebūtų paleistas nuo 
B 747, tai priekaba galėjo didį
jį lėktuvą nutraukti žemėn.

Inžinieriai apskaičiavo, kad 
iškeltai priekabai atkabinti ge
riausia pavartoti sprogstamą 
medžiagą sraigtams nukirsti. 
Priekaba buvo stipriai pridrū- 
tinta prie B 747 nugaros. Vienu 
mygtuko paspaudimu pritaisy
ta sprogstamoji medžiaga nu
kirto visus sraigtus, o priekaba 

• su dviem astronautais gražiai 
mes pasistatėme savo naujosj atsiskvrt nuo B 747 didžiojo lėk 
rūšies bažnyčią. Maskva, ku-<tuvo jį (rupuU pakilo kad ne.; 
ria mes pirmiausia susižavėjo fužkabintų ja pačia kryptimi 

skrendančio lėktuvo. Astronau
tai išbandė priekabos pajėgumą 
sklandyti, pakilti i viršų ir nusi
leisti.

Vėliau astronautai pasuko 
priekabą aplinkui ir pradėjo lei
stis. B 747 jau pats leidosi ki
tu taku. Nusileidimas buvo la- 

ibai lengvas, be jokio sutrenki- 
!mo.

Dabar inžinieriai j rengs į prie 
kabas prietaisus, degalų tankus 
ir reikalingus motorus. Prieka
ba galės skraidyti erdvėje ir pa
dėti ten, įstrigusiems ar susir-

jęs, bet jis griežiausiai atsisa
ko pasakyto žmogaus vardą ir 
pavardę.

Policija skaito jo “poeziją”, 
kalbančią apie gėles, dainas ir( 
mirti. Be to, jis yra įrekorda- 
ves savo samprotavimus į ma; 
gnetines juosteles. Tardytojai,} 
pasiklausę juostelių, nutarė, 
visam mėnesiui atiduoti jį dak 
tarams, kad ištirtų po protą.

Dvylikoje sausros varginamų 
jų valstybių, dėl dykumų daugė 
jimo, per praėjusius 25 metus 
pasėlių derliai žmonių mitybai 
sumažėjo 40 nuošimčiu.

'šiaurės Afrikoj kiekvienais 
metams apie 1,000 petvirtainių 
mylių derlingos žemės pavirsta 
dykuma.

CarriDo kirto 
Brežnevui į akis

LONDONAS, Anglija 
gerai informuotų komunistų 
patirta, kad prieš pora mėne
sių viename komunistų parti
jos -vadų susirinkime Ispanijos 
komunistas Jose Carrillo tėš
kė Brežnevui į akis: — Su sa
vo kankiniais ir pranašais,

— IŠ’ ;

Albanija vadina SSSR 
konclageriu

TIRANA (dpa). — Oficialė 
Albanijos žinių agentūra Ata 
palygino Sovietų Sąjungą su 
milžinišku Belaisvių lageriu, ku 
riame apie-3 milijonai kalinių 
yra spaudžiami 20,000 KGB 
'agentų^ 200,000 slaptosios poli
cijos ir 9 milijonų policijos vai 
dininkų. „

Viename nepasirašytame ko
mentare toliau rašoma: “Kiek
vienas Sovietų piliečio pajudėji
mas rašomas į valstybės saugu
mo KGB slaptus''aktus. Ypač 
nerusiškos tautybės kenkiančios 
nuo SSSR social-fašistinės dik
tatūros. Komentatorius reiškia 
viltį, kad darbininkų klasė sovie 
tinėse respublikose sukils prieš 
išnaudotojus”.

Bernardas peikia 
P- Afriką

JOHANNESBURG. Garsusis 
Pietų Afrikos chirurgas Chris
tian Banfard. pirmasis gyvam 
žmogui jo sergančią širdį pa
keitęs nebegavo žmogaus svei
ka širdimi, pasakė baltųjų gru
pei, kad jo žmonės, tęsdami ru
siu segregaciją, yra pasaulio ben 
druomenės “padugnės”.

“Nestebėtina, kad mus vadina 
naciais, dėl to, kad mes (Pietų 
Afrikos baltieji) pasauliui su
darome tokį įspūdį”, pasakė jis.

Bando sudaryti karių uniją
CHICAGA, UI. — Amerikos 

valdžios tarnautojų unijos ad
vokatas .Lee M. Pellerzi vaikš
čioja ir pasakoja, kad Amerikos 
karo jėgos turėtų susiorganizuo 
ti į uniją. Jis tvirtina', kad Ame 
rikos konstitucija nedraudžia 
žųionėms organizuotis į uniją, o 
kariai turi tas pačias teises. 
Jam atrodo, kad kariai galėtų 
priklausyti tokiai unijai, kuri 
jiems labiausiai patinka. Unijon 
įsirašę kariai pasižadėtų nestrei 
kuoti, sako šis advokatas.

šioms adv. Pellerzi mintims 
griežčiausiai pasipriešino gen. 
William B. Persons Jr. Jis tvir
tina, kad krašto apsaugos depar 
tamentas pasisakė prieš karių viliai gali priklausyti unijai, bet ba galės nunešti orbitoje esan- kalingos medžiagos, o vėliau ga 
unijas, nes tai sudarytų didelių kartims užrausią, tiems astronautams reikalingo. lės sėkmingai nusileisti.

me. mums ilgus metus buvo 
Roma, liet tas susižavėjimas 
jau pasibaigė.”

Carrillo buvo patekęs į Mas 
kvą, matė rusiško komunizmo 
praktišką gyvenimą, 
do, juo daugiau 
nenori klausyti Brežnevo, 
tnrasis labai supykęs ir jsa-1 
kęs iškoneveikti paskutinę Carj 
rilio knygą apie Europos 
niunizmą.

ir, atro- 
nesižavi ir 

Pas

ko-

t 

nesusipratimų tarp karo vadovy 
bės ir unijos atstovų. Krašto ap
saugos darbuose dirbantieji ci-*gusietns astronautams. Prieka- maisto, instrumentų ar kitos rei



darančias srovines

SiuvėjasM. ŠILEIKIS

Nesi tari a ir tarpininkų nenori
Kiekvienas lietuvis 

kuris yrą skirtingos nuotnonės, 
nesutinka su Connecticutte L. 
Bendruomenės vadovų ir autori 
tetų nuomone, yra jų darbų ir 
veiklos opozicijoje, laikomi anti 
bendruomenininkai, aršūs kenkė 
jai. Tos Isendruomenės “autori-q vienuoliams turėtų būti žino- 
tetas” ar “ideologas” mokyto- mas 8 Dievo įsakymas “Neme-’ 
jas S. Barzdukas tokius jau ne luok”? Kad tarpininkavimas ne 
laike antibendruomenininkais, buvo prašomas ir Connecticutte 
bet .raupsuotaisiais, atseit, ver- LB vadovybė nesutiko su tarpi- 
tais įzciiuati, pavojingais asme-' ninkavimu, jau juodu ant baito 
iri mis. _ i

Gecio Bendruomenės nariai, j 
kur tik pasisuka, nekalba apie 
vieningumą, pastangas bendruo 
menėje įvykusius nesusipratimus j 
ir skilimą likviduoti, bet savo 
opozicijos žmones pravardžiuo
ja, užgaulioja, Įžeidinėja, nieki
na ir apdrapsto purvais.

Garbingiems ir padoriems lie 
tuviams išeivijoje rūpi, kad LB 
ir ALTo veikla ir darbai būtų 
suderinti, pradėti- nesusiprati
mai ir užgaudinėjimai būtų bai 
gti. Darbų suderinimui ir nesu
sipratimų užbaigimui, garbingų, 
padorią^ ir darbais pasižymėju
siu penkių vyrų grupė," kurią 
sudarė: dr. Kriaučeliūnas, inž. 
Jūrkūnas, prof. Mackevičius, dr. 
Meškauskas, prof. Vitkus suma 
ne ir sutarė kreiptis Į AiLTo ir 
LB vadovus su pasiūlymu ar 
tarpininkavimu susėsti prie sta 
lo ir visus nesusipratimus išsi-; 
aiškinti, nuoširdžiai išsikalbėti 
ir visiems laikams baigti.

♦

Penkių tarpininkavimo pašiau 
gą ALTo vadovybė priėmė, o 
Connecticutte LB vadovybė at
metė. , Apie tai “Pro memoria” 
pranešimu spaudoje tarpininkai 
pranešė visuomenei. Kad atme
tė ir atmetimu pasidžiaugė ne tik 
Coim. LB vadovai, bet ir Darbi 
ninko laikraščio redaktoriai, pa
rašę vedamąjį “Kai tarpininka
vimas nepadeda” aiškinasi “LB 
tarpininkavimo neatmetė, o tik Į tarpininkavimas nereikalingas.; klimatas, 
prašė iniciatorius “savo

kodėl buvo nepriimtinas tarpinin 
kų vaidmuo Įsidėmėtinu nešvan- 
kum u ir tarpininkų užgavimu ir 

išeivį tetų ir turima Įtaka j Altą su jieidim«.“Be tojš pasiūlytųjų 5- 
— darančias srovines grupes bei»kiu tarpininku trys buvo aršūs 

organizacijas Altą pakeikti, kadj(man0 pabraukta K. P.) anii- 
biUų pradėti pokalbiai su JAV} bendmomenininkai...” (Draugas 
(su Connecticutte) LB Krašto’yp 18 d)
valdyba , | Dr.- Kriauče’irnas laišku (D.

Rodos, kad marijonams, kaip, yjp g D ) Ge-io ko
: mentavinxg ir elgesį griežtai pas 
merkė ir paprašė fer spaudą at 
sinraayti. Norime ar nenorime, 
.g iis/iai- iie.xre>piame dė 
mesio j Conn. LB vadovybės pa 
reiškimus, pasakytas kalbas su 
važiavimuose ar tarybų posė
džiuose, 'jie sau įsikalė į galvas, 
kad yra remiami “daugumos vi 
suomenės”, yra autoritetingi kai 
tėtL jos vadu, o nesutikanėius 
su jų nuomone ar nusistatymu, 
jie viešai ka'tina antibendruo- 
metiškumu, o opozicijos žmonės 
Conn. LB dvasios ir garbės tė
vas Barzdukas, susilaikyti iš pyk 
čio ir neapykantos nepajėgda
mas, ėmė šmeižti ir vadinti jau 
raupsuotaisiais (V. Katkaus 
Drauge Tarybos suvažiavimų 
aprašymai).

Gal ir dabar kam darosi ne
aiškumai kas skaldo bendruome 
nę, kas kelia bylas už bendruo
menės vardo pasisavinimus, kas 
siekia lietuvių išeivijai primes- 

■ ti savo valią, ją pavergti ir dik 
tuoti. ■ <

PLešIKAVLMAI
(Tęsiny*)

Neužilgo įvyko vestuvės. Pauliukaitis, įstojęs, f mo 
terystės stoną, ketino vesti rimtą gyvenimą, bet tie pa
siutėliai draugai: einam išgerti, einam kortomis paloš
ti, tai į kiną einam — ir taip beveik kasdien. Kadangi 
Pauliukaitis Į savo kambarėlį pas žmonelę grįždavo be
veik visada paryčiu, o žmonelei vakarais vienai būti nu
sibosdavo, susirado malonius draugus Kovzonus. -Kai tąv 
pastebėjo Pauliukaitis, šeimyninis gyvenimas susimaišė 
ir susiraizgė, bet gyventi reikia!

Kartą žiauriai prasilošęs, norėjo atsilošti. Bet be pi 
nigų negi atsiloši. Naktį išėjo į miestą gatvėse 'pinigų pa 
ieškoti. Pamestų nerado. Eidamas Laisvės gatve, pama
tė Makausko restorane, ne taip toli nuo lango, stovintį 
pinigams lošti automatą. Daug negalvojęs, išmušė lango 
stiklą, įlindo į vidų, automatą išsinešė į gatvę, bet atida
ryti neįstengė. Gatvėje ‘jo nedaužysi — dar faraonas pri
sistatys, reikia nešti kitur. Automatas sunkus. “Vargše
lis” automatą vilko apie porą kilometrų už miesto, i gy
vulių kapus. Kiek jis vargo, kol atidarė — ir viduje tik 
nepilną litą rado. i
' Ką darysi, kai nesiseka. Argi karsiėsi dabar;? Namo 
parėjo išvargęs, žmona, verkė, koliojo, barė, — valgyti 
nėra nei apipelėjusios plutos. Ilgai neužmigo. Laimė, kad .. 
rytdieną buvo prekymetis, tai šį tą “pagavo”.

Pauliukaitis buvo kantrus, drąsus ir visada tikėjo, ;. 
jog sykį turės gi jam laimė nusišypsoti. Nors ir mažai tu w 
rėdamas pinigų, visada eidavo palo’štii Vieną vakarą nuė • 
jo pas draugus laimės išbandyti, bet nėtrukus’ nė valant 
dakliko plikas kaip tilvikas. Išėjo piktas. Eidamas Kauno 
gatve, staiga pamatė gatvėje stovintį didelį .vežimą su 
žąsimis. Va kur laimė, pagalvojo.

Nedelsdamas pradėjo .laužti vežimo šoninių lenteles, . 
bet tos negalvojo jam pasiduoti. Tada aplinkui pabėgio-, 
jęs, rado gerą kuolą ir juo-bandė išlaužti. Nejuda. Tuo 
pat metu iš arbatinės išėjo-vežimo savininkas-.- Pauliukai^ ■ 
tis paprašė žąsies; Tas, ^parodęs jam botagą,-£ėdo .į jV^2- 
mą ir važiavo Kaupo zIink. Pauliukaitis nuo vežimo nešit 
raukė. Palydėjęs vežimą į užmiestį; vėl prašė žąsies. Ir 
šį sykį tik botagą pamatė, .Tubnjet ji^ątšĮ^dft 
le ir važiuodamas galvojo, kas daryki^^Vo'bakt^^aiir-* 
su.?Už žąsų narvo-vėžė

ire
w

w
w

w
w

w
tw

K. Pylaitis

1

i

i

į

SPECIALI PAŠALPA

ŠILDYMO IŠLAIDOMS

te- 
to- 

pra

1

CHICAGO, ILLINOIS 60603

Phot*! Virginia 7-7747

Thur>9-8 Sat# S*1

d prašymai neims svarstomi, 
Anatolijus Čepulis

WITH REPAYMENT 
to fit your Income

imtiniai i tdkiąA-ietovę, kut to
kių keturių; sfezpnų nėra^ pąjun-r

I parašytas ir penkių garbingų 
; • asmenų parašais patvirtintas, o 

i dabar, “Darbininkas” rašo, įti
kinėja, net neraudotouodamas 
meluoja ir kitus laiko— nesupran 

, tančiais pranešimo turinio, neisi 
gilinusiais į detales, atseit, kvai 
liukais.

To negana. Connecticutte LB 
pirmininkas Gečys važinėdamas 
po Kaliforniją turėjo su ten gy 
venančiais bendruomenininkais 
ar bendraminčiais pasikalbėji
mą. Draugo dienračio 18 d. ko
respondencijoje, skyriuje “Kali- 

i fornijos lietuviai”, koresponden 
-to, pasirašusiu “V” aprašyme 
pasikalbėjimo tarpininkavimo 
klausimas taip Gečio formuluo 
tas, detalizuotas ir užbaigtas. 
Paklausimas buvo toks: Kodėl 
buvo nepriimtas tarpininkų vaid 
m-uo?”. Visiems yra žinoma, kad 
penki žymūs lietuviai veikėjai, 
garbingi vyrai, daug dirbę ir 
tebedirba lietuviškoje veikloje 
ir bendruomenėje: dr. Kriauče- 
liūnas, inž. Jurkūnas, prof. Mac 
kevičius. dr. dr. Meškauskas ir, 
prof. Vitkus buvo pareiškę, kad 
sutinka ir yra pasiruošę tarpi
ninkauti tarp Amerikos Lietu
vių Tarybos ir JAV (Connecti
cutte) LB vadovų darbų suderi
nimui ir nesusipratimų užbaigi
mui. x

ALTa tarpininkavimą ^priėmė, 
o Conn. LB vadovai atmetė, pa- 
reiškdarni, kad 'jiems svetimų

tų apsigyventi Jungtinių Ameri 
kos Valstybių pietinėse srityse, 
ypač Kalifornijoje. Ypač būda
vo patariama ten apsigyventi 
mūsų pensininkams, nes tenai, 
girdi, niekad nevargina jokie 
šalčiai. -X~ -

Bendrai kalbant gairina pa
sakyti, jog tiems įmonėms pa- 

Uimatas layp™ 
' .kurio jie yra pripratę, būtent

■nuo mažens ligi savo subrendi- 
tino (maždaug Ii|;i 18 ar 19 me- 
tfų amžiaus).' Sškysim, Lietuvoj 
|šąugę žmones yra pripratę prie- 

j įnetmių kėturi^ "sezonų. • Žmo- 
I nes, kurie yra'ipripratę prie' to 

l'a,ri'' al" 
autori—Tad Gečys i klausima ir atsakė,' nurodoma, (ka<Lpatogiausia bū- ur ^°~

‘ ' ' • ■ - ,< -.■s-. lajįSf .1* j i ®>ų- keturių sėzpnų nėra^ pąjun-:
kažkokj, nuotiodulį. Tjė vadi- 

įįaMpejį, sezonai. .Lietuvoj e ir ki- 
^ir.yrą;šie: žiemą, pavasaris, va 
^arą. ir. rų^uo. .I^ietųvjoje žiemos

It was bad.enoogh we had to fight the British
- kr cur freedom. But on top of that, we had to fight 

the weather, too.
Because winter at Valley Rrge meant snow, ice,

not nearly enough food, and short on 
tnmonhioru

but short on money.
And then the money came. 

$27,COO £03 from tne

TKacibow people took stock

s

TINKAMĄS 'PASIRINKIMAS 
NAUJOS GYVENVIETĖS

' Kartais kai kuriems žmonėms 
susidaro tokios sąlygos, kad 
jiems tenka išvykti j kitas gy
venvietes. Apie tai buvo nese
niai
yo straipsnyje su antrašte “Kur 
gyventi” (Naujienų NT. 177). 
Tokia proga urato'-čia tenka ši 
tą-pasakyti.4'

Kai kas -kariais inia manyti, 
jog reikia mūsikeltirgyventi j to
kias viėtasjį kur f patogesnis yra'

Praeitą žiema buvo šalia, 
.ko daug išleisti šildymui, 
dėl Kongresas nutarė padėti 
eitą žiemą šildymui daugiau iš- 
leidusiems asmenims. Nutarta 
teikti vienkartinę specialią pa
šalpą neturingoms šeimoms. Pa 
šalpa galės pasinaudoti pensi
ninkai, turėjusieji dideles šildy
mo išleidas. Gali suteikti net 
250 dolerių pašalpą.

\ Šios pašalpos, gavimu suinte
resuotieji asmenys privalo Įteik
ti Įrodymų Public Aid ar AVel-: 
-fare ištaigoms apie savo paja
mas nuo 1976 metų liepos 14 die; 
nos iki 1977 m. birželio 30 die-, 
nos. Jeigu pajamo^ nebuvo di
desnės $3,755.00, o 2 narių "šei
mos pajamos nebuvo didesnės. 
$4,913.00 o trijij asmenų šeimos; 
pajamos nebuvo didesnes $6,- 
113.00 o 4 asmenų —^7,313.00^ 
dar. didesnei šeimai. reikia pri
dėti $1,200.00 asmeniui, tai. 
gaus specialią šildymo pagalbą. 
Be to, reikia pristatyti ąpmokė- 
las ar neapmokėtas praeitos žie-- 
mos šildymo išlaidų sąskaitas. 
Taip pat reikia pristatyti Inco
me Taxu lakšto nuorašas.

Prašymus specialiai pašalpai 
reikia telkti'savo Welfare ar Pu-

; Jau esami-ajue^bas^y^.; ve
žėją primušti ir žąsis pa’siimtUPapenteje^Buvo pasodin
ta jaunų jnedeli^.prie.kuolų^riiaišioių^BauliakaiiasJš* 
šokęs ištežimo,“ištrauk^ atė^s "prie

J
.is

4r. yąsąjpa mėnęąįdsj .pavasario 
^ezonąskoyp^ balandžio ir 

. Jgęgužės mėnesiais^ .vasaros se- 
idnas — birželio, liepos ir rug
pjūčio mėnesiais; ^rudens - sęzo- 
tiaz — rugsėjo* spalių ir lapkri- 

■J, reio mėnesiais. '- 
Vi į ”• ' .
v ^ilte&niuose kraštuose -tokiu 
.teturiu sezonu nebūna ir dide-’ 
sniij šalčių -taip jjaįt nebūna^be! 
būna, taip sakantrjik-du sezo- 

“uai, viena pusmejtį.-r- drėgme- itdic Aid įstaigai ne vėliau šio 
tis. .o-kita ppsinett— sausmetis, i mėnesio 31 dienos. Vėliau įteik 
ir tokie žmonės,-kurie yra išau
gę prie tokių metinį^ dviejų se 
zonų, patekę i tolins kraštus, 
kuriuose pasireiškia keturi me-- 
.tų sezonai, pajunka- taip pat ’ko
kį nors nuobodųl|| Taigi lr>um- 
pai galima pasakyti, jog žmo
nėms patogiausias klimatas yra 
tas, prie kurio jie,yra. pripratę- 
nuo mažens ligi savo subrendi- 
uio-

gė jam kuolu j>erįįi;yą.' Tąs;šoko‘is |
tis. Hftt Paulinkaitis vėl 1

i f-
i

< - • » --- - % J-Į------ ■ M/1-

iėją nuvilko už šalia plento krūvos ąniegtvorių, 4 š- 
kraustė kišenes, ir ką tik rado, paėmėf kisėnii^ lžikrodį, 
pinigus, pasą /nieko' .nepaliko. Atlikęs, šią operaciją, sė 
do į vežimą ir važiavo į “Maisto” .fabriką , žąsą parduoti. 
Važiuodamas patikrino, ką jis laimėjo. -Laikrodį ir pini
gus pasiliko, kitus daiktus ir pasą išmetė į laukus.

Atvažiavęs į fabriką, rado eilėje sustojusius ūkinin 
kus su žąsimis. Ir jis užėmė eilę. Kai atėjo eilė. jo. .žąsims ' 
priimti, priėmėjas rado, kad ne visos - žąsys - tinkamos. 
Kai tinkamų žąsų skaičiui buvo rašomas orderis, Pau- 

- linkaitis pasivadino Stankevičiumi iš Kumelionių kaimo. 
Netinkamoms fabrikui žąsims tuoj atsirado pirkėjas —> Didžrausi pasaulio gyvūnai

— mėlynasis Langinis ir dramb-iiš Skaudvilės žydas.-Pardavė jam. Paėmęs iš fabriko pi
lys ilgiausiai gyvena: pirmasist mg^ Pauliukaitis, palikęs arklius su vežimu fabrike, 
iki 100 metų, o antrasis iki 55i r‘ r ” i . - --
tn. Dramblių amžius priklauso ^ 
nuo dantų. Vienas dramblys Au~

A. Kelmutis ^Indijoj išgyveno <59 metus.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to

see us for 
financing. 

AT OUR 10W RATES

in Arnerca back then, and you know how tx«r s*»^ 
turned out. ■ ,

Nowadays, people are still helping America stay 
. strong and self-sufficient. And they’re helping them- 

*4 ves to safe, dependable savings. By taking stock in
America with the Payroll Savings Plan. 

Buy United States Savings Bond*

. stock 
m America

2po at uxxie locaxiou

the cold-

Nov E Borwfc prr 6% Md w mafurfcr
of 5 yrar» (4V;% the fir*f rear). Lex. xtrven nr Arnrr^d 
Bonds on be replaced rf records are provided. Whea 
needed. Bonds can be cached at your bonk Inter at to

Paid tad 
CcapooM

OUR SAVINGS 

.CERTIFICATES
Earn up to ’74^%
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SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

i vo namo. Pravažiuodamas savo nusikaitimo vietą, ma
tė kaip policija "triūsė apie lavoną. ■ f

Pauliukaitiš, atlikęs policijai nuoširdžią “išpažintį”, 
polic. valdininką nusivedė j namus, užlipo ant lubų, iš 
spalių iškasė iš nužudyto Kliūgo paimtą laikrodį ir pasa
kė, jog pinigus išleidęs, o kitus daiktus išmetęs.

Už šį žiaurų darbą Marijampolės apygardos teismas 
Pauliukaitį nubaudė visą gyvenimą kalėti. Kai • grįžo į 
kalėjimą, budėtojas jo paklausė, kakią^ bausmę gavęs. 
Pauliukaitis atsakė: “Gavau viečnastį, bet gal.tekę • čia 
pasėdėti kojų dešimtmetį. Bus -švenčiama Lietuvos nep
riklausomybės dvidešimties metų sukaktis — bus am
nestija, dar gal bus seimo linkimai — vėl amnestija, ka
lėjime būsiu geras — gausiu trečdalį, ir taip susilauksiu 
laisvės”. ' . r.

Bet taip skaičiuodamas pauliukaitis apsiriko: pro- 
; kuroras padavė protestą, bylą apeliacine tvarka iš nau- 
'jo sprendė Apeliaciniai Rūmai ir Pauliukaitį nubaudė 
mirties bausme. Bausmė buvo įvykdyta Kauno supk, dar 
bų kalėjime, dujų kameroje.

Nors Marijampolė buvo ne toks jau (jidelis miestas, 
tačiau asocialaus elemento nestigo. Pasitaikydavo tokių 
žiaurių sadistų, jog tekdavo stebėtis, kaip gali žmogus 
tiek sužvėrėti. ’ ,

(Bus daugiau)^ s - ” ‘
nauj -NOS, Chicago a, ill — Monday, August 15, 1977
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jų iki paskutiniųjų puslapių, per 
žvelgiant mūsų tautos istoriją

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitom 
neša

aipsnį apie 
tobusais į 
v!ink ių rei- 

anist laik 
iloie. Ten

nu.
Net h- aiškinti netenka, kad 

toks, nuo a iki zet Nainio mos
tas yra perdėm namiškas. Jis 
galėjo nustebinti kitus, bet ne 
jį pažįstančius ir ne tuos, su ku 
risis, jam yra tekę vienaip ar 
kitaip bendradarbiauti, ir ku
rie yra mėginę savo mintis reikš 
ti, ne 'Visuomet pritarę’ Nainio

vai yisuomęnei ' erzinti. Drąsiai 
tvirtinu "erzinti”, nes Br. Nainio 
išpuolis tame suvažiavime nieko 
kita iį. jo “vadovaujamų” tautie 
Šų. negalėję.susilaukti.

M. GwMl*. POVILAI MILERĮ*.- Mografljoa bruožai
- ----------------—

SargM EEMkast rattto pridėti S et palto fflridoma.

Milū J I1N 08,

NAUJI RNO3, Chicago 1, ILL,— Monday, August 15, 1977

Nieko nėra gražesnio apie namas, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele, 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti, 
dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapiu agronomo A. 
kuri vadinasi

Amerikoje ne
Reikia patyrime.

šeštoko knygelė.

spręsti: jeigu jau lietuvių išei
vija nesusivokianti laike ir 'ap
linkybėse, • tai kas būtų kaltas ? 
Aišku, pati vadovybė, nepajė
gianti nurodyti tai išeivijai tei
singo kelio. Reiškia, vadovybė 
per silpna. Kitaip žiūrint, Jeigu 
išeivija yra “šiek tiek irzli (va
dinasi, išsitaria prieš “valdžią” 
J. V.), pageltusi tautos šaka”, 
tai ir vadovas ne kitoks. Kokie 
pavaldiniai, tokie ir vadai. Tik,- 
būtinai privalau atvirai pasis
kelbti, kad aš jokiu būdu nesi
jaučiu, galįs būti priskirtas prie 
tos “pageltusios šakos”, dėl to 
nepriklausau tai šakai. Taigi, ir 
Nainys, nuo tokio pasakymo pas 
kelbimo dienos ir valandos, jau 
nėra man nei joks pirmininkas, 
nei joks vadovas.

Taip išniekinęs lietuvišką iš
eiviją, kuriai pats iki dabar va
dovavo, tikrai neprisidėjo prie 
sąlygų lietuvių vienybei išlaiky
ti. Žinoma, padėjo Reorganizaci
jai tvirtėti, nes toks įžeidimas 
vėl daug ką atstūmė nuo jo va
dovybės.

Vytautas šoliūnas “Drauge” 
mėgino Naipį ginti. Deja, nesu 
Čikagoje, šiuo metu neturiu 
mielo bičiulio Vytauto to rašto. 
Stebiuosi, kaip mėginama ginti 
neapginamas reikalas. Tiesa, šo 
liūnas daugiausia motyvuoja 
tuo, kad jis pats nesąs įžeistas, 
bet kiek tokiu atsiras?

šesnis,' nepasinietąs “laike ir 
aplinkybėse”; labai: jau susivo- 
ki^sį-gerai-.:mbkįs-ir suprantąs 
dirbti. Galime suprasti, kad

vitų papročių, darbštumo ir do
rovingumo, bet dėl jos vestos 
ir vetlamos kovos už žmogaus ir 
tautos laisvę bei sudėtų milži
niškų aukų”.

Autorius knygos gale padaro 
sekančią išvadą: “Nuopat Ame 
rikos koloninių dienų lietuvių 
laisvės kovotojai žiūrėjo į šį 
kraštą, kaip į savo siekių viltį, 
ir toje dvasioje ir istorinėje pas 
kirtyje formavosi Amerikos iš
eivija”. ..

“Lietuvių tautos laisvės kova 
visame savo tragiškume turi 
savo gilią moralinę prasmę, nes 
kaip praeityje taip dabartyje 
yra surišta su Amerikos is
torine paskirtimi”...

Šios autoriaus mintys eina

y KNYGOS ANGLŲ KALBA
g: L Įminto, Ar KISS IN THE DARK. Pikantišku Ir Intymiu nuotykiu 
tpražytna^ pęfantl lj gyvenimo. Lengva* rtilius. gyva kalba, gražiai išleista
♦k’.-.- ‘ ■.*' ■ .

Or. JMtM B. Kančltra, HISTORY OE LITHUANIA Lietuvos IstoritM 
aaatrtuka noo pat senųjų amžių iki-pokario metu. Vidutinio formato, 142

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozai Daupara*. ŽEMES OKIO ŽVIETIMAS Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšamla. Knyga dviejų da
liu: žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte, n dalia: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas Betariu tautos. Ūkimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su- 
griovęs gražiai išaugusią ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu. ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimu, šiandiena, drąsiai galima sakyti. Betariu 
tauta galėtu didžiuotis Ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms**.

Knygos apie žemės ūki atrodo nk žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti Beturiu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai Ir po na- 
saulj Išblaškytu Beturiu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai. arba ūkininku valkai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abao- 
Bučial Beturiu daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
Žemei paražytk. kad pridėjus skaityti nebesinori peitiauktL Knyri 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myD-

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik 88,00. 
Gaunama Naujienose. ,t ' ,

čeki arba Money Orderi rimti tokiu adrasa:

N X U J IK N O B
ITSt So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS SO668

.Gėrę ptalfoi, too jin knyn

Viktoras Karosas, Lietuvos ryšys su Amerika. 
Istorinė apybraiža.

kas ją dvasiniai ir idėjini 
emblema' rišo su Amerika”...

paudė M. 1
Chicago j, ■

iliustruotas, i

166 psL, minkšti' viršeliai L__—  : . _
Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorįui.

’ Knygas galimą gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 
orderį tokiu antrašu:

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

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
;v yETOVIŠKĄJĮ PAMARĮ

.fniįįĖĮtfr jiw ;lwnilapiu Ir paveikslais aprašo Pa mart senus Je 
vietovardžię sąrašas. Knygos

;-■> ~'*f * * * * \ .» 5 '

Ptntil&tiioui paMu reikia pridėti, dar 50 eentq.

Si įdomi knygą gaunama nu
siuntus 3 dol. šiuo ač.resu: Mū 
su Sparnai, -'718 S. Richmond

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles, 

žole užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. 7‘ 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali 
irba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiusime, 
siusti tokiu adresu:

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

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

minkšti' viršeliai __________________________________________^1.50
3. A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296 psL, minkšti viršeliai___________ _____ ______ _____________ $5.00

colių mėlynųjų banginių pate
lę. Jos liežuvis ir širdis svėrė 
4,73 tonas arba 1,540 svarų. Mė 
lynieji banginiai gali išvystyti 
greitį iki 23 mylių per valandą 
ir tam reikalinga 520 arklio jė- 

visai kitoje šviesoje. Kovos tra'SM- Apskaičiuota, kad 1930 m. 
giškos ir daugumoje pralaimė-'j9 buvo apie 100,000, gi 1973 
tos,.bet lietuvių tautos aukomis!111- beliko tik 19,000 iki 24,000. 
pasinaudojo kylančios laisvės jėpra banginių rūšis,kuri gali me- 
gos -Vakarų Europoje ir Ameri į džiodanra panerti iki 10,000 pė- 
koje, kas ir sudarė Lietuvos mil J dų gilyn ir nugalėti labai dideli 
žrnišką įnašą į Vakarų demokra’ vandens spaudimą.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais. Tel 421-3070
Įstaigos pietuose Hemas automobiliams pastatyti.

• - Štai, Gerbiamas Skaitytojau, 
kaip vyriausias Bendruomenės, 
iteof fcialiskap; ir visos išeivi j os, 
vyriausias:.asmuo suvaro .į ožio ' kongresai, 
ragaTaye- ir visus kitus: Jis, ma ' vartės ir t

t. Aprašyta kaip 
Naujienos šia knygelę 

už $1.25. Jeigu 
atdusti $1.50 čeki 

Pinigus prašome

s^žkMCTYS, jų priežiūra, sveikata ir gratis.
ĮĮisIJalsį rietoje $4.00 dabar tik--------------
Ijt/ilrWials tik ________________ _______

KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONŽS.
į po EffOM UpūdfiaL Dabar tik '__ —J-----

Vimą. Jeigu ne jis, šiandien nie- > nori pasiduoti jo “dideliam su
lfo nežinotumę. kokj natiją meto-. pratimui ir susipratimui”, nes i .f/A * ' . , r .. . - . ............... .

ML ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
GAUTI NEPAPRASTA! {DOMIUS GYDYTO- 

VBIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^
Dr. A.T, Gm»W1 — MINTYS IR DARBAI, 259 psL liečiančius 1905 

Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-
'■:i —•__________________ $8.00

Ji Vertėtų prie dr. L. Kriauče- 
liūno minčių (“Draugas”, 1977 
-j pridėti ar paryš-:
kgntL Tam tikslui tenka pakarto 
'K- ir Šri Nainio ’ kai korius iš- 
mestus- žodžius suvažiavime. 
.'“Perrašau iš dr Kriaučeliūno nuomonei tikriau tariant, įsaky 
rašinio L ir aplinkybėse mui.
nesusivokianti, nedaug norinčių Nepartosiu, ką Gerbiamas dr. 
ir neperdaug : >• žinančių dirbti,, L. Kriaučeliūnas nurodo, teig- nėra prikišęs piršto, bet ne 
šiek-tiek irzli, pageltusi tautos damas, kad lietuvių išeivija nė.ir trukdymų -iš jo pasekėjų pu- 
šaka?’. r.'4?r : . į ra tik “pageltusi” šaka. Bend-. sės buvo atsiradę... 

rais bruožais: kultūros kongre 
sai, meno^ir mokslo simpoziu
mai, tautinių ir dainų šventės, 

seimai, studijų sa- 
. t. Tam reikėję ir 

daug pinigų, daug darbo ir pa
sišventimo.

Taip, daktare, tikrai čia dide 
Ii darbai, o kur visa eilė mažės 
nių, prie kurių Nainys ne tik

tymus.
Gal būt, B. Nainys pajuto, 

kati jo kėdė braška, nes LB Re 
organizącijon juo toliau juo dau 
giau subėga suprantančių lie-

< Dr.'L&ojjąs Kriaučėljūnaš, vie tuvių. Jau ne vienas ir ne du, 
nas iš mūsųjų lietuviškojo gyve. buvę tikri, kaip čia kai kurie 
njmo sukėjų ■ teigiama prasme, vadina “nainininkai”, yra prisi
puvę pinrfasiS, ; atsiliepęs į V. 'glaudę po Reorganizacijos spar- 
Kutkaus suvažiavimo aprašy

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
J MevtWMt* f»nm« iMflklv knyvVr kvrlof pipuol b<t kokli 

įltu w y iBhvtw IjnfrymL
AMhtondra* Rabl*WIk1«, MėS GRĮŽTAME. Idotnta pinnn dienu
- atatailirfwi b” įvykiu bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro- 

flMMa. 307 pal. Kaina 13.
A. AttatoRkh. METAI PRAEITYJE. Netolima įvykiu pristato!- 

.. . v . lt laHrn Įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, ruskira- 
tyti Į 12 daliu. 296 psL. kaina $3.

Dr. Katra Grintot, ATSIMINIMAI IR MINTYS, ū tomas. Gra- 
7.. '.^ iria ririellaU. 836 P*I. Kaina $600. Iflnkžtala virš ts.M 
i PreLVacl. rirHlka, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO-

RIJA. I dalia. 206 paL. Įrišto — «.00, minkštais rir-
ŠaHria — O 00; H dalia. 225 pat, (rišta — $8.00. mlnkL

. tria riršeHala______________________ - -------- t1(*
Reerilra* Temaa — Tamaševakaa, LIETUVIŠKASIS PAMARYS, 

j - 7 - ytkatoM Ir Labguvos.aprtritya su įdomiais aprašymais, fllo- 
. - ttratljamls Ir dotannentodja. 336 psL kaina M.

P. rWFlV. TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos 
perttoauu buities romanas 292 puslapiu. Kaina 33.

JeMlna Marūnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atotalntaaJ 
iwl ___ ___________ ________________ SLW

-’.-J '-7- _X' -^-7

Devenių Kultūrinio Fondo lei
dinys No 2. Viršelio 
dail. Jono Tričio. Spaude M.I “Amerikos akyse lietuvių tau-Į 
Morkūno spaustuvė, Chicagoj,į ta verta pagarbos ir meilės1 
1977 m. Leidinys iliustruotas, j ne dėl savo senovinės kalbos, 
Anglu Kalba pažymėta knygos spalvingos liaudies kultūros, sa-< 
dedikneiia: An Historical Eke
tch Dedicated to the Bicenten
nial of the American Revolution. 
176 psi. Kaina 3 dot

Apgaflėtina, kad šis Ameri
kos Nepriklausomybės 200 metų 
sukakčiai paminėti skirtas lei
dinys pasirodė po vienerių. me
tų. Tai būtų bene trečias lietu
vių veikalas skirtas Amerikos 
Nepriklausomybės suk akčiai. 
Pirmieji du, paruošti Algirdo 
M. .Budreckio ir dr. Antano Ku- 
šo yra parašyti anglų kalba ir 
išleisti laiku, o pavėlavęs V. Ka 
roso veikalas parašytas lietuvių 
kalba su plačia santrauka anglų 
kalboje.

.. V. Karosas pasižymi origina
liomis mintimis. Autorius pasta 
tė vieną aiškią temą ir ją "savo nenutraukiam.ai nuo pat pirmų 
žodžiais nusako:

. “Šioje istorinėje apybraižoje 
rūpėjo įrodyti, kad Amerikos 
lietuviai nėra vien etninė, gru
pė, bet yra vakarietiška^Įžfuta, 
kuri, nežiūrint savo tragiškų au 
kų ir pralaimėjimų, nuo pat sa
vo istorijos pradžios stojo į.kovą 
prieš pavergėjus ir.despotizmą,

Žinoma, labiausiai užgauti as 
menys, daugiau ar mažiau daly
vaują visuomeninėje veikloje, 

Galima būtų klausimą ir taip rašę spaudoje, aktyviai rūpinę
si besirūpiną nepr. Lietuvos ats 
tatymu ir lietuvybės išlikimu 
tremtyje.

Kalbant apie dr. Kriaučeliū- 
■ ną, tenka pripažinti, kad jis nie 
kad nieko nebijojo, prieš nieką 
nėra lenkęs savo galvos, kovojo 
už savo tiesą ir atliko milžiniš 
kus darbus.. Taigi, dėkui Dakra 
re už pirmąjį atsiliepimą.

Nesu Čikagoje, kaip minėjau. 
Ne visa ir ne visuomet mane pa 
siekia lietuviškoji spauda. Tai
gi, nežinau, ar yra buvę daugiau 
atsiliepimų dėl Nainio praneši
mo suvažiavime, o gal ne. Siūly
čiau daugiau viešų pasakymu, 
kad visa laisvojo pasaulio lietu 
vių išeivija būtų supažindinta.

• Azijatiškų dramblių nėštu
mo periodo vidurkis -yra 609 
dienos, o jų nėštumo rekordas 
yra 760 dienų arba du metai ir 
30 dienų — du su puse kartų il
gesnis už žmonių giminės. Ame
rikoniškos kengūrėlės _ apsime
tėlės — possum arba opossum 
(didelphis marsupiąlis): turi ma 
žiaurią nėštumo periodą---- tik.
12 ar 13 dienų. Madagaskaro sa
loje yra kengurėlįų veislės / gy
vūnas, panašus į mūsų kirstuką, 
vadinamas streaked "J. -tęhrec. 
Nors jų patelės galizpradėti vei
stis 3—4 savaičių amžiaus, ta
čiau jų veislė yra beveik išny-. 
kusi. ..' . . . . ..

va>xų vez oi m-j 
mokyklas iir apie 
kalus Soulhlown !-,con< 
rašėio trečiadienio kii< 
pal tiljK) Marquette Parko lie
tuvių Namų Sav. organizacijas 
pirmininką Juozo liaceviėiaus 
ir teisinio patarėjo (’.taries P. 
Kai laiškas miesto merui. Jame 
žadama pastikti juodųjų mar
šus ne su 6,000, bet su 15,(X>0 
žmonių Marquette Parke. Ten 
pat nurodyta miesto mero parei 
gos — saugoti Marquette Par
ką. Nurodoma, kad organizaci
ja turi virš 700 narių.

• 19-17 m. rusai pagavo An-
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Alseika atsilygina duondaviams
Vytautas Alseika, tremtyje besibastęs 28 metus, pa

rašė dar vieną bastūniško gyvenimo knygą. Šį kartą jis 
jau rengiasi kirsti iš peties, pasakyti viską. Iki šio meto 
jis apie bastūnišką tremties gyvenimą pasakojo tiktai 

' dalimis, nedideliais epizodais, o dabar kels viešumon vi
ską. Knyga Amerikos dar nepasiekė, bet komunistinė 
spauda ją jau garsina. Knygos apie bastūnišką gyveni
mą eina į madą. Jas rašo Amerikoje, parašė vieną ir 
Alseika.

Okupantas kreipia didelio dėmesio į šią Alseikos! 
knygą. Pačios okupacinės galvos jam padėjo knygą su
redaguoti, nesklandumus išlyginti, o kai darbas jau ėjo 
prie galo, tai pačiam Justinui Paleckiui okupantas įsa
kė užeiti pas gen. Petroni, pasimatyti su Alseika ir pa
sikalbėti su juo. Taip pat paprašė, kad jis naujai leidžia- 

.mą Alseikos knygą pagarsintų. Svarbu, kad ją susido
mėtų ne tik pačioje Lietuvoje gyvenantieji žmonės, bet 
ir Amerikoje. Paleckis rašė Gimtajame krašte, o Jokub- 
ka, gavęs tokį patį paraginimą, įdėjo paties Gimtojo 
Krašto- pasikalbėjimą su Alseika. ■ -; ; .*»:

Vytautas Alseika, 
sūnus, kartu su daugeliu lietuvių karo, pabaigoje bėgo. į 
Vakarus, kad galėtų išvengti žiauraus okupanto. Bolše
vikų jis labiau bijojo, negu nacių. Pačioje Vokietijoje 
stengėsi jis pabėgti galimai toliau į Vakarus, kad'nepa
tektų į komunistų rankas, o jie nenugabentų jo į Vilnių. 
Jeigu jis būtų patekęs tuojau po karo į rusų okupuotą 
Lietuvą, tai būtų išvežtas prievartos darbams.JTuo tar
pu Vokietijoje jis pateko į tremtinių stovyklas. Kartu 
su kitais tremtiniais atvyko į Ameriką ir apsigyveno 
Clevelande, 0. Clevelando lietuviai jį gerai pažįsta, apie 
jo charakterį ir paročius žino.

Amerikoje dirbti jam nepatiko. Tūkstančiai atvy- 
kusių lietuvių įsitraukė į Amerikos ekonominį, pramo
nės ir prekybos gyvenimą, bet Alseika nepajėgė, Kur jis 
neitų, ko jis nesiimtų, viskas krito iš rankų. Vokietijoje 
jis prisitaikė prie lietuvių 'sudarytų organizacijų, oi 
Amerikoje bandė gauti darbo lietuviškose redakcijose, 
bet niekur jis negalėjo pritapti. Kurį laiką dirbo VLIK e

n- Draugo redakcijoje, važinėjo Vokietijon, kartais'pa 
slapčiomis nuvyko į Vilnių senos savo motinos apląnky 
ti, vedė, vaikų susilaukė, bet visa tai jo netenkino.

Dabar jis rašo apie savo patirtį tremtyje. _Jis nuta
rė aprašyti visus tuos žmones, su kuriais jam teko dirb
ti Amerikoje ir Vokietijoje. Jis nori, kad pavergtos 
Lietuvos žmonės daugiau apie Amerikos lietuvius ži
notų ir nuo jų nusisuktų, jų neklausytų, i jų jų skelbia
mas viltis nekreiptų dėmesio. Knygoje jis rašo apie su
tiktus lietuvius politikus, apie redakcijos fotografijų 
nukniaukimą, apie savo žmonas ir apie laisvą, ramų ir 
ištaikingą dabartinį gyvenimą. v Knygoje jis pasisako, 
kad dabartiniu metu jis sveikas, darbingas ir gerai ap
sirengs, bet jis panaudoja kiekviena proga Druskinin
kuose pabūti, pailsėti ir neleisti tikra sveikatą stiprinti 
reikalingam lietuviui jos stiprinti.

Jojcubka skelbia, kad paskutinioji Alseikos Jknyga 
bus 350 puslapių. Okupantas rengiasi jos atspausdinti 
net 20,000 egzempliorių. Pats Alseika apie reikalą tokią 
knygą parašyti Gimtajam krašte šitaip pasakojo:

“Ir svetur tarp tautiečių, ir tarybų Lietuvoje, 
kiek spėjau patirti, dar esama žmonių, kuriems ma
žiau arba tik iš paviršiaus žinomas mūsų pokario 
emigracijos gyvenimas, išeivių būtis, darbo sąly
gos. Gal dar mažiau esama tikros nuovokos apie re- 

-akcingųjų veikėjų, vadeivų ryšius su svetimų šalių
slaptomis įstaigomis, nors tarybų Lietuvoje išleis _ __
tos kygos (A. Morkus, J .Mikuęiks, J. Jakaitis) liepos 16,1977, įvyko priėmimas 
daug jau padėjo sužinoti tiesos apie tikrąjį ‘‘vada- Palmer House Empire Room.

Garbės prezidiume, tarpe amen

Vilniaus panorama is Gedimino kalno žiūrint

tik del to dabar mes turime pasi 
sakyti. (Prekyba su Rusija stip 
rina jos agresyvumą. — V. M.) 

Lietuvos konsule Daudžvar- 
dienė priminė pavergtųjų kovą 
už laisvę, nebojant žiaurių baus 

dano-plinl svečių ir kitų pavergtų jmių ir bolševikų teroro. Prezi- 
. . . . . . % j tautų-atstovų, lietuvius atstoki dento Carter ryžtas gintį žmo-

tautiecių slepiami. Jau daugiau yra regimi kiti^daly- vavo Lietuvos konsule Juzė Dau gaus teises stiprina pavergtųjų j • j i • y • i • j »■ v v i cč _. __ .. . _• '

davimo” politikoje. Todėl mano knygoje nušviesti 
kaikurie reiškiniai neturėtų būti malonus patiems tarpe matėsi ir Sibiro kan- minoįs kongreso atstovi Pul- 

|len (estė,•siūliusi Pavergtų Tau 
•tų rezoliuciją Atstovų Rūmuo-

Po eisenos, suruoštos Chica- 
gos Pavergtų Tautų Komiteto 
(Captive Nations Commitee)

vimo” veikėjų veidą. Esu tikras, kad pačioje emig
racijoje kai kurie faktai dar visai nežinomi , , , ,. . . ,,,. . . . . . .............T . tautų atstovų, lietuvius atsto- dento Carter ryžtas ginti žmo-

kai tokie, kaip tarpusavio piautynės bei varžybos “va džvardienė ir ALT vicepirminin viltį atgauti tautų ir valstybių 
“ ‘ - ... . - . — - ■ teises. , y

...

Illinois kongreso atstovė Pul-
“vadams”, bet platiessiems išeivių sluoksniams, esu 
tikras, bus smalsu -pasiskaityti apie tuos žmones, 
kurie lietuvių išeivijai- vadovauja ir. bent dedasi po
litiniais, moraliniais ir panašiais emigracinio gyve
nimo vairuotojais.” (Vilnis, 1977 m, rugp. 10 d., 2

Vytautas Alseika, įsirašydamas į Morkaus, Mikuč- 
kio ir Jakaičio kampaniją, žino, ką daro. Niekam ne pas

kas Teodoras Blinstrubas. lietu.

(kinys Jonas Kreivėnas.
Buvo perskaityta mero Bilan

die proklamacija. Dlinois ken-j— \ . - .... - x ., .
-reso atstovas Wolf nerskai ’se) ^gmo nesigėdmti stoti | 
Z- a j. j. t>- ii •• pavergtu tautu kilmes piliečių te Atstovu Rimu proklamaciją .,. “r veiklą pavergtųjų laisves sieki-

,mui stiprinti. Komunistai visą

atstovas Wolf perskai1

ir tarė padrąsinanti žodį. ■ i
John NoebeI, gimęs ir augęs 

JAV, po antro pasaulinio karo 
bolševikų laikytas 9 metus Vor 
kutą koncentracijos stovykluoje

j laptis, kad jis,' bėgės nuo sovietu keršto, nutarė pereiti J 17 v 7 02: W r IjR (KM) QTYlDTlklPPin Kll-

garbingo Alseikos negarbingas « tarnybon. Kaip Morkus, taip Mikuckis- stojo okupan-
to tarnybon. Jiedu pasižadėjo okupantui "bendradarbiau 
ti iš anksto, dar prieš pasiekdami Amerika. Kaip vie
nas, taip antrasis pačioje Amerikoje teikė jmsąms žinias 
apie tremtinių nuotaikas,-.sielvartų dėl gimtinio savo 
krašto ir viltis jam išlaisvinti. Nepriklausomoje Lietuvo 
je Mikuckis, būdamas kalėjimo viršininkas, špicruta 
mušė kalėjiman atvarytus kalinius, komunistus. Juos va
dino užsienio agentais, išdavikais, o vėliau pats tapo iš
daviku. Morkus, pretendavo būti rašytoju ir literatūros 
kritiku, bet tikrovėje taikėsi pavogti nuo iždininko au
kų pakvitavimų šakneles. Ką Alseika vogė reikia ma- 
manyti, kad jis aprašinėja naujoje savo knygoje. <

Mums atrodo, kad jau metas surinkti medžiagą ir 
apie patį .Alseiką. Jis įvairiausius dalykus išdarinėjo ne 
tik'Vokietijos stovyklose, bet Clevelande,' dirbtuvėse ir 
kitose tarnybose. Šiandien -dar yra gyvų žmonių, kurie 
žino, ką jis padarė ir kaip jis visa tai darė. Būtų gera 
patirti kaip jis į lietuviškas įstaigas įlindo, kokios košės 
jis ten privirė. Jeigu jau okupantas spausdina Alseikos

fOjOOO amerikiečių, * buvusių ' Ru
sijos kalėjimuose ir stovyklose/ 
tik 14 likę gyvu. Vorkuta “Gū-- 
lag” stovykloje, 30 kalinių bu
vę nubausti daugiau, kaip 30 
metų. Pavergtų tautų kilmės pi 
liečiai turi prašyti Amerikos h1 

kitų laisvųjų kraštų vyriausy
bių nutraukti diplomatinius san 
tykius su tomis valstybėmis, ku 
rių valdžia nėra žmonių rinkta. 
Taip pat prašyti; kad toms vate 
tybėms nebūtų parduodami kvie 
čiai, ginklai ir technologijos 
priemonės. Karo metu, Rusijos 
karinėjr ekonominė pa jėga buvo klausimu, 
praktiškai sunaikinta. Tik dė
ka JAV ginklų ir prekių7"prista
tymo, Rusija sustiprėjo. Kaip Serbų Tautinio Komiteto pir-

V. KAROSAS

Radvila Juodasis
(Komentarai)

Pagal Jasnovvskį, Žygimantas Augustas, 
tas perspektyvos netekti DLK, pasiuntė specialiai mi-i 
sijai Radvilą Juodąjį pas karalių Ferdinandą I, su įgaj

mininkas Kirov, Pavergtų Tau 
tų Komiteto Detrotfe pirminiu 
kas Rudzita, ir pastorius Gri- 
vans, pergyvenęs 16 metųištrė 
mimą Sibire. Pastarasis kalbėk 

, jo latviškai per vertėją. Jo šei
ma anksčiau laivu pabėgusi iš' 
okupuotos Latvijos į Švediją. 
Kongr. Frank Annunzio ir kiti 
padėjo išrūpinti jo atvykimą į 
JAV. Gaila, kad nebuvo pasirū
pinta pristatyti ilgamečio bolše 
vikų koncentracijos stovyklų Si 
bire kalinio, mūsų tautiečio Jo
no Kreivėno,’

Pavergtų Tautų Medalį įtei
kė Chicago Pavergtų Tautų Ko 
miteto pirmininkas Viksnins, už

tautų laisvės kovoje. Medalį ga 
vo: Lietuvos konsule Juzė Daū- 

' džvardienė, Taurinės'- Kinijos 
konsulas Young, pasetorius Grį 
vans, John NoebeI, kongr. Frank 

' An--.ur.zic, Illinois kongreso atsto 
vė Penny Pullen.

Priimtos rezoliucijos paverg-

laiką siekia užvaldyti pasaulį j 
(tiesiogiai, ar netiesiogiai. —V.
M)/Todėl mes privalome jų už- 
mačias'atremti. ■ -. 4

A Vi kongreso atstovas.Frank
Arniką kalbėjo,^kad pręzidęn tautf V Tautinės' Kinij^
tis/Carter siūlytyklausimais. - -
tų klausimą svarstyti Jungtinė tarpe kitų tautų
se Tautos^ ir kad prezidentas, į atstovų> & Chicągos ALT
dėrybbsę:^i,R,usifąį;kaI6^&? džą ..
šiai,’panaudodamas stiprią kari 
nės jėgos poziciją. Ragino išplės 
ti pavergtųjų laisvės. idėją kiže 
viename laisvojo pasaulio ,kraš
te. ..f... f - A t. -

■ Tautinės Kinijos konsulas 
Young perskaitė specialia rezo
liuciją dėl Valstybės Departa
mento nusistatymo Taiwan’o

Priėmime tarpe kitų buvo 
pristatyti: eisenos vadovas —’■

Pri ėm im e, ta rpe kitų ■ . tautų

nariai: Kristiną Austin, Vincas 
Semaška (eisenos tvarkytojas) / 
Vincas Maukus ir kiti, įš £ięe 
ro ALT skyriaus dalyvavo inž. 
Stasys Dubauskas, Stasys Praa 
skevičius, B. ir V. Motušiai.

V. M.

♦ Greičiausias gyvūnas yra 
leopardo patelė čyta, galinti 
trumpą distanciją bėgti iki 90. | 
piylių per valandą greičiu. Ta
čiau 1937 m. Londone lenkty
nių keliu čyta išvystę tik 53.4 
mylias, gi greičiausias lenkty
nių arklys išvysto 43.26 mylias 
per valandą. Amerikos stirna — 
antilopė išvystė trumpos dis-paruoštą knyga apie tremties lietuvius, tai verta lietu-

• v- • • a • • • ’ t • l i amnop© išvysta? trumpos tus-vius supažindinti ir apie patj Alseiką. Arčiau jj paznm-j^^ iki 61 myIios
. .  - - • *per valandą. f Lšieji turėtų prisėsti prie plunksnos.

kas sudarytų milžinišką pavojų imperijos egzistenci-/damas visas protestantiškas konfesijas ir disidenti- linkę užėmė rusai. Likusioji dalis nesutiko pasirašyti 
j jai. Kaip toliau Bušackis nurodo, panaši istorija pa- nius sąjūdžius. , • 1 . .. -----...... _•
l sikartojo jau po Radvilos Juodojo mirties, kai Stepo- Ta mintimi vedinąs, jis intensyviai rėmė, refor- 
j no Batoro prispaustas Jonas Žiaurusis panašiu išsukiuj macinius sąjūdžius pąčioje Lenkijoje. Tam tikslui įkū 
| tarpininkaujant popiežiaus įgaliotiniui jėzuitui Pos- rė Lietuvos Brastoje, visai prie lenkų sienos, spaustu

vę, kurioje btivo ruošiami propagandiniai ir polemi
niai raštai bei atspausdinta garsioji Brastos Biblija. 
Savo keliu Radvila Juodasis, kaip įtakingiausias as-

sukrės- se™°, išsigelbėjo nuo sunaikinimo.
Radvilos Juodojo genijaus dėka buvo suprasta, 

■ kad religija yra femiamas veiksnys pasaulinėje ir vi-
liavimais perduoti jo reikalavimus imperatoriui Ka-j^aus politikoje. Minėtoji istorinė pamoka įvyko l-į.)3 niuo pas karalių, rėmė lenkų protestantus į aukštus 
roliui V, ir savo asmeninį sekretorių W. Kryskį pas|] - : ___
popiežių Julijų III. Abieji pasiuntiniai turėjo užtikriir-. savo energiją pašventė reformacijos plitimui, sura- 
ti pilną Lietuvos-Lenkijos ištikimybę Apaštališkajam 
Sostui ir įrodyti Jono žiauriojo veidmainystę.

Tačiau, jei atstovui Kryski (nepasakyta aiškiai, 
ar tokiu pat įgaliojimu buvo parūpintas Radvila Juo
dasis) nepasisektų atkalbėti popiežių nuo Jono Žiau
riojo planu rėmimo, tai buvo įgaliotas pareikšti sekan 
čia deklaraciją, kurią laikė atsargoje. Deklaracijos 
pradžioje buvo išvardinta I^enkijos karalių ištikimy
bė Apaštališkajam Sostui ir jų dideli nuopelnai Ro
mos Bažnyčiai. J galą, nurodžius į didėjančią erezijos 
grėsmę iš vokiečių pusės, pasakyta: "Jeigu dabar po-i 
piežius, priešingai gyvybiniams lenkų tautos intere
sams — nori religiniais sumetimais apdovanoti jo am
žiną priešą vainiku ir karaliaus titulu, jis, lenkų kara
lius, iškilmingai pareiškia, kad nesiima atsakomybės 
už tai, ar sugebės ir toliau išlaikyti tautos ištikimybę 
Apaštališkajam Sostui” (Jasnowski, psl. 93). \

A erginės instrukcijos neteko atstovams pavar
toti, ne<; popiežiui, tiek imperatoriui' matomai, pa 
aiškėjo, kad roiiant Jono žiauriojo abejotiną pasiža
dėjimą priimti k talikybę, galėjo pastūmėti didžiulę 
Lietuvos-Lenkijos ’

m., po kurios Radvila Juodasis, sugrįžęs Vilniun, vi- valstybinius postus, šelpė piniginiai lenkų re
formacinę veiklą ir gynė jų teises seimuose.

dusiai politinių įvykių gerai paruoštą dirvą. Jo vado-/ . , .
‘ vvbėje 1555 iii. buvo oficialiai įsteigta reformatu Baž-I . R.advlJa’ Paėjus, kad Lenkijos reformacinis 

^sąjūdis pasimetė tarpusavėse kovose ir neatsilaikė 
augančios reakcijos, nukreipė savo politiką į protes- 

j tautiškąją šiaurinę Europą ir Prancūziją, ieškojo al- 
Iramps DLK savarankiškumui išlaikyti. Bušackis tei* 
I gia: -"Juobasis, iš tikrųjų, buvo pirmas po Vytauto 
fTeikšmingesni$ Lietuvos politikas, norėjęs ir bandęs 
išvesti Lietuvą iš akligatvio į platesnį tarptautinį fo-

nyčia, pavadinta reikšmingų Unitas Lithuaniae var
du, pašaukta ginti Kunigaikštijos savistovumą ir lais
vę. Tais pačiais metais Petrakovo seime buvo priim
tas nutarimas šaukti Tautinės Bažnyčios conciliumą, 
kuriam pritaręs Žygimantas Augustas ir primas U- 
chanski. Taip Lietuva ir Lenkija a'.sake į Jono Žiau
riojo, popiežiaus ir imperatoriaus kombinacijas paau 
koti vias valstybes despotizmo, triumfui užtikrinti. . , . .. . . . , . . ^ti vakarietišką veidą, ją įvesti į atlantimų valstybių'

Bušackis šiuo istoriniu nušvietimu sugriovė su-j J 
kurtas mūsų istorikų pasakėles apie tariamą lietuvių'- 
tautos pasimetimą, dvasinį nesubrendimą ir 
idėjų vaikymąsi pareiškusį su reformacijos

Radvilai Juodajam supratus popiežiau^ 
ratoriaus planus, padarė tvirtą sprendimą, 
po kelrodžiu visoje jo tolimesnėje

sutarties su DLK, kol Žygimantas Augustas negaran
tuos jų saugumo. .

Prijungimas Livonijos dalies prie, Lietuvos nesus 
tiprino Radvilos Juodojo pozicijų kovoje prieš uniją, 
bet susilpnino. Be to lietuviai, pagal Pasvalio sutartį 
ateidami į pagalbą Livonijai- suėjo į karinį konfliktą 
ne tik su rusais, bet ir su švedais, kas tragiškai palai
dojo Radvilos Juodojo planus sudaryti Baltoskandi
jos pylimą prieš kylančią Maskvos galybė. Vėlesnės 
pastangos užmegsti glaudesnius ryšius su Švedija taip 
pat nepasisekė, nes Radvilos Juodojo pastangos prik
lausė nuo Žygimanto Augusto nusistatymo, kuris ap
sisprendęs įgyveridinU uniją pasuko Lenkijos intere
sų linkme.

Radvilos genialumas
Radvila Juodasis reformacijoje matė pe vien po

litinius galimumus DI.K savarankumui apginti, bei
romą... iki šiol kontinentaliai orientuotai Lietuvai duol tolygiai gimstančią naują epochą* j kurią sąmonių- 
k-l I* «•» «•> A I W l It r* YrOI/lo Va. farAftll « <"» f I r* r< 4 i r-» a a •**' < * r* L 4« ,1-. C « * _ I   . -.a ▼ — t - — *U ,-. . _ . J _

madin < ' Eidamas ta kryptimi labai suartėjo su herzogu 
mat ingų AHjrcchtu Brandenburgiečiu, kuris daug pasitarna- 
P* nill,ivo prijungiant Livoniją prie Lietuvos. Prijungiant Li- 

ir impc- voniją, Radvila tikėjosi sutvirtinti DLK padėtį tiek Bu, 
kuris ta- sijos tiek Lenkijos atžvilgiu bei priartėti prie tvirtų 

po kelrodžiu vtsoje jo tolimesnėje istorinėje veiklo- ryšių sudarymo su Švedija. įsiveržus Jono Žiauriojo 
jc. Jo giliu įsitikinimu, DLK savarankiškumas yra ne-Į armijoms Livonijon, lenkai atsisakė suteikti Lietuvai 
apginamas nepalaužus R. Katalikų Bažnyčios galios pagalbą iki nepasirašisią unijos. Patys livoniečiai, pa
tiek pačioje Lietuvoje, Lenkijoje ir platcsnia apimti- tekę į baisią padėtį, sukilo ieškodami išsigelbėjimo, 
mi visoje Vakarų Europoje. Išeidamas iš šio nusisfa- šiaurinė dalis, daugumoje apgyventa estų, pasidavė 

valstybę į reformacijos stovyklą, tymo, jis energingai plėtė reformaciją Lietuvoje, rem- čredų globon, pakraščiuzsalos — danams, Narvo apy-

gai vairavo lietuvių tautą. Istorikams lieką peišaiškin 
ta mįslė, kaip galėjo Lietuvoje, apsuptoje ii vakarų irt 
šiaurės liuteroniškos reformacijoj kurią Ąlhrechtda 
Brandenburgietis propagavo Lietuviams, gaivalingai 
pasireikšti kalvinistinė reformacija? z .<

(Bus daugiau) z

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS’

< — N3~ys>---*i. Chiexro S, u



5. 
C

DK. K. G. BALUKAS 
AKU4EXIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. PuUcId Rd. (Crowded
Medical Building). T«L LU 5-6446 Dažnai esti, kad šia liga stir (jos sudaro parodontozės ligos 

Priima ligonius pagal susitarimą, i EergJl tik toki žmonės, kurie pa- 
Jei neatsiliepta, skambinu 374-8004, ne;gia iš jaunatvės WnQ8 ir 

-j dantų priežiūrą bei sanitarišku 
mą. nuodingųjų bakterijų perai tie

Visuomet liga prasideda dan
tų dantenų uždegimu, paliečia 
tarpdantes ir net išorinę dalj 
žandikaulio. Dantenos patinsta, 
pamėlynuoja, pasidaro gleivė
tos, skaudžios. Tai vienur, tai ki 
tur, bet labiausiai apie krūmi
nius dantis, prasideda kraujo 
tryškim?s iš dantenų. Tačiau 
pasireiškia ir vidinių žmogaus 
organų sutrikimas.

Ligos eiga skirstoma j stadi
jas. Pradinė ligos stadija — kai 
dar tik prasideda dantenų užde
gimas ir rentgenologiškai ti
riant nust&tatoma pradiniai po
žymiai.

PARODONTOZĖ - PŪLIATĖVIO LIGA

DIL U. K. BOBELIS
INKSTŲ IR 4LAPUMO TAKŲ 

' CHIRURGIJA
T«lef. 695-0533 

' Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

priežastį.
Vidaus organų ajjnuodijimas 

esti dvejopa^: pirmas, pūlinių

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Westchester Community Iclinifces 
Medicinos direktorius

1938 S._Manheim Rdw Westchesler, IIL
BALANDOS: 3—9 aaruo aiencmts ir 

kas antra šeštadieni 8—3 vai, •
Tel.: 562-2727 arba $62-2728

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
nuo

Mažeika E/ Evans

nemalonus, net dvokia puvg- 
siais, Dažnai esti, jog nuo paro

t jį 
Augius

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI' KRIKŠČIONIUI

—-

į-.
t
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"Viską darykite *u meile" — 1 Kor. 16:14.
Dievas yra pats užuojautos ir meilės Šaltinis. Šventajame Rašte pasa

kyta: “Dievas yra meilė*’. Todėl visi Dievo vaikeliai turi būti jam panašūs 
ir mylėti vieni kitus. Apaštalas Povilas sako: “Kas pasilieka meilėje, pa
silieka Dievuje ir Dievas j^tne”. Kai tikrųjų Kristaus pasekėjų tikėjimas su
stiprėja, tada ir jų meilė padaugėja. Jų sprendimas irgi pasidaro teisinges
nis, nes Dievas duoda jiems sveiko proto ir meilės dvasios. Apaštalas Jo
nas sako: “Dievo meilė pasirodo mums tuo, kad Dievas atsiuntė j pasaulį 
sąvo viengimj Sūnų, kad mes gyventumėm per jį. Jei tad Dievas mus taip 
mylėjo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus”. (1 Jono 4:9, 10) Todėl mums 
duotasis patarimas yra nemylėti vien tik žodžiais, bet gerais ir pagelbingais 
darbais.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'7, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite: ---- — -

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

sioginiai patenka j kraujo ta
kus, persikošdami pro žarnų ir 
kraujo vamzdelių sieneles; aut 
ras, iš dantų dantenų tryškan- 
tys pūliai burnoje susmaišo su 
seilėmis, o taip pat ir su mais
tu, ir patenka j vidurius. Vidu
riuose jie užsodina skrandį plo 
nąsias ir storąsias žarnas. Pra 
sided a skrandžio ir žarnų glei
vinių sienelių uždegimas, atsi
randa mažytės opelės, kurios vė 
liau pavirsta uleeriais ir dažnai 
baigiasi net vėžiu.

Burnoje pūliai užnuodija mig 
dolus, gomurį, kvėpavimo vamz 
delius, plaučius. Beje, dažnai es

Pažengusios ligos stadija kai ti, jog žmogus ir miršta
— — -----— ---- - - - - • -i

— labiau kliba dantys, at-1 Nūdien laboratorijose tyri-J
siranda dantenų ir kaulinės ki- mai daryti su išimtais pūliais iš 

_ Įšenės, kuriose prisirenka nuošė dantų dantenų, sergančių paro 
du, susikaupia kalkakmenių ir dontoze, išsamiai Įrodė jog 

g'jos pradeda pūliuoti: dėl to ai- apendicitas, reumatas, arritas, 
volė apie dantis rezorbuojasi— ateroskerozė, 

į trūnija. .-1 J
Parodyontozės p a g ridinės 

priežastys dalinamos į dvi dalis: 
pirma pasyvioji ir antra akty
vioji. Pasyvioji ligos priežastis 
yra sekanti: dantų nesusikandi 
mas, retj, kreivi dantys, netin
kamai į dantis sudėti lydiniai, 
auksiniai, porcelininiai, sidabri
niai, ant dantų uždėti vainike-'miai yra tokie: kraujas su pū-į 
liai, tilteliai ir dalinės plokšte- liais iš dantenų trykšta, o Ta
lės. Dahtų nevalymas, kalkakme blausiai apie krūminius dantis, 
niai apie dantis, nuodingi vais Dantenos nuo dantų atkrinta, re 
tai, darbas prie vario, sieros, švii zorbuojasi, traukiasi žemyn, o 
no ir gyvojo sidabro. ; dantys ilgėjąj Žandikaulio viršų’

Aktyviosios, priežastys yra I tinė dalis, rudy j a, trūnyja, pūva,? 
šios: patbženiški mikroorganiz-jpūliuoja, 
mai, bakterijos, kaip tai; enda-

(toliau vystosi dantenų uždegi- plaučių vėžio.
6132 So. Kedzia Ava^ WA 5-2670 ’ -- - ............... 1

Valandos pagal susitarimą. Jei neat*’ 
siliepia, skambinti Mi 3-OOPV

Laidotuvių Direktoriai

TEU — BE 3-5893

GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitariu^

t

489-4441; 561-4605 
ODOS L 1Gb S — CHIRURGIJA 

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

Telefonas atsakomas 12 ve i.

ji

1 R. FRANK PLECKAS
į. OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

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

L .< ' ^contact lenses”
YąL -pagal -susitarimą. Uždaryta rtre eJ

. D1LLEONAS SEIBUTIS
’ ; IŽ3»TŲ, PŪSLĖS IR '• ■. • •’ i 
rROSTATOS CHIRURGIJA i 4 

J -2656 WEST 63rd STREET x j 
YaL an trad, nuot ’l-r-4 po. piety.

b

širdies sutriki-i 
mas — tai dažna šios ligos pa-' 
sėkmė ne tik pas suaugusius į dontozės ligos nukenčia silpnes- 
žmones, bet ir pas augančius ni bei maždaug su pašlijusia 
vaikus. • ; sveikata žmonės, kurie turi ma-

Parodoptozės liga skirstoma. žiau kūne atsparumo. Gana daž 
j'tris rūšis: pirmoji ir antroji 
rūšys dažnai esti pagydomos.' 
Trečioji rūšis jau .nepagydoma.

Ligos simptomai bei pažy-

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

Piliečių Lygos veikla
Piliečių klubo veikla

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Pašalpos klubo pusmetinis na
rių susirinkimas vyko birželio 
19 d. Chicago Savings & Loan 
Asociation name, esančiame 
-6245 S. Western Aae.

Pirm. Paul Masilionis pradė
jo susirinkimą. Sveikino gausiai 
atsilankiusius narius ir prane
šė, kad yra mięs klubo narys 

cin, terramicin, dantenų api- i -Alex Bable. Gėlė buvo suteikta 
piaustynras, 'deginimas elektrikijiš klubo ir pagerbtas atsistoji- 
ne adata ir tam panašiai. Išrau imu ir vienos mnutės tyla, o šei- 
nami išklibę dantys, taip pašali į niai išreikšta gili užuojauta. 
namas patologinis dirgiklis ir in 
fekcijos židinys. 0 prie to, kiek 
daug suvartojama Įvairių rūšių 
miltelių, pastų su antiseptikais 
bumai plauti 1 v.

Nūnai statosi labai pertinen- 
tiškas klausimas, ar tai kiek pa
gelbsti? Atsakymas yra toks: j nenustatyta mėnuo ir 
pirmai Ir antrai rūšims tos li- bus pranešta sekančiam 
gos — taip.. Trečiai šios ligos rinkime, 
rūšiai — visiškai ne. Nesvarbu, 
kas’ bus tebedaroma ir kaip te- 
begydoma, ankčiąu ar vėliau te 
kie .dantys turės - būti išrauti.

; kad žmogus galėtų savo praras- 
j tą sveikatą atgauti!

Sergantieji perodontozės liga 
saugokitės, kad nepatektumėte 
pas komercialistą dantų gydyto 
ją. kuris reklemuojasi per spau 
dą ir radiją, buk tai viską pa

nai ši liga prasideda dėl sifilio, 
cukraligės, džiovos ir osteomye
litis. ' . ? y vS'

- r • i

Parodontozės 'ligos gydymui 
; .vartojama daugybė Įvairių rū- 

šiųyvaistų ir antiseptikų>Vais- 
tai yra tok-iex penicilin, aureomi

EUDEIKISGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DAIMID
‘ 2 Pantys darosi laisvi, išklim-'

meba baceilus, streptoccocus viri ba -ir -kartais net patys skrinta. 
dans, fusiform baceilus ir spiro Tarp pat ir pirštais juos galima 
chetes. Paminėtos visos bakteri ( išrauti. Iš burnos-kvapas darosi

’ -- ■ - - - “--r Z 'T **

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TėL; YArds 7-1741-1742Raštininkės protokolas pers

kaitytas, o valdybos nariu rapor 
tai vienbalsiai priimti.

Komisijos nariai B.Žemgulis,: 
B: Wilkas pranešė, kad žiūrėjo 
klubo 55 metų banketui. Rado ';; 

j vietą Polonia ball room, tik dar , 
diena, gal 

susi-

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Apdraustas parkraustymas 
Ii jv>irhi atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 3765996

ORTHOPEDASPROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban-’ 
dažai. Speciali pagalba kojoms. 

k (Arch Supports) ir L t.

77^2880 . , v 
rtaujas re£ telef.: 448-5545 /

a

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ard* 7-1H1

I _ NAUJIENOJ CHICAGO 3, ILU _ Monday, August 15, 197Z

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

TeleK: HEmlock 4-1413 
7159 So. MAPLEWOOD AV t 

CHICAGO, ILk 60629

Lietuviu 
Laidotuvių 
DireKtorių 
Associacijos

system.
Tn this system, the bulk 

milk cooler** condenser is 
cooled with water, rather 
than. air. The water is thus

ANTANAS AI. PHILLIPS
TUMAS LR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LLTUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

' . PETRAS BIELIŪNAS
«48 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe 3-3572

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ2

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe Hills, HL 974-441®

■ BUTKUS -VASALUS
1446 So. 50th Ave., Cicero, 11L Phone: OLympic 2-1003

x_____________
A long-neglected energy source is now being tapped on dairy 

farms around the country.
It ^cte^ energy; and best of aU, it is free!
*rh<> energy comes directly from the cows themselves in the 

form of body heat
Milk, when it comes from 

the cow, is about 98.6° F. It 
must be cooled quickly to 
abociU380 F. to prevent spoil
age. What happens to the 
heat that Ją extracted from 
the milk?

In the past ft has been 
blown into the sir 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 JDBC Interna- 
tJonaL Tn<u Mhdison. Wiscon
sin. It is called the Dari-Kool

: D K. VYT. TAURAS J 
^'AVdytojas ir chirurgas ' 
Bendra praktika; spec. MOTERŲ ligos

Ofisas 2652 WEST 59th STREET ’
V*.. .. TeL PR^-1223

OFISO VAL.; pirm., antrad^ trečiad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie4 
ainis 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 
■ " * pagal susitarimą.

2850 West 63rd St^ Chicago. TH. 60629 
Telaf.: P Respect 6-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd iIREE1
Telefonai: PR 8-0833 tr PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Driship krautuvė

THE DAISY STORE 
9913 Southwest Hwy, Oak Lawn

x Tel. 499-1318________ /_________  •

FERKRAUSTYMA!

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA

T*L WA 5-3063

I SOPHIE BARČUS 
RADIJO iEIMOS VALANDOS 

Visos prbgramot li WOP A, 

1490 WL A. M.
Lietuvi v kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 12:30 
— 1^00 vaL popet — Šeštadienį 
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30

LIETUVOS AIDAI
.. ... f ’ " --

Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM ;
' 8t0O - !0sOO V- — 106.3 FM ; 

Sekmari. 9:30 - 10:00 v. r. - 1230 AM 
Veda K. BRAZDZIONYT!

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 V 
Telef. —1778-5374

-. Happy Hour Mushrooms, a prire-wimiins recipe at the State 
Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand corn 
chips, wine and other tasty ingredients combine in a st of flux 
for fresh mushroom caps to make a unique hot hors d’oeuvre.

Happy Hour Mushrooms marched away with the “Best of 
Show” award at the State Fair of Texas, and they are sure te 
yet equal billing at your party table I

This prize-winning recipe combines Fritos brand com chip*
and Frfto-lay brand dip mix with cheese, seasoning and just the 
right amount of wine Tor a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion.

Happy Hour Mushrooms may be made In advance and refrig
erated until party time. Brush the mushroom caps with lemon 
luiee ©r white wine before stuffing and they win retain theii 
jigtit color during cooking.

HAPPY HOUR MUSHROOMS
M medium-sired, Fresh mushroeow

1 tablespoons
1 stick
1 olore

K cup
> tablespoons
1 tablespoons
1 packaga

Mewp
XtIBBCTIONSt

' Remove stems from mushrooms. Wash cape and brush with 
Welted butter.

Oombine aoftemd butter, rarllc, and grated ehoeae: mix wdL 
Add wins, soy sauce, dip mix and erushed *sra «hlpe te mate

-Melted butter
'Butter, settenM
Garlic, minced or mashed
Grated Moaterey Jack cbeoa
Red wina
Boyaatice
Trite-Lay brand toasted onion dip ml* 
Finely crashed Frito^brand oom chip*

F1H mushrodm Mpc with mixture. Flam on baklnr iheM and 
knfl Jac. > minute*, ar watH tabbly brevnad.

Klubas turi 4 ligonius: Emi
lija Pagis, Mary Andrijauskas, 
Mary Marozas ir Walter Bels
kis, Kuriems laikas leidžia, ,pra-' 
šomi aplankyti sergančius.

Dabar vasara, klubas turi 2 
mėnesių atostogas — liepos ir * 
rugpjūčio. Sekantis susirinki
mas Įvyks rugsėjo 18 dieną auk 
ščiau minėtoje salėje.

Vėliau sekė vaišės ir malonus 
pabūvis. Buvo pasveikinti tėvai, 

(tėvukai Tėvų dienos proga. Pa- 
Pamažu bėgantis lenktynių linkėta gerų, sveikų ir laimin- 

arklys neipralina tikėti Į greitai gų atostogų visiems nariams.
ateinanti pinigą^ 1 Rožė Didžgalvis, koreps

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-4

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE tutomobeliams pastatyti

tanks m the milk house. The; 
water can be used for dean-» 
ing the milking machine sys
tem, the milking parlor and 
the milk house itself. |

For every gallon of mūki 
cooled, a gallon of 110° wa
ter is produced. The Tberma-‘ 
Stor can also produce water 
of 140° to 190* for washing 
the milking machines ^and 
cooler. j

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, justi 
from the reduction. la use of I 
electricity. Į

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



Naudingi patarimai ir įdomus dalykai
♦ Daugeliui patinka kiauši

nienė su sūriu. 1 asmenų šei
niai paimti 6 kiaušinius, išmai
šyti ir išplakti su puse arbati
nio šaukštelio druskos, trupu
čiu maltų pipirų, trečdaliu puo
duko pieno ir puse puoduko 
smulkiais kvadratėliais sopiau- 
stytų šveicarišku sūriu. Ištirpy
ti 2 šaukštelius sviesto didelėje 
keptuvėje ir kepti kiaušinienę 
ant silpnos ugnies vis pamažu 
maišant, kol kiaušiniai iškeps 
ir sūris išsileis.

• Popieriniai rankšluosčiai, 
servetėlės bei nosinės ir vysty
klai taupo energiją, vandenį ir 
skalbimo priemones. Išmetami 
vystyklai kainuoja 9.3 centai, gi 
patarnavimo bendrovės ima 
9.8 centus, o namuose skalbiant 
išeina 12.3 centų, neskaitant 
darbo plaujant, džiovinant ir 
lyginant. Kalbant apie vystyk
lus, prisimintina, kad saugią 
špilką išrado 1849 m. Walter 
Hunt ir pardavė patento teises
už 100 dol. Primityvią špilką (jogurto parduota už $114 mili-

jis padarė per 3 valandas.
• Net <k3% sutaupoma skalbi

mo energijos, jei skalbiama 
karštu vandeniu, o išplaunama 
šaltu. Dar daugiau sutaupoma, 
jei plaunama šiltu, o išplauna
ma šaltu vandeniu. Geriausias 
skalbinių džiovinintuvas yra 
saulė. Naudojant džiovintuvą,^ 
neperdžiovinti, nes tuo paken
kiama skalbiniams ir be reika
lo eikvojama energija.

• Norint, kad supiaustytų! devynias, 
obuolių skiltelės nepajuoduotų, 
reikia jas suvilgyti citrinos sun
ka arba pamerkti į šaltą sūrų 
vandenį.

• Karštą dieną namo pastogės 
oras įkaista iki 150 laipsnių. Ga 
Įima žymiai sumažinti kamba
rių atvėsinimo išlaidas ištrau
kiant karštą orą iš pastogės ven 
tiliatorium.

’ jonų. Tai atsitiko dėka įvairių 
Į rekomendacijų naudoti jogurtą 
su kitais produktais, pavyzdžiui 
su konservuotais vaisiais. Norį 
numesti svorį vietoj rūgštaus 

Lpieno su bulvėmis valgo jogur
tą, nes šaukštas rūgštaus pieno 
turi 25 kolorijas, o jogurtas tik

* Per paskutini dešimtmetį 
Amerikoje pakilo jogurto nau
dojimas net virš 500%. 1975 m.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
SPECIALUS VAJUS

• šio vajaus sąlygomis gali- jums duos užpildyti ir pasira- 
ma apsidrausti tik Class V-2 — 
tai yra viso amžiaus apdrauda, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 metų. Apraudos dydis — 
52,000 arba $1,000.

•Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metu amžiaus.

• Sveikatos patikrinti nerei-, 
kia-

• Šio vajaus metu apsidraudė 
gauna 45% nuolaidą nuo pir
mųjų metų mokesčių ir 10% 
nuolaidą nuo sekančių 19-kos 
metų mokėjimų.

® Po trijų metų garantuoja
ma paliudymų pinigiriė vertė 
(Cash Surrender Value) ir ap
mokėta apdrauda (Paid up va
lue).

• Šia apdrauda turi teisę pa
sinaudoti SLA nariai, jų šei
mos, taip pat ir jų prieteliai — 
lietuvių draugai.

• Norint apsidrausti, reikia 
kreiptis į bet kurios kuopos Fi
nansų sekretorių arba organi
zatorių telefonu ar laišku. Jis

syti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

® Įsirašyti į SLA yra dabar 
geriausias laikas, nes Specia
lusis vajus tęsis tik 6 mėnesius 
ir specialūs pasiūlymai nebus 
pakartoti, todėl jais pasinaudos 
kite dabar. ’

bės apdraudos, kadangi viskas 
brangsta."

t C ‘ -• *. r f*9 -r

• Apdrauda pradės galioti 
nuo sekančio mėnesio pirmo
sios dienos, kai SLA Centras 
jūsų aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne
sinius arba metinius mokes
čius

e

* Jei Finansų sekretoriaus ar
ba organizatorius adreso netu
rite ir jei jūsų artimoje aplin
koje SLA kuopos nėra, prašo
ma kreiptis j SLA sekretorę:

MRs. G. MEILIŪNAS
307. W. 30 Street

New York, N. Y. 10001

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
WAUJIENOXS Cemet nėjo « aetę. Minint U mhalrtL ferbiint pfr»jc 

Amerikoj lietuviu dienraščio itdgėjus bei lietuvftkof įprodor ptrmū- 
bus ir atliekant būtinai pareigai amžinaai lietuvybė! IžKrimui akel- 
Mamaj Naujienų platinimo Yajua.

<AUJEKTOS tvirtai ztori ir hovuja Lietuvai tr pavergtu Ibtrrtir Him. 
neldamoe ir nesidėdasua 1 sandėriui au okupantai ar Ja Lgalfo-

JAUTIENOS palaiko visaa lietuviu demokratinei grupei iu bendrai fngtits- 
djai ir remia visu lietuviu bendruodui darbui bei tikalui.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą Hali paafmetimo, reto
rikos ir poltiniu iliuzdįu 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 Valaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
Skelbdama platinimo vijų kreipiasi f visus Ifėtuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
pandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir Jo« žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalu renesoMB.
KUKUOJA: Chicagofi Ir Kanadoje rwtira — S3C.00, pwl nwfv — FOB, 

trims min. — SS30, vienam min. 1100. Kitose JAV vietose metams 
— Į26.00, pv«( moty — S14jD0z vienam mirų — t2J0. Užsieniui

— SJLOO metimą. Susipažinimui siunčiama arvaltf aemelcraat

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

Q Siunčiu dot Ntajlcną prennmerttM, Jubiliejinio
vajau* proga paremdama* Ii etų vilką cpaudą.

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

PA VARDU IR VARDAS ---------- -------------------------------
ADRESA5

_ - • Neturint kelionėje lygintu
vo lengvas drabužių raukšles 
galima išlyginti karšta elektros 
lempute. Reikia nuo lempos nu
imti gaubtuvą, nuvalyti nuo jos 
dulkes ir uždegti. Kai lemputė 
įkais, slankioti raukšlėtas dra
bužių vietas viršum lemputės, 
Reikia saugoti, kad jautrios kai
ščiui medžiagos neperkaistų.

• Per paskutinį ketvirti šimt
mečio žymiai pasikeitė gyveni
mo stilius. Pavyzdžiui, 1915 m. 
Amerikos mokytojų žurnalas 
paskelbė tokius nuostatus mo
kytojoms:

— Negalima ištekėti, kol ne
sibaigs jūsų sutartis.

—Jūs negalite draugauti arba 
laikyti kompanijos su vyrais.

ryto jūs -turite būti namuose, 
nebent turite atlikti mokytojos 
pareigas.

— Jums uždrausta vaikštinė
ti vidurmiestyje ir būti ledinio 
kremo užeigose.

—Neturite teisės apleisti mie 
s tą be švietimo tarybos vedėjo, 
leidimo, v -

— Jūs negalite važinėti auto
mobiliu su jokiu vyru, išskyrus 
tėvą arba brolį.

— Jums draudžiama rūkyti 
cigaretes. J £ :

— Nedera jums rengtis švie
sių spalvų drabužiais.

—Prie jokių aplinkybių jums 
draudžiama dažyti plaukus.

— Jūs turite dėvėti mažiau
siai du apatinukus.

— Jūsų suknelė negali būti 
trumpesnė, kaip du coliai aukš
čiau letenos.

—Palaikymui mokykloje šva 
ros, jūs turite šluoti ne mažiau 
kartą, į dieną, plauti su muilu 
ir karštu vandeniu ne mažiau 
kartą'į savaitę, valyti lentą bent 
kartą į dieną, 7 vai. ryto pakur
ti krosnį, kad 8 vai. patalpa bū
tų šilta?- - - i M. Miškinytė

i — Sol. / Arnoldas Voketaitis 
dainuos Grąnt Parko vasaros 
koncertų scenoje rugpičūio 20 
ir 21 d., dalyvaujant sustiprin
tam sąstate Simfonijos chorui, 
Bus išpildoma Prokofjero kūri
nys “Ivanas Žiaurusis”. Apie 
renginius Chicagos parkuose in- 
formuacijas teikia Informacijos 
departamentas tel. 294-2493. t

— Valerijos Sparkytės vado
vaujami Nedlituanų šokėjai da
lyvaus tautinių grupių progra
moje Lakefront festivalio proga 
rugpjūčio 17 d. apie Bucking
ham fontano. Dalyvaus airių, 
afrikiečių, kroatų, filipinų, ja
ponų, meksikiečių, lenkų, ukrai 
nie,čių ir vokiečių grupės. Prog
ramos pradžia 8 vai. vak.

— Kun. Dr. Prunskio straip
snis apie priespaudą okupuotoje 
Lietuvoje yrą atspausdintas An- 
ti-Bblshevistic Nations Corres
pondence žurnale. Jj leidžia Pa
vergtų tautų organizacija Miun 
chene.

Namai, Žemė — Pardavlmol 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė —- Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE |

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS • _ 

' DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l 4

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

Naujienoms reikalingas . ■ 'J
LINOTIPININKAS

-.z*;.

•to. Darbo valandomis ’informacijų prašome 
kreiptis šiuo telefonu5 ‘ " ;

MARIJA NOREIKIENe ; : ;
2608 West 69th St, Chicago, U1.-60628 • TeĖ WĄ 5-2787’( / 

Didelis pasirinkimu garoc rūšies Jvilriv prekių.
MAISTAS II EUROPOS SANDRLIŲ. - • ]

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 49th St., Chicago, HI. S0629. — TeL WA 5-2737 
3333 So. Halsted -<t, Chicago, III. 6060S. — TeL 2543323

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto. laisvė ir lietu

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

Kip»čintk*i, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

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

ČIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO* t-IETUVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudalduose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL S 1.50. Yra taip pat 
Išversta į anglų kalba.

M. ZoUonko. SATYRINES NOVEL4S. Genialaus rusu rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pual„ kaina S2.

D. Kuraiti*, KELIONt | ANAPUS GELEŽINtS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intunlsto ir aeitpropo propaganda bei 
užmaskarimaL Abi knygos parašytos lengvu, granu stfllumL

Prrt. P. Pakarki!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą^ 
Kaina S2. ***■‘•■1

Ylnea* lamaltl*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARA1TSJR. 
84 p«L Kaina UJO, ’ i

tie Ir kiti leidiniai yra prananS jį;
MAUJIINOSC. 1739 Sa. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL 4O4M

aHUankan* 4arba vala**4ami» arSa užsakant pai*v įf pridadaut 
taki ar parbitą.

GRAŽUS BUNGALOW. 2 miegami r atvac ninim
ir valgomasis. Arti šv. Kryžiaus ligo- JAU LAI1S.A0 rlriall 
™eS‘ BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar

2 BUTŲ puikus mūrinis, į vakarus ’ofisai didelis patogus mūras ant pla- 
nuo California Ave., arti parko. taus sklypo Marquette JParke. $42,900

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 17 METŲ 6 kambarių liuesus mūro 
Marquette Parke. namas ir 2 auto mūro t garažas.. Ra-

n 'DTTTrtTT J- • e.nrvwv diant šilima. Daug ekstra priedų,
2 BUTŲ medinis — $12,000. greit galima užimti. Arti bažnyčios

ir parko. $32,800.
ŠIMAITIS REALTY MODERNUS 2 butų mūro namas. 

Dideli kambariai, švarus iš lauko ir
Notary Public Mar9uette Parko centre'

I •pOUjVVU.

Insurance, Income Tax GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

2951 W. 63fd SL TeL 436-7878 Į 7 kambarių gražaus mūro, labai 
švarus bungalow ir 2 auto muro ga
ražas. Naujas šildymas, elektra. Arti 
Paramos. $24,400. . -

BUDRAITIS REALTY— Leonas F. Pocius ir Carol 
A.Simonėlytė iš Marquette Par
ko, taip pat Cathleen S. Petro-; 
šiūtė iš Gage Parko 'apylinkės 
baigė Chicago State universite
tą bakalauro laipsniais. - 4-'

;— Stasys Rackevičius iš Mar
quette Parko gavo Amerikos 
pilietybę. . . l

— Kas patiko lietsargį Shar- 
kos West restorane po a. a. Jo
no Bareikos laidotuvių, gali at
siimti pas laidotuvių dir. Joną 
G. Evans. . - ;

■ 'z'- ■*' ■ i,

— Hartfordo švyturio I litua-i 
nistinės mokyklos vedėja -yra: 
I>, Dzikienė, 43 Mildred Rd.,: 
,West; Hartford, Conn-- 06107. 
TėvųJiomiteto pii'ni. yra OR. 
Liaukienė 528 S. Main St, West- 
Hartford, Conn. 06110'.'' ‘ ‘b i

D^ey kolegija, 7500 ;S.Pu- 
laški Rd., pradės.,, suaugusi epas 
vakarinius kursus rugsėjo 12 d.; 
Įvairių i specialybių ‘ ■ klasės taip 
pat bus šiose mokyklose: Lbūf-’. 
dės, 4034 ?W. 56 St’ Rrother 
Rice, 10001 S. Pulaski; St; Gail, 
5515 S.Sawyer; Ford'City Cath. 
Center ir Fife' 'Holy Martyr’s, 
4327 So; Richmond St . 'Infor
macijas teikia Daley kolegijos 
Adult Continuing Education de 
partmentas, tel, 735-8000.

— Antanas Mačionis iš East 
Northport, N.' Yi, išvyko į St 
Petersburg Beach, Fla. Ponia 
Sofija Uzemeck, Los Angeles, 
Cal., atostogas praleido Kana
doje. '

— Skautininkės: Irena Kere-
-. . -r I . • T • A I XAWUCUV UVUC11LS 1UL1UUC.lienę, Lile Milukiene ir Liuda Jsufance & pension plan. 10 
Rugienienė priimtos į Gilwellio1(lays and other liberal benefits, 
kursus New Hampshire stovyk
loje. Iki šiol į šiuos aukštuosius 
skautavimo kursus buvo prii
mami tik skautai bei skautinin
kai.

. Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam I 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

BRIGHTON PARKE parduodama 
pajamų ir biznio nuosavybė. Gerai 
veikianti taverna ir 3 kamb. 1-me 
aukšte, taip pat 6 ir 5 kamb. butai. 
TeL 247-9103. . - '

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontai

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

I - Tel. 927-3559
FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. ■ , .  \ , ■;r - ■ -

A famous name In Southern Building

Regional Office Cameo Tower Bmld- Į D • M E S I O
tag 162—W M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

7234 West North Avenue Į Tiktai S9S pusmečiui automobilio
-Elmwood Park,' HHnols 60635 UabUIty apdraudimas pensininkams 

Arerę^e^ž 771^200 - jrV f^RA TŠ #
rlS. L I A* LAURA! TIO

--.-I 4645 So. ASHLAND AVE.
Lithuanian Representative | ^; 523-d/75 -.

HELP WANTED — MALfe I = 

‘ Darbininkę Reikia 
--------- i~i   — — — — — —— — ——— - - _ —.

U ^kĖ^TFtiČIA'N’ ' 
-uT .MAINTENANCE .. .
; For plant in heavy .metais 

industry.
Steady employment with all 

company benefits.
MUST BE EXPERIENCED/. 

MUST READ. WRITE AND SPEAK 
ENGLISH.

R/LAVIN & SONS, INC.
3426 S. Kedzie Ave., Chicago.

(Equal Opportunity Employer)

I LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES

: Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69H1 STREET

I T»i«f.: Republic 7-1941 -
l—

M. i tM K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimlniy 
iškvietimai, pūdomi pilietybė* pra
šymai ir kitoki blankai

Mechanics 
SET—UP 

MECHANICS'
Punch press & fabrication 
chanics.
Excellent benefits include:

line me-

paid in- 
paid holi

Apply in Person
> - 9 A.M to 3 P M.

DURA — CONTAINERS 
7300' S. Narragasett x 

Bedford Park. Ill.
An Equal Opportunity Emplayer

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

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

— Naujienose galima gauti 
Viktoro Karoso knygą “Lietu
vos ryšys su Amerika.” 176 psl., 
$3.00. Persiuntimui paštu rei
kia pridėti dar 50 centų. •

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

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

PARBŪDAMAS valgomojo, kamba
rio komplektas — stalas ir 6 apmuš
tos kėdės, viskas beveik nauja, labai 
gerame stovyje, išsikeliant i mažesnį 
butą. Teirautis tel. GR 6-2924 rytais 
arba 737-1126 popiečiais ir vakarais.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av*. 
Chloro, m. 60632. T»L Y A 7-59M

f — MAUJIVMOt, COCAGQ *, IU^— Monday, August 15, 1977

MACHINISTS 
JOURNEYMEN'

Clean, modem plant needs versatile 
machinists.
Excellent benefits include: paid in
surance & pension plan. 10 paid holi
days and other liberal benefits.

Apply in Person
9 A.M. to 3 P.M.

DURA — CONTAINERS
7300 S. Narragasett 
Bedford Park. Hl.

An Equal Opportunity Emplayer

Didžiausiai kailiu" 
pasirinkimas

pu Tfeolntoy
Itotarj tolumai* kį

ChtoųojB

NORMANĄ
URŠTEINĄ

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

REIKALINGI
INDUSTRINIŲ 

SIUVIMO MASINU 
OPERATORIAI

1-je ir 2-je pamainoje. Turi būti 
patyrę. Geras pradinis atlyginimas. 
Po pirmo mėnesio įstoti sį uniją.

AMERICAN GUARD — IT MFG.
1240 No. Homan 

Tel. 235-6436

(į*t*igc*) ir 
677-3489

1&5 North Wah**h Avoboa 
2nd Floor ChkutOi ID* 60801

SKAITYK IR KITAM PATARK 
I SKAITYTI 'NAUJIENAS'


