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IZRAELITAI!

užsienio

- kariai nepajėgia pasipriešinti 
Ogadeno laistės komiteto suor- 

, ganizuo tiems vietos' gyvento
jams.
Somalijanaudoja rusų lėktuvus

Diredawa, Etiopija? — Etio-

Kuboje 1974 metais, grįžęs ra
šė, kad Kubos komunistinis rė- 
žimas kalėjimuose laiko mažų 
mažiausiai 25,000, gal būt, net 
80,000 politinių ašmenų. .

Kubos valdžia pati prisipažįs
ta turinti 56 kalėjimus, 23 dar-

Kiek politinių kalinių 
Castro kalėjimuose

HAVANA, Kuba — ABC-TV 
paklaustas Kubos prezidentas 
Castro atsakė, kad Kuboje esa- 

Ogadeno laisvės komitetas, so- ma api6 2 ar 3 tūkstančiai poli- 
maliečių padedamas, jau užėmė tinių kalinių, bet Kalifornijos 
veik visą Ogadeno provinciją, iš- universiteto Los Angeles profe- 
skyrus 2 miestelius, Etiopijos šorius Edward -Gonzalez, buvęs

' nnaFę) "ffoi'š'T >miešfą •• preteretH?' reiškia ve] siybės. Iš - Teiavivo -valstybes Įstaigos -keliamos Į nay- ;
ją sostinę. / -• - . >

LIKO NEUŽIMTI TIK DU OGADENO 
PROVINCIJOS MIESTELIAI

Etiopijos karo vadovybė veža į Ogadeną 
žurnalistus, rodo Šomalijos įsiveržėlius

MOGADISKAS, Somalija. — Pranešimas iš Šovos lauko sako, 
kad didelė Ogadeną provincijos dalis jau yra Šomalijos karo jėgų 
kontrolėje. Kovą veda Ogadeno Laisvės Komitetas, kuris nenori 
Jbūti dabartinės Etiopijos vyriausybės žinioje.

Dabartinis karo vadas išžudė 
kitaip galvojančius karius ir pa
suko į komunistų pusę. Krašto 
gyventojai nebuvo patenkinti 
buvusiu karalių,. bet jiems dar 
mažiau patinka ginkluoti ka
riuomenės daliniai, siaučiantieji 
po visą provinciją.

C. R. VANCE 1NF0RMĄV0. PREZIDENTĄ 
APIE TAIKAI SUDARYTAS KLIŪTIS

Davė arabams platesnes teises, kad galėtu 
patraukti juos Izraelio pusėn

. WASHINGTON, D. C. — Sekretorius Cyrus R. Vance, grįžęs 
iš kelionės į Artimuosius Rytus, sekmadienį informavo prezidentą 
Jimmy Carterį apie kelionę į Artimuosius Rytus ir pasitarimus 
su arabų valstybių vadais bei Izraelio nauja vyriausybe. Sekre
torius informavo prezidentą apie arabų pasiryžimą daryti nuolai
das ir siekti taikos, bet Izraelio vadai atsisakė daryti bet kokias 
nuolaidas.

Londone vyko 
smarkios riaušės 
LONDONAS, Anglija. — Pra

tų iš atvežė įDiredat^h, kur etio- 
piečianis pavyko numušti vieną 
Šomalijos karo lėktuvą ir paim
ti nelaisvėn du, Šomalijos ka
rius. ' 'L

Etiopijos karo vadovybę no
ri įrodyti užsieniečiams, kad So
mali jos karo jėgos veržiasi į 
Ogadeno provinciją ir. nori ją 
atplėšti nuo Etiopijos. Etiopijos 
karo vadovybė siuntė į Ogade
ną kelias ekspedicijas, bet jos 
nepajėgė sustabdyti pirmyn žy
giuojančių somaliečių.
’ Etiopijos karo vadovybė no- 
žumalistams numuštą sovietų* 
karo lėktuvą. Pasirodo, kad sa
vo laiku sovietų valdžia teikė 
Šomalijos vyriausybei, bet dabar 
jau atsisakė tai daryti. Ji ven
gia duoti ginklų Etiopijos vy
riausybei ir Somalijai. Sovietų 
valdžia, atrodo, įsitikino, kad 
kad dabartinė kelių grupė ne
pajėgs valdyti krašto, laisvė ko
votojai, užėmę Ogadeną, grei
čiausiai veršis į kitas Etiopijos 
provincijas, nes jie reikalauja 
padaryti dabartinę Mengistų ka
rišką diktatūrą ir patraukti ka
rius teisman už padarytus nekal
tų žmonių žudymus.

spauda giriasi, kad vien Hava
nos provinęijos kalėjimų kali
niai vienais metais pastatė tris 
mokyklas, 135 pienininkystės 
faunas ir 344 gyvenamuosius 
namus. - . '*11:

Vien iš to skaičiaus galima 
spėti, kiek kalinių Castro turi j 
vienoje provincijoje, o kur dar 
Matanzas ir Pinar provincijų 
kalėjimai.

įRUSAI NEIŠLEIDŽIA JUODVALKIU 
ŠEIMOS IŠ. PAVERGTOS LIETUVOS

Gub. Mandel teismas
BALTIMORE. —Sekmadienį 

jury vėl praefejo svarstyti gu
bernatoriaus Marrin Mandel ir 
penkių kitų kaltinamųjų politi
nės korupcijos bylą. Vienos die
nos pertrauka įvyko, kadangi 
vienas jury buvo susižeidęs ir 
turėjo dieną praleisti ligoninėje.•

Mandelis yra kaltinamas pa
ėmęs kyšių tarp $300,000 ir 
$400,000 biznio interesais, gry
nais pinigais, bonais, brangeny
bėmis, atostogomis Floridoje ir 
drabužiais.

saldžiuosius kornus
ST. PAUL, Minn. — Pasėlių 

patologas JAV Agrikultūros de
partamente Erik Stromberg pra
nešė, kad Minesotos, lovos ir 
Pietinės Dakotos valstijoje nau
ja liga apsėdo vėlai pasėtus ku
kurūzus. Liga vadinama “Neūž
augų'kukurūzų mozaikinis viru
sas”. Tas parazitas apkrėtė kor
nus, pasėtus po birželio 1 d. Min- 
nesotoj 15 nuošimčių saldžiųjų 
kornų buvo pasėta po birželio 
15 d;

To parazito apkrėsti kornai 
beužauga iki dviejų pėdų ir ša
limais 
kornų, 
kad iš

sveikų 8 pėdų aukštumo 
jau iš tolo yra matoma, 
jų derliaus nebus.

Lis, vėjuotas
Saulė teka 5:58, leidžiasi 7:58.

Etiopijoj žuvo 550 
Šomalijos karių

ADIS ABABA; Etiopija. — 
Etiopijos karo vadovybė skel
bia, kad šiomis dienomis Ogaden 
srityje žuvo 550 Šomalijos karių, 
norėjusių įsiveržti į Etiopijos 
gilumą. Šomalijos karo vado
vybė paskelbė, kad į Etiopiją 
vežami kariai užsieniečiai, ku
rie gali būti siunčiami į kovos 
laukus. Etiopijos vyriausybė 
paneigė šias žinias. Etiopijoje 
nėra nei kubiečių, nei kurios ki
tos valstybės karių. Etiopijos 
karo vadovybė tvirtina, kad 
Ogaden srityje jiems pavyko lai
mėti vieną svarbų mūšį.

Sekretorius'Vanče reikalavo, kad Maskva- 
išleistu 366 Amerikos piliečius .

AIASKVA, Rusija. — Chicagos Tribune korespondentas Philip 
Caputa praneša, kad Sovietų valdžia neišleidžia 366 Amerikos pi
liečių, nors ne vieną kartą i .juos kreipėsi šeimos nariai ir vals
tybės departamentas.

Sekretorius Cyrus R. Vance, 
kovo mėnesį nuvykęs į Maskvą, 
be visos eilės kitų reikalų, pa
reikalavo, kad sovietų valdžia, 
prisilaikydama Helsinkio aktų, 
išleistų visai nekaltai laikomus 
366 Amerikos piliečius. Iki šio 
meto vengta kelti šis klausimas 
viešumon, bet dabar jau pradė
ta viešai kalbėti apie žiaurią so
vietų valdžios gyventojams pri
metamą kankynę. -
Prašymai nepadeda Juodvalkiam

Jonas ir Lorraine Juodvalkiai, 
Amerikoj gimę ir pirmuosius 
tris metus čia praleidę, 1930 me
tais kartu su motina nuvyko į 
nepriklausomą Lietuvą giminių 
aplankyti. Vėliau juos ten už
puolė karas, sovietų karo jėgų 
okupaciia, Lietuvos nepriklauso- 

, mybės panaikinimas ir Juodval
kiu šeimos tragedija.

Chicagoje gyvenanantieji Juo
dvalkiai kiekvieną metą kreipia
si į Sovietų valdžią ir prašo iš
leisti jau suaugusius Juoilval- 
kius iš pavergtos Lietuvos, bet 
Sovietų valdžia jų neišleidžia.

Blogiausia, kad sovietų val
džia nei valstybės departamen
tui, nei Chicagoje gyvenantiems 
Juodvalkiu tėvams nepaaiški
na,

karo tarnybą. Tada buvo suim
tas ne tik 19 metų sulaukęs Jo
nas, bet buvo suimta ir jo sesuo 
Lorraine'. Ą.-■> -*■ ■ -A*

Abu suimtieji, be teismo ir 
be jokio didesnio tardymo .bu
vo nuteisti ir išsiųsti prievartos 
darbams. Jonui teko 11 metų 
dirbti Vorkutos aukso kasyklo
se. A

i įBomba Airijoj sprogo 
karalienei išvažiavus

BELFASTAS, ’ -šiaurinė Airi
ja. — Bomba, kuri sprogos Uls- 
terio universiteto aikštėje, buvo 
nustatyta tam laikui, kuomet ka
ralienė Elzbieta lankysis ir bus 
daug žmonių, bet bombodirbiui 
neiksliai nustačius laiko mecha
nizmą, sprogo? tik keturioms va
landoms praėjus po karalienės 
išvažiavimo.

Sprogimas įvyko keletą šim
tų jardų atstu nuo vietos, kur 
karalienė buvo. Airių Respubli
kos pogrindinė Armija paaiški
no, kad bomba turėjo sprogti 
dienovidyje, tai yra pačiu vizi
to metu.

Tik Stalinui mirus, Juodval
kiu byla buvo peržiūrėta, rasta, 
kad jiedu buvo nekaltai kalina
mi, ir leista jiems grįžti i Lie
tuvą, bet iki šio meto rusai jų 
neišleidžia .Amerikon.

Panamos Kanalo
S ■' • ->t’: ■ * ■ . * l

sutartis kelia nerimo

Tarptautinė maliarijos

kodėl jų neišleidžia.
Juodvalkis neėjo į 
raudonąją Armiją

Jonas Juodvalkis motinos Lie 
tuvon buvo nuvežtas vos trijų 
metų, bet sovietų karo jėgos no
rėjo jį mobilizuoti karo tarny
bon. Jis atsisakė eiti į sovietų

. WASHINGTON. — Gali kilti 
neramumai visoje Lotynų Ame
rikoje,- jei JAV Senatas atsisa
kys ratifikuoti haujai sudarytą 
Panamos Kanalo sutartį, pasa
kė ambasadorius Ellsworth Bun
ker sekmadienį, ”Mes padarėme 
tą sutartį ne dėl kokių grasini
mų”, pareiškė Bunkeris pasikal
bėjime per NBC TV, bet sutar
tose nesudarius, kiti kraštai Lo
tynų Amerikoje skaitytojų mus 
kaip dar neišsižadėjusius 
imperialistinių siekių”.

Senatorius R. Church 
Ida.), kalbėdamas per 
(Klausimai ir. atsakymai)
ja, kad Senate dėl tos sutarties 
ratifikavimo kils “kruvina ko
va”.

savo

(D.- 
ABC

JERUZALĖ. — Pirmadienį čia 
susirinko tarptautiniai eksper
tai aptarti turimą viltį pagamin
ti skiepus nuo maliarijos, kuris 
kankina apie visą aštuntadalį vi
so pasaulio žmonijos.*

Maliarija yra tropikų liga, ku
ri vargina savo auką karščiais 
ir šalčio krėtimais, kurie karto
jasi metai iš metų. Praėjusiais 
metais nuo maliarijos mirė 1.5 
milijono žmonių, daugiausiai at
silikusiuose kraštuose. Pažan
giose valstybėse maliarija su
kontroliuojama vaistais, kurie už 
muša tos ligos parazitus. Jung
tinėse Valstybėse pernai buvo 
tik 400 apsikrėtimų maliarija, 
kurią čia atneša diplomatai ir 
parnešė Vietnamo veteranai. 
Bet vadinamame Trečiajame Pa
saulyje ta liga, savo apsėstas 
aukas padarydama nedarbingais 
ligoniais, kasmet padaro bilijo
nus dolerių nuostolių produkci- 
jais. Bengalijoje (Bangladeš) 
ta liga yra tiek paplitusi, kad 
valdžia nė neberegistruoja, ma
liariją vadindama natūralia mir
ties priežastimi.

Baltųjų Rūmų pranešimas sa
ko, kad prezidentas yra pasiry
žęs susitikti su arabų valstybių 
vadais, o vėliau išsikalbėti ir su 
Izraelio vadovybe. Prezidentas 
bandys įtikinti Izraelio vadus, 

' , kad taika .Artimuose Rytuose 
is įsiti- 

i kinęs, kad visos valstybės dau
giau laimės taika, negu karais. 
Tarptautinė padėtis reikalauja, 

i kad Artimuose Rytuose būtų tai 
ka.

Sekretorius t Vance praleido 
Artimuose Rytuose trylika die- 

Jis išsikalbėjo su atsakin- ’ 
gaiš pareigūnais visais taikos ir 
karo klausimais. Jis. išdėstė JAV 
poziciją, bet nepavyko įtikinti 
naujos Izraelio vyriausybės. Da
bartinis užsienio ministeris yra 
įsitikinęs, kad Izraeliui dabar
tinė padėtis yra naudingesnė, 

nuolaidos arabų valsty
bėms. Jie nenori daryti jokių

eita savaitgali Londone, Lewi- : . .• .: : , . . I būtinai reikalinga. Jisam priemiesty vyko smarkios 
riaušės tarp juodukų, geltono- 
džių ir baltaodžių. Londonie- 
čiams tiek- įgriso vagiliavimas, 
kad jie bandė suruošti eiseną į 
Lewisham sritį ir įtikinti juos, 
kad vagiliavimą reikia sustab
dyti. G- y

' Riaušių metu nukentėjo apie nu. 
110 žmonių, gavo ir policija. Ke-' 
Ii policininkai paskubomis buvo 

' nugabenti' į ligonines?T'Tolicijps 
nuovadon buvo nugabenti 214 
žmonių) dalyvavusių riaušėse ir 
neklausiusių policijos įsakymų.

Policija neturėjo šaunamų gin
klų, tuo tarpu geltonodžiai ir negu 
juodukai turėjo ir juos naudojo. 
Eisenos organizatoriai norėjo nuolaidų palestiniečiams, 
geltonodžiams parodyti, kad rei
kia baigti vagiliavimą ir užpul
dinėti moteris bei senus Londo
no gyventojus, šiandien londo- 
nietis bijo išeiti į miestą, kad 
neatimtų iš jo pinigų. Organi
zatoriai manė, kad plakatais ir 
šauksmais jie pamokys vagilius.

Pirmas kandidatas 
į elektros kėdę

CHICAGO. — Kriminalinio 
Teismo Prisiekusieji teisėjai tu
rės nuspręsti, ar skirti mirties 
bausmę juodžiui Wiliam Hll, 
kurs buvo teismo pripažintas 
kaltu, nužudęs du vaistininkus 
— Haymarket Pharmacy far
maceutas Robert Fields, 738 W. 
Madison, ir jo biznio kompanio
ną Allen Ziperstein.

Perskaitęs teismo sprendimą 
teisėjas John J. Morgan leido 
nuteistajam pasisakyti, kol tei
sėjas ar jury nuspręs ar skirti 
jam mirties bausmę.

Hill, 29 metų amžiaus, buvęs 
saugumo sargas, mėginęs pasi
žymėti gengsterių stiliaus žudi
ku, yra pirmas, kuriam pagal 
naująjį Illinois Įstatymą gresia 
mirties bausmė.

— Paragvajuje rasta Edward 
Roschmann lavonas. Manoma, 
kad jis priklausė vadinamam 
“Rygos mėsininkui", nužudžiu
siam daug žmonių. Dabar veža- 
rrron Paragvajų n tikrosios Ro- 
Schman pirštų nuospaudos.

— Visą penktadienį ir šešta
dienį Ogadeno dykumoje ėjo 
smarkios kovos tarp naujai at
siustų Etiopijos karių ir soma
liečių. Atrodo, kad somaliečiai 
pajėgė etiopiečius sustabdyti.

I

Sekretorius informavo prezi- 
entą. kad visi Artimųjų Rytų 
vyriausybių vadai nori taikos. 
Jiems aišku, kad dabartinė pa
dėtis reikalų nepataisys, preky
bos reikalai nepagerės. Prezi
dentas nutarė dar kartą bandyti 
reikalą aiškintis su Izraeliu. At
rodo, kad jam teks kalbėti griež 
čiau.

Jeruzalė, Izraelis. — Iš Arti
mųjų . Rytų ateinančios žinios 
taikos nuotaikų nestiprina. Pir
madienį Izraelio vyriausybė Ga- < 
zos ir Jordanijos žemių ara
bams davė žymiai platesnes tei
ses.

Izraelis tikisi patraukti gy
ventojus savo pusėn. Izraelio 
vadai buvo pasižadėję negrobti 
okupuotų arabų žemių, tuo tarpu 
arabams teisių davimas yra prie
šingas šiai politikai.

Izraelio darbiečiai reikalauja 
tuojau sušaukti parlamentą ir 
pasiaiškinti dėl naujai padary
tų nuolaidų arabams. Suteiki
mas arabams tokių pačių teisių, 
kokias turi izraelitai, yra pirmas 
žingsr. V Gazos ir kairiojo Jorda
no žemių prijungimui prie Izra
elio. Darbiečiai bijo, kad tų že
mių prijungimas atneš di
deles nelaimes Izraeliui, jis ga
li būti visai sunaikintas. Sekre
torius Vancė jau įspėjo izrae
litus apie didelį pavojų, bet da
bar prezidentas rengiasi jiems 
daugiau ir aiškiau pasakyti. Iz
raelis išsigelbėjo tik todėl, kąd 
amerikiečiai jam padėjo karą 
laimėti, bet be šios pagalbos ara
bai būtų įveikę izraelitus. Izrae
lis tikisi, kad jie gaus amerikie
čių pagalbą visą laiką. Izraelis 
turi suprasti, kad amerikiečiams 
svarbūs geri santykiai su arabų 
valstybėmis.



***•:

(Tęsinys)

1931 nwiats ŠiauliuoM pastatyta Maisto įmonė

Anelė Enlhenė

Šio davinio porcija ir %, puo
duko. 2 šaukštai šioTiavinio tu
ri apie 50 kalorijų. Kietinančių- 
jų riebalų apie 0.3 gramus. Po
lyunsaturated riebalų 1.7 gr.

26-28°C.
30-32C.

Kvočiant abu vienodai pasakojo: naktį niekur išvy
kę nebuvo, miegoję namie, ryte buvo išėję į kiemą. Žemė

-* Amerikos ūkininkai gauna 
tik apie 40 centų iš jų produktų

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— Tuesday, August 16, 1977

Kartais žmogus dėl šilimos 
taip išsenka, kad jis jėgų ne
tenka, labai susilpsta ir net kar
tais apalpsta. Jam ima galva 
skaudėti, suktis ir jis toks ima 
smarkiai prakaituoti. Svarbu 
čia žinoti, kad minėtai išsekęs 
žmogus turi drėgną dėl prakai
to odą ir normalią temperatūrą 
kūno. Toks žmogus turi tą die
nų ilsėtis ir daug skysčių nau
dingų gerti. Jis turi nepamirš
ti daug skysčių gerti visą laiką, 
norėdamas vėl grįžti saulės ato- 
kaiton darbuotis bei buvoti.

where her Husband left oft. And when 
the smoke cleared, America had a 
Dew victory and a new heroine.

Today, when it’s time to take 
<ock in their country, Americans H 
buy U.S Savings Bonds. J

you jdn. the Payroll

Saulės smūgis
Visi būtinai susipažinkime su

Oda karšta. 2. Oda sausa. 3. Ky-, 
ląs karštis kūne. Būtinai atsi-l 
mintina, kad čia oda sausa ir 
karštis kyli nuolat. Prie išseki
mo irgi žmogus, kaip aukščiau 
minėta, gali apalpti, bet jo oda 
bus drėgna nuo prakaito. Tada 
dar nėra mirtino pavojaus. Bet 
sausa oda saulėje aplipusiojo 
yra artinančios mirties, ženklas.

Ta negerovė'atsitinką tada, 
kai žmogils, saulėje besidarbuo
damas — bespoftuodamas, nu
stoja kūne esamo vandens apie

• Afrikos krūminis 
laikomas * didžiausiu 
gyviu. Vidutinis jo ūgis yra 6 
pėdos ir 6 coliai, sveria 6,5 to
nas. Didžiausias dramblys buvo 
rastas Angoloj 1955 m. Gulinčio 
to dramblio aukštis buvo 13 pė
dų ir du coliai. Apskaičiuota,

Moūy Pitcher loved her husband.
So much so, that when he went into barde- 

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

Idled by a British bullet
Molly knew the time had come to take

dramblys 
sausumos

• laukiniai jaučiai — jakai 
mėgsta gyventi I k aukštumose, 
daugiausia Himalajų kalnuose, 
Fibcts ir Kinijos Kašvano pro
vincijoj. Jis įlipa net iki 20,000 
pėdų kalnynus.

atokaitoje 
:ąlĮ ,staiga' su- 

kūne esančio raumens susitrau- čių. (vandens, pieno, sriubų —['syk apalpti ’glamonės nustoti? 
kūnas. Dažniausiai tai esti di- barščių, ypač šaltų) išgėręs, čia čią'^-^i’/Sti^fio^^ąvojingumą

į Tikrą- mirtį gens>igydymu ati- 
. itoiinąnčio8'-JkKūw- temperatūra 
£irš T06 ‘laipsnių tiF. '-kelias mi- 
ihutes besjtęsianti j gali ;neatitair 

: somai 'sužaloti- kepenų, inkstų ir 
. ^rnegehų celes. Tikrb.sąulės smū 

gio' atvej u je Aūnobtemperatūra, 
v kaip minėta, kyia labai greitai. 
.Todėl kuo skubiausia • pagalba 
/teiktina minėtu būdu.- Jokiu bū
dų negalima laukti greitosios pa
galbos nieko neveikiant. Tada 
jokia ligoninė negalės išgelbėti 
nelaimingojo-: visai pagalba bus 
pavėluota. Ką kartą — apie 
išvęnginją šilimos sukeltų nege
rumų. -.

1 š v a d a. Kiekvieno rimto su 
sirgimo atvej uje meskime., vi
sokius prietarus, o 'griebkimės 
už teisingos veiklos. Apie tokią 
veiklą iš anksto sųsipažiųkųne. 
Išarta apt visados mes pradėki
me savo artimui talkinti reikia
mai, o. ne pagal savo turimus vi
sokius prietarus, burtus bei ne- 
mokšumus. T'

mirktelėjęs ir abu išėję. Vėlai vakare jie atėję prie ma
lūno. Malūne Mieldažis iš vidaus buvo užsirakinęs. Juods 
nukis pabeldė į duris. Mieldažis paklausė,, kas čia, Juods- 

svarų. jo iškamša yra nukis atsakė kas. Kai tik Mieldažis pradarė duris, Juods 
Smithsonian institute, Washing nukis kirviu smogė Mieldažiui per galvą ir tas krito, lė- 
Lone, D. C. 1967 m. Rodezijoje 
buvo nušautas < 
12 pėdų aukščio 
sišalincs iš rezervato

Karščio sukelti mėšlungiai

Šilimos-karščio sukeltas mėš 
lungis yra ne kas kita, kai f

gerti labai naudinga Įvairios vai- kiekvienas tuojau turi atpažin- bo) pagamintos iš 2% riebu 
siu sultys, ypač citrininės. Tik ti iš sekančių trijų apraiškų: 1 
jokių būdu nusigriebkime už 
alaus bokalo bei svaigalų stikliu
ko — taip čia visų mūsiškių pa
mėgtų niekų.

šilimos sukeltas išsekimas

įrodymams esant. Tik iš padilbų mes žiaurų žvilgsnį ir vėl 
akis nuleidžia.,Todėl juos smulkiau kvosti nehuvo-.pras- 
mės — būtų tik laiko gaišinimas. Oficialumui dar buvY> 
perklausti ir perduoti tardytojui Mąnjpmpaįės apygar
dos teismas juos pripažino kaltais .ir nubaudė' po Į5 metų 
sunk, darbų kalėjimo bausme. ■

Po teismo aiškiau prabilę. Krąsnickio ^ųgyyęntjiiė. Ji 
pasakė, kad ankščiau ką nors kąlbėtį ąpįę -Jųodsn|ikįp ir 
Ęraspickio dąybus negalėjusi, nes jų bijojusi. Dabar galin 
tį pąpasąkotį kžį žįųąntį, Ir papasakojo. ’ ‘ ‘ č

Keliuose ūkininkus apiplęšdavo- Juodsnukis šų Ęra- 
snicku. Kai fabrikas paskelbdavo; kada ūkininkams už 
runkelius bus išmokami pinigai, tą dieną Juodšnukis su 
Krasnicku nueidavo į fąbrįką ir sekdavo, kuris ūkinin
kas daugiau pinigų gaudavo. Dažniausiai ūkininkai jiems 
būdavo pažįstami arba.žinomį iš kurio kaimo, Kitus iš
aiškindavo iš prie vežimo esamos lentelės su adresu. Nu
matę kurį reiktų apiplėšti, išeidavo toliau už miesto, ir 
laukdavo, kol ūkininkas važiuos namo. Pravažiuojanti iš 
užpakalio kokiu įrankiu apsvaigindavo ir apiplėšdavo.

Malūnininką Mieldažį taip pat jie nužudė. Mieldažis 
abiem buvo gerai pažįstamas, nes ir jie įš tos apylikės ki
lę, anksčiau susitikdavę. Kai jiedu nutarė Mieldažį apip- 

kad jo stačio aukštis butų 12 Juodsnukis, iš-namų pasiėmęs * kirvį, įLrasnickui 
pėdų ir 6 coliai. Jo ilgis, skai
tant nuo nosies iki uodegos ga
lo buvo 33 pėdos ir du coliai. 
Spėjama, kad jis galėjo sverti 
24.0(10 svarų. Jo iškamša

Qaulė 
Įvairinai josios atokaitoje be- 
sMarbuojantieji gali susilaukti 
ketveriopo sunegalavimo. 1. 
Karšvio sukelti mėšlungiai 
(heat cramps). 2. Karščio sukel
tas nuovargis (heat fatigue): 3. 
Šilimos veikiant apturėtas išsi
sėmimas 
Saulės smūgią. (heat stroke).

Vis dar ir dabar, nežiūrint 
nuolatinių visiems mums būti Į dėl geriamojo vandens kū 
atsargiems su saulės icaitra pa->ne sumažėjimo, 
sitaiko mūsiškių tarpe persikai- j galima 
tinimų ir dėl to net ligoninėn at- 
sigulimų, ’štai, vasaroja pagy
venusiųjų pora ir pirmą dieną 
šiais metais išeina nepridengtom 
galvomis stipriai kaitinant sau
lei. Moteriškė-suserga persikai
tinimu: silpna darosi jai, pykina 
ir vemti ima../į Atostogos nu
traukiamos abiem, nes vienam 
reikia gydytis, kitam sergantį
jį globoti. Todėl kiekvienas nie
kada - iįeužrr.nr4kime velionės 
prof. V>Tumėnienės priminimo, 
kad saulė yra vaistai, todėl jie 
dozuotini. Dėl tokių vaistų per
dozavimo, apturimos svarbiau
sios keturios virš minėtos nege- tėju 
rovės. Su jomis čia ir susipa- citrinos rūgštimi gerdavo ir 
žinsime. j taip nuo perdidelio nuovargio

gelbėdavosi. žilinuos sukeltas 
nuovargis yra paprastas žmog
aus pailsimas — nuvargimas,

Tokio spazmo 
i išvengti geriant daug 

vandens, ypač sunkiai dirbant 
mankštinantis bei uogaujant ar 
kitu būdu daug prakaito išlie- 
jant. Sunkiau dirbantieji nieka
da vandeniu nepersigeria — 
jiems vanduo niekada nepaken
kia.. Tad ir gerkime daug nau
dingų skysčių būdami saulėje, 
ypač jos atokaitoje besidarbuo
jant įvairiopai.

Šilimos sukeltas nuovargis

perkūnas is
Ii žmogus visai neturėti virš mi-

Ne naujiena nė vienam iš mū
sų pavargti saulės atokaitoje be-i 
sidarbuojant. Atsiminkime ru- 
giapiūtėje'Lietuvoje rugių kir- 

Jie ąsočiais vandeni su

,\nctės Dec* i cats s'.ciko 
larri.lo receptas

VAI^KhS I ŽTĘPA^ SU 
SVOGŪNAIS

. Prop,: * .
j į /kvorta 2% riebumo pieno,
' 2. puodukai instant nonfat dry 
' niilk.
'2 puodukai' Gaminio yogurto.

iDapbąs: . , ..
r/ Pieną užkaitinti. Dalį jo iš
maišyti' su pieno miltukais. ir, 
kai bus gerokai šiltas, bet ne
virs: tik ims rodytis burbuliu- 

' kai pakraščiuose,-išjungti ugnį 
Tir sudėti' išsuktą-'’jogurtą. Pa- 

’ maišyti šaukštu ir paliktira- 
iiniai iki atsiskirs švariai parū
gos. ’ ‘

• •. Tokią varškė, tik nuvarvinta, 
per. sietelį ar medžiagos gaba-

, lėlį, bet nepresuota, yra švelni ir 
lengvai virškinama. Iš jos ga
lima padaryti saldžius duotis su 
vaisiais, kaip tai, braškėmis, 
ananasais, kriaušėmis, apeisi

mais, yynuogėmią ir t. t.
Stipresnės užkandinės masės 

gali turėti daržovinius priedus, 
kaip tai svogūnus, ridikėlius tar
kuotus, kapotus rūgščius agur
kus bei kopūstus gerai nuspaus
tus, ropes ar gručkus, pomido
rų tyrės ir t. t.

Laėtuviškas skonis palankus 
krapams bei susmulkintiems kmy 
nams.
Pieno kaitinimo dydis

Minkštai varškei:
Minkštiem sūriam

kę prekyvietėje iš ųepažįstąmo ūkininko,. ,
Jau abejonės nebuvo, kad jie Sabą nužudė.: Kaltę įro

dyti tikėtasi ekspertyze. Ant Jųoftsnųkio apsiausto buvo 
rastos kraujo dėmės, Jisaiškino, ‘jog iš nosiesbėgęškraū 
jas,, tai ir susikruvinęs. Vėliau, ekspertai / nustatė, kad 
kraujo tikrai .būta iš nosies. r

Ekspertyzės reikalui, įš Sabo buvę pąimta^-Tąšinių 
likutis ir sūrmaišis, o ekspėrfeiš' p^Vie^r;vėfef^n^Sjds

Vienu metu i-udienį Marijampolės apylinkėje pra
dėjo kartotis keliuose ūkininkų apiplėšimai. Dažniausiai 
įvykdavo, kai ūkininkai atsiimdavo iš cukraus fabriko už 
runkelius pinigus. Plėšikai buvo žiaurus. Pirmiausia ūki 
ninkui kietu daiktu smogdavo per galvą, o kai nuo smū
gio apalpdavo, tada iškrastydavo kišenes.

Policija dėjo visas įmanomas pastangas plėšikams 
pagauti, bet vis nepavykdavo. Kriminalinė policija įtarė 
plėšikaujant Marijampolėje gyvenusį žiaurų nusikaltėlį 
Juodsnukį, bet neturėjo _tiek tarnautojų, kad būtų galė
jusi nuolatos jį sekti. Pagaliau slaptas sekimas laukuose 
beveik neįmanamas. Aiškinant kelių plėšikus, Šilavoto 
policija pranešė, kad malūnininkas Mieldažis kirviu nu
žudytas. Dar nebaigus šios kvotos, Veiverių policija pra
nešė, kad naktį į parytį ūkininkas Sabas apiplėštas ir nu 
žudytas. Iš jo paimta lašinių; sūrių ir dar kažkas.

Kai tik buvo gautas Veiverių policijos pranešimas, 
krim. polio, valdininkai nubėgo pas Juodsnukį patikrin
ti, ar jis namie ir prireikus padaryti kratą iš Sabo pagrob 
tiems daiktams surasti. Juodsnukį rado namie. Buvo su
šlapęs ir suvargęs, o jo žmona lašinius tirpdė. Lašiniai 
buvo atimti ir kratos metu rasta pusė sūrio. Nedelsiant 
Juodsnukis su lašiniais ir sūriu buvo pasiųsti į ištaigą ir 
skubiai valdininkai bėgo pas Juodsnukio draugą Kras- 
nicką; Krasnickas taip pat buvo sušlapęs, išvargęs gulė
jo-lovoje, o jo sugyventinė lašinius spirge. Rasta ir pusė 
sūrio.

mo pieno,
3 valgomi šaukštai safflower 

alyvos,
2 valgomi šaukštai lieso pieno, 
1 valgomas šaukštas tarkuoto 

svogūno,
1 arbatinis šaukštas citrinos 

sunkos,
-% arb šaukštelio druskas.

Darbas.

Visa kas proporcijoje, turint 
eleetrinį blenderį, gerai ištrin
ti. Kitu atveju, reikia pirm iš
trinti varškę su pienu, po to dė- 

50% ar net LO&'L Tada sme- tį citrinos sunką, druską ir aly- 
genys taip patvarko, kad pra- J vą po truputį. Trinti iki gero iš
kaitą vimo mechanizmas', liauną- putojimomo ir vienodumo.
si veikęs: žmogus liaunasi pra- į šis užtepąs tinka su bulvėmis, 
kai tavęs. Tada, žinoma, ima kil-' žaliomis daržovėmis; salerų, po- 
ti kūno temperatūra. Ji tais at-. midorų bei žalių pipirų kimšo- 
vejais gali pakilti nuo 98.6 (nor- mis ir su lapinėmis salotomis bei 
mos) iki 106 laipsnių F. per 20 užtepui ant duonos.
minučių: čia reikia tikrai žmo-> 

igų gelbėti nuo artėjančios šuo-į 
su saulės smūgio sukeltais ne- Įliąis mirties. Reikia visais bū- 
gerumais. Mat, šis stovis yra’ dais kūną šaldyti. Ką kas po 
greitosios pagalbos reikalaujan-;ranka turime tuo jį šaldykime.! 
ris susirgimas —kitaip žmogus į Išrenkime nuogai, pilkime “šal-1 
gali mirti, -žinotiną,* kad saulės] tu vandeniu, klbkimįledais, šal- Varškės paruošimas 

tu ‘ -vandeniu- • (lediniu net)- su- 
inįrkytomis drebulėmis bei marš
kiniais. yėdifiknne oro‘‘judesiais 
ąukėftais'yėdtioklėmis bei rūbais, 
$wrknnė-‘į •shltS,* net1 ledų pilną 
WnlĮ S'F’težĖii^vandeinti jį šal- 
jdylfiriiie.1 - fWlnltfihe' "ziopsėtojus 
4-ara aįjąBojusius* h ėlahningąjį ir- 
Įųo^ būdu 1 jfintr įšalti ‘ thikdan- 
E-- ^Viši;; iy ne: viėnšs jį

i'Skhhės. ISSJto varideris^kliz-: 
&-Š£ątyXime.fiž.palpušį; nęgįr-.

^j^toieJtsį7ks)3S2ą}ktmesiosijpa‘:

Balys Pupalaigfe
PLĖŠIKAVIMAI

gydytojas,'agronomas ir ūldmnĮščs^’^k^ęrĮąų^^^te.’/”- 
kad rasti pas Juodsnukį ir
sniais, sėklelių apibarstymu-. visiškai atitinką ii«SaVo-,ipa-k-i 
imtiemsėlašiniams*; sūris risišl^i Ut^&a išr>ShMe®ės!?pą«qs 
imtam sūrmaišiui,'nėš.ant į^&-;t^^tstraš^,f,žfi^mai-n;^ 
šio įplyšimai, susmribfaiqir*'jiėPTiiažz^'

Policiją, gerai žinojo, kad: juos
(nusikaltimo- vietoje), pačiupsi, ,.yisįįęį5^i/?į^4§jp.?įžįQ8| 
ir aiškins, jog čia atsirado atsitiktinai^^kokiur^rsižfeikąirA 
lu; jei vogtus daiktus rasi ir ..jų. kĮšeąę&efc4J^§fcy^J^d^;

ję į malūną surado dėžutę, kurioje spėjo esant pinigų, ją 
drambly.s virs aį]UpA nė cento neradę. Girtas Krasnickas pasakojęs, 
i. Jis buvo pa- , , . , . . •. , . , - t' . jv ,

kad Juodsnukis labąr žiaurus fr baisus smogus.
Sabo nųžudyąiv išvakarėse, Juodsnukis su Krasię- 

ku buvo nutarę jokiomis susisiekimo priemonėmis nesi
naudoti, nes juos gali sekti policija —‘geriau pėsčiomis 
eiti. Taip ir padarė. Grįžo ryte su lašiniais ir sūnų. Pi
nigų pas Sabą neradę, reikalaujant Sabas neatidavė, to
dėl jį ir nužudė. * .*■’ 7 ’ : . - ‘ V ,

Kai Juodsnukis su Krasnicku pateko į kalėjimą, plė 
Šimai su žmogžudystėmis nesikartojo.

(Bus dąugiaų): . *

Kūno, proto fa jausmu darnos pagrindai 
NaųjHUHių jnoksio žinių populiarus perteikimą^ 

_____ JONAH AlMHnVh'lt'S. M l> __

Prop 
puodukas varškės (namtį dar- pirkėjų sumakėto dolerio

Nekreipiant dėmesio į šilimos sukeltą nuovargį ir 
išsisėmimą, galima susilaukti šilimos smūgio ir net 
mirties. Robert J. Murphy, M. D.

- ’kait’nantieji bei džiojo blauzdos raumens (loty
niškai jis vadinasi gastrocne
mius) spazmas. Literatūra jau 
nuo senai tvirtina, kad toks rau
mens susitraukimas apturimas 
dėl valgomosios druskos suma
žėjimo kūne. Vielok, gydyto
jų R. Murphy ir D. Mathews su 

(heat exhaustion). 4.'sportininkais turinčių didelį pa
tyrimą tvirtinimu, minėti rau
mens susitraukimai atsiranda
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NAUJIENŲ
RUDENS pas mus

PIKNIKAS

RSALRugsėjo 11
1800 So. Hoisted St

Taupykite dabar.
Santaupos; padėtos prieš 10 mėne

sio- dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

KOMITETAS STRAVINSKO
RAŠTAMS LEISTI

deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

grupės narių nuotaikas 
jaučiasi prieš
ilgą orinio Susisiekimo kelionę 
—ypačiai pirmą kartą (lėktuvu) 
iš viso: Rimas Klorytė, Gintaras 
Prišmantaš, Hona Bužėnaitė (ra
di jo valandėlės bendradarbė), lėk 
tuvais skridusi jau daug kartų 
— bet Europon pirmą kartą’ ir 
pačios jauniausios tos išvykos 
dalyvės Daivos Čekanauskaitės 
(Los Angeles Amerikos Lietu 
vių Tarybos pirmininko inž. Vyt.
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166 psL, minkšti viršeliai------------ --------------------------------

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.

Kalifornijoje, Santa Bar- 
eet’bara ir St. Monica apylinkėse 

grižusiems iš ilgos ir to-*sudrebėjo namai nuo gana sti- 
(B. d.) ’praus žemės drebėjimo.

Dr. Cline rašo ne tik apie ži
nių rinkimą bei jų analizes, bet 
ir apie veiksmus — operacijas. 
Vienos jų pavyko, o kitos, kaip

atiduoti vadovybę į svetimųjų 
bei jų agentų rankas.

Paskutiniame knygos “Secrets, 
Spies and Scholars” skyriuje 
dr. Cline rašo apie ČIA refor
mą. Ar reforma palies tiltų sta 
tybą ir statytojus, bandysime 
žvelgti sekantį kartą.

Visi lietuviai maloniai kviečiami i “N.” pikniką 
Pradžia 12 vat

'Jei liūdnas lietuvį tintos liktais 

Įestėjusftf Lietuvos politiniu, etonoml- 
Mindieną, drąsiai galinu sakyti. Hetuvfu 

Eūgauti gavo žemės ūkio kultūros vabialf

, iiamj skaityti, kadangi
tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa

arta patys burę C.M- 
nkų valkai. reUkia. kad ii knyga bus brang! abao- 

ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
iradejus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
;tuval Hals žodžiais: "Dėkingas aflnus — nryfj-

land Savings taupymo bendro
vėje, esančioje Marquette Par
ke. Susirinkimą pradėjo M. Gu
delis, o protokolą surašė ir per
skaitė Jonas Tijūnas.

Komiteto pirmininku išrink
tas Jonas Kavaliauskas, gyv. 
6437 S. Washtenaw Avenue, Chi 
cago, Ill. 60629. Komiteto iždi
ninku išrinktas Kazys Povilai
tis, o sekretore—Antanina Rep
šienė.

Skaitydamas ČIA pareigūnų 
raštus, ieškojau atsakymo į ku
biečių pakartotinus pralaimė
jimus ir į Bay of Pigs tragedi-. 
jos tikrąsias priežastis. Jas man 
išaiškino tik tos invazijos daly
vis, skaitęs paskaitą viename 
Young American for Freedom 
narių susirinkime. Jis sakė, kad 
ČIA įvykdė politikierių numa
tytą planą, gi kubiečių studen
tų organizacijos pareigūnas pri

biurokratus 
beipolitikos planuotojus.lHe pla
nuotojai kai kurias planų detales 

se-

Praeitą šeštadienį Dr. Vladt 
Šimaičio Beal estate įstaigos pa

orderį tokiu antrašu:

NAUJIENOS J
į L ..1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

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

žole užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos ši$ knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už S125. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $150 čeki 
arba Money Orderi, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
riųsti tokiu adresu: , . g <jgjf

- - ■> ' NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1. Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,
i poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršėliaį----------------$S 0O

2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,
? minkšti viršeliai-------------------------- ------------------------------------- $1.50
3A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI, 

296 psk, minkšti viršeliai

miestuose — tikriausiai ir da- 
i bar būčiau vienu šios jaunimo
išvykos dalyviu.

Toje išvykoje Europon daly
vauja šie “Spindulio” ansamblio 
nariai ir vadovai: D. čekanaus-

■ kaitė, 1). Augutė, R. Stanėikai- 
: tė, seniūnė Ilona Bužėnaitė, O.
šepikaitė, L. Prasauskaitė, I.

i Augutė, I. leškytė, D. Kazake-į Sudarytas komitetas, kuris 
vičiutė, pianistė O. Barauskienė, vadinsis Komitetas Petro Stra-

I vadovė O. Razutienė, jos pade- vinsko raštams leisti. Nutarta 
jėja D. Rasutytė, šokių mokyto-’atidaryti einamąją sąskaitą Mid 
ja D. Barauskaitė, R. Zelenytė, 
Z. Nicholaitė, D. Sakalauskaitė, 
D. Gudauskaitė, A. Kazakevičiū
tė, A. Klorytė, R. Seliukaitė, D. 
Protkutė, R. Klorytė, R. Pakal
niškytė, R. Bartkutė, L. Sturo- 
naitė, V. Narbutas, V. Skirius,

■ seniūnas V. Vilkas, K. Uldikis, 
1 V. Štokas, J. Žukas, T. Stanči
kas, G. Prišmantaš, V. Baraus
kas, R. Paškauskas, palydovai 
Bronius Saliukas ir J. Ruokis, j

Jei kai kurie išvykos dalyviai 
(ypačiai pirmą kartą tokią ke-1 
lionę darą lėktuvu) pradėjo ke
lionę gana rimtais, gal net bai
mingais veidais, tai esu tikras,

stiiiėš propagandos leidinį.
panašios-ihfonnacijos bei [dūrė, kad laisvės kovose nega-

Bus įdomu išgirsti ju žodžius, 
I kai tame pat aerodrome nusileis 
jau grįžę iš Europos. Išvykstant 
ir jau sugrįžus — jų pasisaky
mus, esu tikras, galėsiu perduo
ti “Naujienų” skaitytojams vė
liau, po mano radijo valandėlės.

Kol kas? Tai grupei sekasi

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

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

talpose įvyko pasitarimas teisi
ninko ir žurnalisto Petro Stra
vinsko raštams išleisti. Susirin
kimo iniciatorius Jonas Kava- 
liaujias paaiškino susirinku
siems užsimojimo tikslus ir 
praktiškas priemones tikslui pa 
siekti. Pradžioje kalba ėjo apie 
vienos ‘"Raštų ir Credo” knygos 
išleidimą, bet vėliau susirinku
sieji nutarė sudaryti komitetą, 
kuris bandytų išleisti visus ži
nomo teisininko ir visuomenės 
veikėjo darbus.

Viskas’ sava,’ žmonės gėri. Čia 
pasirodėme (su šokiais ir dai
nomis. V. B.). Visi žavėjosi. Pa
jutome, kad brangus turtas sa
vas mokslo židinys svetimame 
krašte. Važiuojame į Muenche-

• ną, ten mus globos p. Grinienė. 
Pasirodysime ten (su šokiais ir*

į dainomis. V. B.) ir kitur. Rašau 
I važiuojant. Skubu. Viso. Ona
* Razutienė”.

Ir... trečioji atvirutė jau iš> 
Bavarijos: “...šiandien palikome! 
Muenchen. Vakar ten pasirodė-

- me. Daug žmonių mus matė. Di-, 
delis pasisekimas. Priėmimas — 
kaip niekur, geras — niekas ne
kaštavo. Lankome įdomias vie
tas. Visi linksmi. Rytoj vakare 
(VII.26) būsime Romoje. Ten 
pasirodysim ir audiencija pas 
Popiežių. Viskas vyksta pagal 
planą. Tik pora “nuotykių”, iš 
kurių kelios jaunuolės galės pa
simokyti ateičiai. Viso gero”.

Nieko geriau, tai jaunimo gru- ’ 
pei ir jos vadovėms neliktų palin-', 
keti. Viskas “so far —- so good”, 
ko visi linkėjo grupei iš Los An
geles liepos 17 d. vėlų vakarą 
Europon išskrendant.

. Kelionė suplanuota ilga, bet 
įdomi, tokiu maršrutu: Los An- 
geles-Londonas-Amsterdamas - 
Koelnas, Vasario 16 gimnazija- 
Mūnchenas-Insbrukas-Florencija kad grįžusius (rugpiūčio 7 d.) 
- Roma-Milanas-Zuerichas-Pary- matysime plačia laiminga šyp- 
žius-Londonas-Los Angeles (rug
piūčio 7 d.). žiūrėdamas į to 
plano žemėlapį gailiuosi^ kad ne-1 laukiančiuosius, 
su 50 metų jaunesnis, nes nors Home... i. 
esu buvęs beveik visuose tuose: limos kelionės.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

t>r. Juont Daupara*. ŽEMtS OKIO ŠVIETIMAS. Studija. I21el> 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašto, u dalia: žemės 
ūkio švietimai Lietuvoje.

Autorius save žodyje rašo: 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir 
nlų ir kultūrinių laimėjimų 
tauta galėtų didžiuotis Ir d 
ir prilygti pačioms Iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo t 
absoliuti lietuvių t ‘ ‘ _
Mulj Išblaškytų lietuvių absoliuti dai 
nlnkai, arta ūkininkų v 
liūčiai lietuvių daugumai, 
žemei parašyta, kad pi 
autoriaus skiriama Lietui 
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių tu daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $3.00. 
Gaunama Naujienose.

Okj arba Money Orderi rlurtl tokiu adrets: * ■

x NAUJIENOS
ITSt So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS WW8

Gevę pinigus, tuojau knygą pasiųst®*.

Visai teisingai Cline pripažį
sta, kad didžiausi bet kokių lai
mėjimų kreditai priklauso ge
rai organizuotoms prieškomu- 

Sūdaryti motyvuotus i Ostinėms jėgoms, kurias ČIA 
*’ ’ - rėmė ir teikė pagalbą. Ypatin

gai gerai atsilaikė patriotinės ir 
demokratinės jėgos, daugumoje 
vadovaujamos socialistų, nežiū 
rint masinės sovietų propagan
dos bei politinės ofensyvos, ku
ri dabar pasireiškia demokrati
nio komunizmo arba Euroko
munizmo vardu.

11H -
Mokytoja Ona Razutienė

<<Patikimiausiu JAV žinių bei įmenu, labai daug nukentėjo ČIA 
žvalgybos institucijų žinovu lai- ’ bei jos sudarytų planų piresti- 
kytįnas dr. Ray S. Cline. 1943 žas. Tačiau Cline savo knygoje 
m. jis pradėjo tarnauti prieš du aprašo atvėjų, kad ČIA tikros 
metus prezL Frankh'n D. Roose- žinios ir pagal jas sudaryti stra- 
velto įsteigtoje Office of Strate- ■ teginių ėjimų planai pykindavo 
gic Service. (OSS j. Ją, kaip ir Į valdžios pareigūnus ir Valsty- 
CIA, padėjo įsteigti anglai, turį bės departamanto biurokratus 
šiuose dalykuose patyrimą nuo 
karalienės Elzbietos 1-sios lai
kų. Anglų žvalgyba numatė J-'kūrė pagal biblinių.s mitus, 
AV.įstojimą į karą prieš Vokie-' novės Kinijos mandarinų.
tiją, Japoniją bei Italiją ir ati- kurtą priešų nupenėjimo teori- 
tinkainai elgėsi. ;r (ją ir pagal kitokias deteritės

,B, S. Cline ištarnavo-OSS ir' prielaidas.
CIĄ 30 metų. Savo atsiminimus, 
kąį’ kurias, operacijas ir istori- 
hiųs dųcniiepiš jis užfiksavo kny 
goję' “$ęvrets, Spies and Scho- 
įąiK’į ; (Acropolis Books- Ltd., 
$ipil. ^ors, dėl, savo rimtumo kad Bay of Pigs, baigėsi trage 
knygą nėra skirta skaityti sma Didžiausiomis sėkmėmis 
gįjįavttąui, bet . dėl .aprašomų jis laiko Irano premjero Mossa- 

i*'*' • paslaptingų'-įvykiųTdegho pašalinimą iš valdžios ir 
yįą patįįūlcli. Aprašant trintį i įvykių Gvatemaloje numatymą 
bęi jtė0jntąiką,.ląrp įvairių agen ir jų. prevenciją, 
turų, minimos FBI direktoriaus 
J. Edward Hooverio paslaugos 
tapti ir C|A viršininku.,^

Pagal Oinė, ClA pareigos bu
vo nė tik rinkli žinias, bet ir pa 
gą| Jės.
samprotavimus, kaip valdžia tu 
rėtų elgtis, ateityj e. Į ČIA įstai
gą laikė-savaitės suplaukdavo ke 
lėtas aimtų žinių bei raportų ir 
pranešimų, ^kuriais daugumoje 
nebuvo ir nėra įmanoma pasi- 
nąudoti. Apie 80% tų žinių pai
mama iš laikraščių ir kitų vie- 
šų šaltinių. ; h; i . • .

Čia tenka prisiminti, kad. to
kių'žinių nuotrupas — Lietuvos 
žinių, atrankos vardu, dėka ne- 
ijgąl' gyvavUsios Lietuvos Nepri 
įlaiisomyĮės Talkos sambūrio 
gėuįąyo kai kurie išeivijos laik- 
r^čibL Vėliau jų dalis buvo 
spdpsdinamos Eltos žiniose. Vie 

laiko tarpiu vokiškoj e
Eltos laida, dėl 'tokių žinių bei

Karštos ir.šaltos nuotaikos prie Pacifiko kranty
Prie karštų, lietuviškų, nuo- Čekanausko dukros), rodos 

taikų (įskaitant mano paties) keturiolikos metų amžiaus, 
reikėtų priskaityti losangeliečių 
(lietuvių) jaunimo ansamblio 
“Spindulys” grupės išvyką Eu
ropon. Liepos 17 vėlų vakarą 
tą grupę palydėjome laimingon 
kelionėn iš Los Angeles West 
Imperial Terminal aerodromo.

Užrekordavau (magnetofono 
juostelėn) ne tik kelis paskuti-.Puikiausia; grupės (Spindulys) 
niuosius grupės vadovės O. Ra- • vadovės Onos Razutienės rašyti 
zutienės žodžius (juos losange- Į (jau iš Europos) žodžiai (mane 
liečiai girdės mano radijo va-1 pasiekę atvirutėmis iš Olan- 
landėlėje rugpiūčio 6 d. 12:30 dijos ir Vakarų Vokietijos /sa- 
—1:00 PM), bet ir kai kurių tos ko šitaip (man šias eilutes be- 

kaip j rašant): - “...laimingai nutūpę ir 
pradėdaTni tokią! pasižvalgę Londone — liepos 19 

d. — perplaukėme Lamanšą, esa
me Amsterdame — nakvojame. 
Visi linksmi — nors pavargę. 
Rytoj mūsų pirmas pasirody
mas (su lietuviškomis dainomis 
ir tautiniais šokiais. V. B.), 
vokiečieų ir lietuvių publikai. 
Rūpinasi Lietuvių B-nės pirmi
ninkas Kiužauskas. Tikime, kad 
seksis visur, nes esame visur 
laukiami. Iki. Jūsų- Ona Razu- 
tienė ir; “Spindulys”, . -

Antroji atvirutė, mane pasie
kusi, šiandien “Naujienoms” pa
stabas berašant,,byloja šitaip: 
“...sveikiname iš:Vasario. 16-tbs 
gimnazijos, kur atvykome iš 
Koelno plaukdami Reinu; Buvo 
labai įdomu, matėme daug pilių. 
Koelno lietuviai nuoširdūs, o gim
nazijoje esame kaip namuose.

Pasitarime dalyvavo Jonas 
Kavaliauskas, Dr. Vladas Šimai
tis, Jonas Kreivėnas, Viktoras 
Kožica, kan. Vaclovas Zakarau
skas, Delfiną Tričienė, M. Gude
lis ir Jonas Tijūnas.

sena spinduliuojančiais veidais 
— ne tik laukiamuosius, bet ir 

Home
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Kodėl Maskva bijo Helsinkio aktų
Visi paskutiniais dviem mėnesiais skaitėme, kaip so. 

vietų diplomatai sukinėjosi, kad tiktai jiems nereiktų 
svilti keptuve dėl Helsinkio aktų nepildymo. Sovietų pro
pagandos agentūros labai plačiai rašė apie Rytų Euro
pos sienas, J)et nenorėjo klausyti apie pagrindines žmo
gaus teises. Sovietų delegacijos pirmininkas Belgrado 
pasitarime Juri Voroncovas pareiškė, kad Belgrado kon 
ferencijos visai nebus, jeigu Europos valstybės ir net A- 
merika reikalaus tyrinėti, kodėl pačioje Sovietų Sąjun
goje ir rusų < 
susitarimai. '

Sovietų delegacijai buvo pasakyta, kad Helsinkio ak 
tų žmogaus teises privalo būti peržiūrimos, kaip ir kiti 
suomių sostinėje padaryti susitarimai. Jeigu sovietų vai

Abu Juodvalkai gimė Amerikoje, čia įrašyti j gimimo 
knygas, abu yra Amerikos piliečiai, nei vienas nepriėmė 
kitos pilietybės, bet nei vienas negali gauti leidimo išva
žiuoti iš Sovietų Sąjungos ir sueiti sų Amerikoje gyve
nančiais ir dirbančiais seserimi ir tėvu. Jonas buvo 3 me 
tų, o jo sesuo Larraine 6, kai motina juos išsivežė į ne
priklausomą Lietuvą. Amerikoje liko tėvas ir išvežtųjų 
sesuo Berta. Prasidėjus Amerikoje depresijai, tėvas pa
rašė motinai, kad pabūtų kuri laiką Lietuvoje, kol Ame
rikoje pagerės ekonominis gyvenimas ir jis pajėgs pasiųs 
ti jiems pinigų kelionei. Bet tuo tarpu užėjo karas, sovie
tų okupacija, kuri visai suskaldė Juodvalkiu šeimą.

Tėvas ir sesuo, dirbanti Cicero ligoninėje, jau 30 me
tų rašinėja įvairiausius prašymus, kad tiktai išleistų Jo
ną ir Lorraine Juodvalkius, bet tie prašymai nieko nepa
dėjo. Valstybės Departamente prieš 20 metų užvesta
Juodvalkiu byla. Atsakingi JAV pareigūnai kiekvieną 
metą ir kiekviena proga primena sovietų valdžiai, kad 
išleistų šiuos Amerikos piliečius, bet nieko tai nepadeda. 
Sovietų valdžia net nepajėgia pasiaiškinti, kadėl ji atsi
sako išleisti.

Brežnevas nenorėjo išleisti ir Simo Kudirkos. Sovie
tų valdžia rado Įvairiasių priekabių, kad tiktai neišleis
tų Amerikoje gimusio Simo Kudirkos. Bet kai preziden
tas Fordas parašė pačiam Brežjnevui laičką,. reikalauda
mas išleisti Kudirką, per klaidą amerikiečių rusams ati
duotą, tai Maskva išleido ne tik patį Kudirką, bet ir jo 
žmoną bei vaikus. Ką prezidentas Fordas parašė Brež
nevui, tuo tarpu dar nežinome, bet laiškas turėjo būti

K. STKEVA

vo apkaltinti nusikaltimu. Mat 
jų vienas nusikalto: kritikavo 
LB- uę. Netokių, kad jis būtų 
kritikavęs LB kaip tokią. Jei 
jau kritikavo, tai tik jos va
dus. Bet ar pakritikavimas LB

Užuot padėkos - diskriminacij’a
Vienuolių pranciškonų lei

džiamas Brooklyne, savaitraš
tis “Darbininkas” savo veda
majame, liepos mėn. 29 d. lai
doje paskelbė dėl ko LB vadai 
atmetė penkių mūsų visuome
nininku pastangas susodinti de
ryboms prie vieno stalo JAV nusikalto parėmęs pinigais “re 
LB su Amerikos Lietuvių Ta- orgus”. Kas tie “reorgai?” Vi- 
ryba. Tarpininkų grupę suda
rė J. Jurkūnas, dr. L. Kriauče- 
liūnas, prof. M. Mackevičius, 
dr. J. Meškauskas ir prof. Ba
lys Vitkus.

Spaudoje buvo paskelbta.

suomenė tokių nežino
Išeitų; kad pranciškonų ve

damojo rašėjas norėjo šiuo žo 
ožiu ką nors pašiepti. Pravar
džiuoti, įžeidinėti mūsų visuo
menės veikėjus, kiek man at-griežtas, jei Brežnevas prižadėjo išleisti Kudirka. Reikia '
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manyti, kad sovietų valdžia bus priversta išleisti ir Juod- Kad AHa jų pastangoms prita- rodo, kad tėvams prancisko-

žmogus. Tat, judviejų įrflcia- 
viiuas į krikščionis demokra
tus yra grynas nesusipratime*.

Pokaičius šį vedamąjį rei
kia stebėtis, kokių būdu LB 
vadai bando pridengti tavo 
tamsius užmojus. Tai aiškiai 
matosi iš vedamojo. Jie, no

rėdami pateisinti , savę ir ne
norą susitarti, kad išlyginti 
nesklandumus su Altą, diskre 
dituoja, kaltina kitus. Bet ąr 
tai gražu?

Vedamajame paskelbtos są
lygos, pagal kurias tarpinin
kais vesti deryboms negali bū 
ti partijų nariai. Bet kodėl ne 
prisimenama apie froutinin- 
kus? Ar jie nepartiniai?

Kyla klausimas, kodėl pran
ciškonų ^^Darbininkas”. skel
bia partijų nariams diskrimi
naciją? Kodėl partijų nariai 
negali rūpintis LB likimu? Ar 
Bendruomenės vadai jų nes
kaito savo nariais? Juk kiek
viena demokratija toleruoja 
įvamas" nuomones, be to nega 
lėtų ibfiti demokrątijbs. Dė- 
mokratija remiaši partijomis. 

’Ar “Darbininkas* yrą prieš 
demokratiją? ” ,

Keista^ kad tame “Darbinin 
ko” vedamajame aiškiai yra 
paskelbtas- ir prieštaravimas. 
Rašoma, kad minėti tarpinin
kai savo autoritetu ir turima 
įtaka turėtų į Altą sudaran
čias srovines grupes bei orga
nizacijas paveikti, Jkad būtų 
pradėti pokalbiai su JAV LB 
Krašto valdyba. Bet gi minėti 
iniciatoriai padarė, kad Altą 
sutiko vesti pokalbius, įdomu, 
kokia kitokia įtaka jie dar’ tu
rėtu padaryti? ' :

Ar gi neskaudu, tiems mūsų 
vfcųog«nĮnipkams# Į)|UĮdžiu- 
sięms pąsiįarnąųtį lietuviškam 
reikalui? Bęt LB vądukai 
užuot jiems padėkoję, juos dįs 
krirjiinavo ir dar ąpkąltipp 
Tai Įrūdija kokiose rangose 
yrą. atsidūrusį JAV Į<B-pė.. *

vaikius, norinčius pasimatyti su Chicagoje dar-ir šien-įrėrir sutiko kalbėtis, bet. deja, 
LB vadai atsisakė. Atsisakė tai 
atsisakė, bet dar neviskas. Pa 
sirodOj kad jie ir supyko, kam 
iš viso šie ėmėsi tokio bandy
mo ir kam jie, gavę per nosį, 
paskelbė visuomenei tokią ži- 

į “vi
sų sutarimui’ atsisakome ką 
nors toliau daryti.

žinoma, toks atmetimas pa-

dien gyvenančiu savo tėvu. < -
Be nenoro pildyti viešai padarytus tarptautinius pa- 

viešumos. Kol at
sakingi Amerikos pareigūnai įteikia raštus sovietų val
džiai, reikalaudami išleisti 366 Amerikos-piliečius ir ne
kelia viešumon šios žiaurios sovietų sauvalės, tai Mask-\ni?^ atmetus LB vadams 
vos valdžia tyli. Tokius Amerikos piliečių sąrašus jdavi-

laub tyrmeu, pajuje Jsižadėjimus, sovietų valdžia labai bijo vi
okupuotuose kraštuose laužomi Helsinkio į - ....... .

± co Ir'T'n rr-! ArrnnLrriQ rta y»oi min oi įtoilrio roo

nams savo laikraštyje turėtu 
būti svetimas dalykas. Bet ini 
čia torių didžiausias nusikalti
mas yra tas, kad jie yra parti
jų nariai. Ir kaip tokie LB va
dų nuosprendžiu-negali rūpiu 
lis Bendruomenės nuosmukiu, 
nei jos suskilimu^ nei jos va
dams priminti,. kad jie uzur
pavo Altos veiklos sritį.

Tai tau demokratija, kurią 
t : St - Barzdukas 

labai neigiamą įspūdį, nes pa-f linksniuoja! Bet dar didesrą 
nusikaltėliai LB vadų akyse 
yra liaudininkai ir krikščio
nys demokratai, nes jie savo 
suvažiavimuose paskelbė rėžo 
liudijąs. Kokias? Kerašo. Kiek 
man - y ra; žmoina, jie ' aiškiai 
pasisakė prieš bendradarbia
vimą su okupantu, bei jo tal
kininkais. Reiškia,’ pranciško
nų “Darbininkui” tai nepatin
ka, išeitų, kad nuo tokių rezo
liucijų atsiribojimas yra tie
simas tilto į bendradarbiavi
mą.

Vedamojo rašėjas sumini, 
kad iniciatorių grupėje buvo

C m-T - ; ' rT 'tdavėjo sovietų ministrams ir ambasadoriams sekretoriaidžia kliudys nagrmeti žmogaus teisių klausimą, tai tadai J _ __ ■ „. . -------- ------ -
jjDean Rusk, William Rogers, Dr Henry Kissinger, o da 4arė lietuviškajai visuomenei! taip dažnainiekais eis visi Helsinkio aktai. Atsisakius pildyti vieną 

svarbią Helsinkio susitarimų dalį, beverčiai bus ir kiti su 
si tarimai.. Paskutinėmis Belgrado pasitarimo dienomis 
sovietų delegacijos pirmininkas Voroncovas prisipažino, 
kadsovietų valdžia nenorėjo visą Belgrado konferencijos 
metą būtų spirginama keptuve. Maskva bijojo, kad Belg 
rado konferencija nevirstų viešu tarptautiniu teismu So
vietų Sąjungai už Helsinkio aktų leužymą.

Maskva žinojo, kad Amerikos kongresas ruošia di
delį kaltinamąjį aktą. Vien tik Amerrikos Lietuvių Tary 
bos surinktų ir Dr. Kazio Bobelio į Washingtona nuvež
tų ir kongreso komitetui įteiktų duomenų viešame posė
dyje galėtų kelias savaites karštuose taukuose spirginti 
visus sovįetų delegacijos narius dėl žmogaus teisių laužy
mo. Bet reikia neužmiršti, kad panašius kaltinimus kong pilietis ir neis tarnauti į rusų kariuomenę. To užteko, kad 
reso komitetui įteikė ne tik lietuviai, bet ukrainiečiai, len jis būtų suimtas ir išsiųstas į Vorkutos prievartos darbo 
kai, gudai ir kitų pavergtų tautų atstovai laisvoje Ame- stovyklą. Kada sovietų valdžia pripažino,-kad jis buvo 
rikoje, Komiteto pirmininkas Dante Fascell, senatorius kalinamas be pagrido, tai išrašė jam leidimą iš stovyklos 
R. Dole ir kiti komiteto nariai surinkta medžiaga ren- važiuoti namo. Dabar tas ledimas yra svrabiausias jo so- 
giasi tarptautinėje konferencijoje rengiasi' “spirginti” vietinės pilietybės įradymas. Tai biauri apgaulė ir pasi- 
sovietų atstovus už tokią žiaurią valdymo formą ir to- tyčiojimas iš pagrindinių Juodvalkiu teisių. .< ■
kiusbėširdžius naujos imperijos valdytojus.

Praeitą sekmadienį Chicago Tribune koresponden- dines žmogaus teises. Viena jų reikalavo leisti karo metu 
tas Philip Caputo iš Maskvos praneša šiam plačiaiskaito atsiskyriusioms šeimoms susijungti. Maskva padarė di- 
mam amerikiečių dienraščiui apie lietuvių Jono ir Lor- dėlę skriaudą visai Lietuvai, bet ji nuskriaudė Amerikos} kiti 366 JAV piliečiai būtų išleisti, o lietuvių tauta išlais- 
raine Juodvalkiu (angliškai jis rašo Juodwalkiu) likimą, piliečius Juodvalkius. Dabar jai teks spirgėti karštame vintą iš tokių valdovų.

bar juos įteikė ir Cyrus R. Vance. Pastarasis nuskrido į 
Maskvą atomo ginklų reikalais tartis \ bet jis neužmiršo 
įteikti Gromykai ir ilgiausio sąrašo neteisėtai sulaikytų 
Amerikos piliečių. Nei valstybės Depa^imeiitm,' nėr tė
vams, nei pačioje Lietuvoje gyvenantiems Juodvalkiams 

^sovietų valdžia nieko neatsakė. ?
Sovietų valdžia prievarta jiems primetė sovietų-pilie

tybę ir šiandien nenori ‘jų išleisti, nes jie esą sovietų pilie 
čiai. Jonos Juadvalkis, nenorėdamas tapti sovietų pilie- 

. čiu ir nustoti Amerikos pilietybės, griežčiausiai atsisakė 
eiti į Raudonąją Aarmiją.-Jis buvo kviečiamas sveikatai 
tikrinti ir gavo Įsakymą eiti į karo tarnybą, bet jis ru
sams išsiaiškino, kad jis gimė Amerikoje^yra Amerikos

aiskėjo, kad ne Amerikos Lie 
tuvių Taryba yra nesukalba
ma, o LB vadai, Tat pąsiteisį 
minui jie ėmėsi šiuos inicia- 
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torius diskredituoti. Ėmė aiš- 
r j 1 -f ‘ *• *r’f -'jjT* G.;* >’ t

kinti visuomenei, kodėl minė
ti visuomenininkai negalėjo 
imtis tokios misijos.

Pranciškonų “Darbininko” 
redaktorius savo vedamąjį bai 
gia tokia išvada: “Kam jie ė- 
mėsi tokios misijos, .būt geriau 
padarę, jei to nebūtų pradė
ję”. Ir tai dėl to jiems nederė
jo imtis tokios iniciatyvos, neš 
du šios grupės nariai priklau
so tautininkų — neolituanų 
srovei, viesnas liaudininkam, 
vienas, o gal du šios grupės na 
riai priklauso krikščionim defMeškauskas, bet ir šis daugiau 
mokratam.

Ar tai ne diskriminacija? 
Bet dar ir to negana, jie bu-

mokratai. Dėl to, tenka žtąi ką 
pasisakyti. Gal tik vienas dr.

Amerikos diplomatai įrašė j Helsinkio aktus pagrin-

yra pakrypęs į frontinriricų pu
sę. Gi, prof. B. Vitkus nėra 
krikšč. demokratų partijos

keptuve už tremplenimą pagrindinių Juodvalkiu ir jų 
‘ šeimosteisių. Privalome reikalauti, kad Juodvalkiai ir

Grasinimai LaGuardia 
aerodromui' ■

tą sekmadienį La Guardia aero
dromo vadovybė gavo nežinomo 
asmens pranešimą, kad netro- 
kus aerodrome sprogs galinga 
bomba. Aerodromo vadovybė

pranešimais ir sproginėjimais, 
uždarė aerodromą visai vaian- 

1 dai ir 15 minučių, kol patikrino, 
visas keleivių paimtas dėžutes 
daiktams saugoti ir kitas pavo
jingas vietas. ^.Jokios bombos ne 
radę, jie leido lėktuvams ne tik 
nusileisti, bet ir išskristi.

šitoks keleivių ir lėktuvų su
laikymas kenkia aviacijos te- 
niui ir bereikalingai įtempia 
nervus ne tik tarnautojams, bet 
ir keleiviams.

V. KAROSAS

Radvila Juodasis
(Komentarai)

Bušackis rado sekantį išaiškinimą. Radvilos Juo
doj brolis Jonas, 1510 m. nuvykęs studijuoti į Ferrarą, 
Italijoje, pateko herzogienės Renatos dvaran, Liudvi
ko XIII dukters, kuriam laikui priglaudusi pabėgusį 
Joną Kalviną ir vėliau tapusia viena iš žymiausių hu
genotų veikėja. Tuo Bušackis sugriauna mūsuose pla
tinamą lenkiškos reformacijos versiją, nes savo bro
lio poveikyje Radvila Juodasis palinko kalvinizman, 
susirašinėjo ir su pačiu Jonu Kalvinu ir globojo bei 
rėmė silpną lenkų reformacinį sąjūdį.

Lietuvos reformacijos kryptį nulėmė Radvilos 
Juodojo genijus. Logiškai galvojant, siekdamas DLK 
įjungti į Baltoskandijos orbitą, kurioje buvo įsitvirti
nęs liuteronizmas, turėjo Lietuvos reformaciją pak
reipti ta pačia kryptimi ir net kurį laiką žaidė su ta 
mintimi. DLK susiklostę istoriniai savitumai padik
tavo priimti kalvinistinę kryptį, nes sudaryta iš įvairių 
tautybių ir skirtingų religijų, tegalima buvo apjungti 
griežtai prisilaikant tolerancijos principo. Šios poli

tikos laikėsi visi gediminaičiai, pasiekdami puikins 
valdymo rezultatus.

Liutcronizmas, priėmęs principą “cuius regio' 
eitis religio” (keno valdžia, to ir rel i gi j a), "negalėjo su- 
4. iū nesurado tinkamos dirvos tolerantingoje lietu
vi; lanfoįe, Radvila Juodasis, siekdamas išlaikyti 
DLK istorines tradicijas ir lietuvių tautos dvasinį sa
vitumą, loleran. 'jOs principą padėjo Lietuvos refor
macijos pagrindą... Jo paties pastangomis pravesta

1563 m. Vilniaus seime Religinį laisvės privilegija 
buvo vienintelė visoje Europoje ir atatiko Amerikos 
konstitucijos principams.

Radvilos Juodojo genialumas siekė daug plačiais, 
Savo brendimo metuose yra ilgai buvojęs Vakarų Eu 
ropos universitetuose ir svečiavęsis karalių ir didikų 
dvaruose, čia jis gavo išsamiai pažinti renesanso, hu
manizmo ir reformacijos sūjudžius, susidarančius Va 
karų Europos priešingumus ir besiformuojančias jė
gas už gyvenimo pagrindinį pertvarkymą.

Nors anuomet kalvinizmas, išskyrus švaicariją 
niekur nebuvo įsigalėjęs, Radvila Juodasis, anot Bu- 
šackio “perėjo ne kokion nors busitizmo sek ton arba 
liuteronizman, bet šveicariškosios Kalvino reformaci
jos konfesijon, pačion vakarietiškiausion protestan
tizmo formon” (psl. 128). Tas įrodo Juodojo genialu
mą, tikroviškai numačinsio kas vadovaus naujųjų am 
žiu epochai.

Religijos vaidmuo
Veik visoje lietuvių raštijoje, nagrinėjant Lietu

vos istoriją ir tautinės kultūros susidarymą, nerišama 
su religija. Taikiausiai tai nusako dr. J. Girnius: “Nie
ku būdu... negalima tautybės tapatinti su religija, nes 
(ai lygiai priešinga tautos ir religijos esmei’”/‘‘Tauta 
ir tautinė ištikimybė”, psl, 74).

Tokia pąžiūfa susidarė išimtinai lietuvių tautoje, 
nes nuo pat istorijos pradžios teko kietai grumtis su 
kryžiuočių primetamu krikštu ir vėliau su atnešta len 
kiška katalikybe, kurių priedangoje sekė Lietuvos- 
valstybingumo ir tautinio savitumo naikinimas, šis pa 
vojus nebuvo pašalintas prasidėjus kalvinistinei refor

nfacijai, nes nesant savų paruoštų dvasiškių teko juos 
kviestis iš Lenkijos ir kitų kraštų. Tolygiai Maž. Lie
tuvoje liuteronizmas neapsaugojo nuo prasidėju
sios vėlesniais amžiais germanizacijos. Brukamas or
todoksų tikėjimas nešė rusifikaciją ir despotizmą. Lie 
tuvybės išlaikymas tebuvo galimas atsiremiant į išti
kusią tautoje liaudies kūrybą.

Tai paaiškina, bet nepateisina lietuvių istorikų 
nesupratimo religijos reikšmės aiškinant lietuvių tau
tos gyvenimą ir jos istoriją.. Vakarų mokslininkai, fi
losofai ir istorikai žiūri į religiją, kaip į svarbiausią 
dvasinę jėgą, nuo kurios didžioje dalyje priklauso jos 
kultūra, civilizacija ir bendrai jos istorinė eiga, 

i“._ > -
Šioje vietoje verta pacituoti kun. Vyt. Bagdanavi- 

čiaus taiklų apibūdinimą: "Teisingai pastebi Kroe
ger, kad bitės ir skruzdės turi tikrą bendriją, bet jos 
neturi kultūros... Kultūra, būdama tik žmonėms būdin 
ga apraiška, nekyla iš jos fizinės prigimties. Ji yra 
žmogaus dvasios apraiška, tačiau labai tampriai susi
jusi su fizine žmogaus gyvenimo sritimi, su jo pragy-i 
veninio -būdu, darbais, technika” (“Tautos samprata 
ir lietuvių tautos individualybė”, psl. 12).

Nors Bagdanavičius nesurišo “žmogaus dvasios 
apraiškos” su religija, bet tai savaimiai suprantama. 
Lietuvių tauta nėra Lietuvos gamtos produktas. Jos 
.tautinio charakterio ir kultūros susidarymo reikia ieš 
koti senovės lietuvių religijoje, karią keitė naujai 
atėjusios religijos. Tuo būdu Bušackis, bene pirrrmV 
lietuvių istorijografijoje, svarstymas Radvilos Juodo
jo istorinę veiklą i.r jo epochos susidarĄmą religinių 
kovų eigoje, surado mokslinį kriterijumą įvykiams 
suprasti. * <*

Lietuvos teformacijos savitumas'
Lietuvių raštijoj’ paskleitas klaidingas reforma

cijos snpratimas. Lietuvių enciklopedijoje randame 
tokį reformacijos apibūdinimą: “Reformacija, dide
lis religinis sąjūdis XVI a., suardęs Iš viduramžių ki
lusį vieningą Vakarų krikšejoniškąjį pasaulį ir tuo pa
čiu padidinęs naujų amžių angoj prasfdėjnsį politinį 
Europds susiskaldymą... Vieni reformos sąjūdžiai vy
kdavo pripažintos Bažnyčios rėmuose, jai fikesmės ne
si priešindami... Kitos reformos ėjo prieš Bažnyčios pri 
pažintą santvarką, todėl jos pavadintos erezijomis” 
(LE, 251. 56 p.). “V į““; į

šiame apibūdinime neskiriamos dvi skirtingos 
sąvokos — reformacija nuo refomuzmo, kas būdin
ga katalikiškai galvosenai. Kuomet Lietuvi^' Enciklo
pedijoje reformasija pristatoma kaip “erezija”, tai 
Encyclopaedia Britahnica reformacija apibūdinama 
kaip dvasinė revoliucija, pakeitusi Europos ir viso pa
saulio istoriją. LE nepripažįsta jokių ypatingų nuo
pelnų reformacijai kuriant naują epochą, nes Katali
kų Bažnyčia padėjusi dvasinius pagrindus viduram
žiams. iš kurių savaimiai išsirutuliavo naujieji am
žiai, sudarydami sąlygas (antinėms vajstjbėūis susi
formuoti,

■ . ' (Bųž dRUjriatj)

^KAITVKTTE IR KLATINKITE
DIENRAStl “NAUJIENAS*



Grant Parke

DR. A. J. GUSENAS

i)K. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGU A 

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

Priima ligoniu$ pagal susitarimą, 
iei neaUiHepia, skambinti 374-WO4,

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd.z Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 aaroo dienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vaL 
tel.: 562-2727 arba 562-2721

R«.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGU A 
6132 So. Kedzie WA 5-2*70

— "‘S.-'"

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

OIL C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Vaii.y Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

M. ŠILEIKIS

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS
3907 West 103rd Stręst 

Valandos pagal susitarimą

489-4441; 561-4605 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

1002 K WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vaL

1R. FRANK PLECKAS
QPTOMETRISTAS

EALBA LIETUVišKAI
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149

_ Aiirijia akis, Pritaiko akinius ir
-- . “contact lenses”’ -'

YA. pagal susitarimą. Uždaryta trtč.

;(DR^OMS'SEIBUIIS
15MCTTV, PŪSLĖS IR :

~ • š PROSTATOS CHIRURGIJA.- , .
WEST 63rd STREET - .

• 'ąnįtrąd. nuo 1--4 po pietų, y
'£e tvirta d. nuo 5—7 vai vak ‘j

Ofiso Yėref.F776-2880 ' Ii
nlr'iwojiii riž. fel«f.:'34&S&' t

DR. VYT. TAURAS 
■p GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
' Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 

Ofisas 2652 WEST 59th STREET
Tel. PR 8-1223

OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiart, 
e ir penkt. 2-4 ir fra vai vak. šeštadie

niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 
pagal susitarimą.

Aparatai - Protezai. Med. Bam
JX Speciali pagalba kojoms.
C<* (Arch Supports) ir L t

2850 West 63rd St., Chicago. III. 6062$ 
..... Telef.j PRespect 6-5084

Gėles nsoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63r0 SĮREfe) 
Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishių krautuvė 

THE DAISY STORE 
?918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

Tai. 499-1318

PERKRAUSTYMAT
*

Laidiniai — Pilna, apdraudė 
ŽEMA KAINA

T*I. WA 5-8063

Apdraustas perkrsustymas 
it įvairi v atstumu

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1 *32 arba 376-5996

.. ............ ............................

I SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS I
Visos programos Ii W0PA, 

1490 UL A. M.

Ll.tuvly k«|b«: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 Į 
— 1:00 vaL popeL — šeštadieni 
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30

Mfmlock 4-2413 

715? So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629

Šio pūliniai esti labai kenks
mingi žmogaus sveikatai, o la
biausiai tai augantiems vaikams. 
Dažnai esti, jog vaikai nuo jų 
gauna ir kitas ligas, kurios dar 
jaunatvėje sutramdo jų sveika
tą.

Šių pūlinių atsiradimo prie
žastys yra tokios: kiauri, išpuvę, 
nutrupėję dantys, nulūžusios ar 
nupuvusios dantų-šaknys, apkal 
kakmenėje> dantys ir netinka
mai^ j dantis sudėti lydiniai.“

N<uo šių, pūlinių daugiausia 
nukenčia augantieji vaikai, kuo 
jnet dygsta antrieji . krūminiai 
bei pastovieji dantys. Mat, jie 
atstumia dantenas nuo pieninių 
dantukų, padarydami plyšius, 
tarpus, ? j kuriuos, kramtant 
maistą, jsibriąųna maži jo gaba 
lėliai, kurie vėliau- pradedą rūg
ti,. pūti ir. cheminės reakcijos 
pasėkoje formuojasi pūlinys. 
Prie to čia greitai įsiveisia nuo- 
"dingųjų bakterijų, perai, kurie 
užuodija danlenas, prasideda jų 

Uždegimas,,žando tinimas ir pū
linio susimontavimas.
. Toks" pūlinys visuomet - suke- 
ia skausmą, žandas ištinsta, kū 
no temperatūra pakyla iki 102 
laipsnių karščio, o kartais ir 
daugiau. Ligonis esti privers
tas lovoje gulėti iki pribręsta 
pūlinys. Pribrendęs pūlinys, trū 
ksta iš vidujinės ar išorinės' žan 
io pusės. Jeigu jis trūksta iš iš
minės žando pusės, tuomet pa
silieka žymė, rankas visam lai
kui.

Kiaurųjų pūlinių pūliai nepa
tenka tiesioginiai Į kraujo apy 
aką, kaip, kad aklųjų. Burnoje 

jie susimaišo seilėmis ir mais
tą kramtant, persiduoda į-vi- 
laus organus. Viduriuose jje už 
įuodyna skrandį, žarnas, sutrik 
io vjrskinimą, sukelia gastritą, 
alcerius, apendicitą, reumatą, 
irtritą ir širdies sutrikimus.

y Burnoje apnuodija ■ migdolus, 
kvėpavimo dūdas, plaučius ir 
kartu atveria duris visoms ki
toms ligoms. . ■ .

Savaime statosi klausimas, 
irgi mes nors truputį išsamiai 
?amastome apie savo vidinę ma 
šineriją? Reikia sakyti, kad ne. 
r taip yra tik dėl to, jog mūsų 
nanymu ji nepirkta ir pinigai 
nemokėti,, todėl jf turi ir tar

nauti amžinai. Tačiau taip ne 
>ūna, anksčiau ar vėliau ji suš
lubuoja ir už jos nepriežiūrą 
kartais sumokame net savo gy- 

Į- vybe.
Nūdieų perąsi žmogąus, ku

ris norėtų būti sergąpčių. Kiek 
dienas nori geros sveikatos. Gy 
renimas tik tuomet esti malo
nus, kuomet žmogaus kūno vi- 
laua našinerija atlieka darniai 
savo darbą. Nūdien, jeigu žmo 
gus norėtų, galėtų būti laisvas 
nuo daugybės ligų. Šiandien svei 
katai tirti yra geriąusjos prie
monės, apie -kurias seniau nie
kas ne nepagalvojo. Viena iš tų 
— tai X-Ray spindulių peršvie
tos, kurios suranda ir parodo in 
fėkcijos židinius.

Manding, norint palaikyti ge
rą sveikatą ne vien tik augančių

vaikų, bet_. suaugusių ir 
žmonių, būtinai reikia padaryti 
X-Ray spindulių peršvietos vi 
so kūno ir dantų nors karta į 
metus, Tuomet ,bus galima iš
vengti bei apsisaugoti nuo dau
gybės įvairių ligų, kurios byrė 
te byra ant bręstančių vaikų ir 
juodo darbo žmonių !

Gydymas dantų su kiaurais 
pūliniais. Toki dantys nėra pa. 
gydomi. Pirmiausia turi' būti pa 
šalintas infekcijos židinys. Ne
pašalinus. infekcijos židinio, vi- 
suomet po danties ar dantų išro 
vimo prasideda . komplikacijos, ’ 
kurios žmogų susirgdina, o kar y .

senų

mu, leidžia kiekvienam sociali-, 
stiniam kraštui tvarkytis, kaip 
patinka. Iš tikrųjų eurokomuni 
zmu lopšys ir yra Jugoslavija.

Nepasitikėjimą Jugoslavijoje 
kelia Sovietų Sąjungos versimą 
sis j Ąfriką. Tačiau jugoslavai 
galvoja, kad sovietams nepasi- 
seks pakeisti Jugoslavijos sant
varkos po Tito mirties (jam su- 
kųuka 85 m.), nes pagrindiniai 
postąi yra jaunų, energingų Ti-
U> skiniukų rankose.
Neapsieina Jugoslavija irbepo- 

UHuių kalinių. Jų skaičiuojama 
apie 200. Kalinių klasifikacija 
labai įvairuoja: stalinistai, kro
atų separatistai, rojalistai ir kt.: 
Laikas nuo laiko skelbiamo am
nestijos kalinių skaičių sumaži
na. Atrodo, kad eurokomuniz
mas Jugoslavijoje vis labiau įsi- 
pilietina. E. L.

— Federalinė valdžia šaukia į 
imigracijos įstaigas apie šimtą 
Rytų Europos tremtinių, atvy- 

GYVENJMAS JUGOSLAVIJOJE 1949 metais/Imigracijos 
Jugoslavija yra vienintelis ko pareigūnai turi pagrindo many- 

munistų valdomas Europos kra ti. kad apie šimtas nacių įvažia 
štas, kurio gyventojams leidžia- vo į Ameriką svetimomis pa-
ma keliauti, kur tiktai jie išsi
gali arba kur jiems patinka. Iš- 
skiriank'apie pusę tuzino valsty-

vardėmis,

•— Nacių vadas Frank Collin
bių, Jugoslavija yra visur pa- tvirtina, kad jis patraukęs teis-

man Skokie savivaldybę. Ji ne
turėjusi teisės reikalauti apdrau 
dos maršuoti besirengiantiems 
naciams. Skokie neleis niekam 
maršuoti, jeigu marsuotojai ne
turės apdraudos nuo padarytų 
nuostoliu.

naikinusi vizų reikalavijnus. 
Tikras paradoksas, kad įKtą pus
tuzinį įeina.ir Sovietų Sąjunga, 
kuri, anot Heilą Pick (Guar
dian, bal. 30j, Jugoslaviją laiko 
kapitalistiniu kraštu...

Nevaržoma Jugoslavijoje ir 
užsienio spauda, įskaitant laik
raščius, knygas ir filmus.1 Už
sienio kraštai gali atidaryti Ju- 

i goslavijoje savo informacijos 
vimo ^asrueuu. kuriuos gvventojai ne-
kwos zmogy o kar varft>maf '
tais net paskubomis reikia ves- Ja
u i staeionąrmę, M mgelbejus (ie,nokratiškas vakarie. ,

L : -j. tiška prasmėjdKelių politinių. . _
■ Norint, vaikus išauklėti ■ su partijų ekzistencija būtų neto- Airijoje buvo nušautas 

sveikais bei tvirtais daiitiiais,.I.eįljOtjna, Jugoslavija tiki į eu- britų kareivis, 
reikia juos gerai prižiūrėti, pa- J rokomunizmąį kuris, jų many*'sužeistas, 
laikyti burnos sanitariškumą ir į - 
bent kartą į metus patikrinti, ją-^ 
sveikatingumą pas odontologą. I » 
Ta pati preskfjpcija. galioja. su » 
augųsiems; ir seniems žmonėms, 
norintiems apsisaugoti nuo kiaų }> 
rų pūlinių žanduose 1

• Garsusis Australijos smui- ’ 
kiuinkas Fritz Kreisler (1875—? 
1962) buvo kviečiamas koncer-: 
tuoti visame kuitringame pašau f 
lyje. Jis uždirbo virš 3 milijonų; 
dolerių. _

gyvybę.

. — New Yorke suimtas žudi
kas David Berkowitz, bet penk- 
tadinip vakarą,automobilyje bu 
yo nušauta jauna pora kitame 
parke. ' .. ....

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Pabusk, kursai miegi ir kelkis iš numirusią, tai Kristus apšvies 
tave". — Efex. 5:14.
Kuomet krikščionio akys ir ausys atsidaro ir jis pamato tikrąjį pasau

lio stovį, jis turi atsikelti lyg iš numirusių ir pradėti veikti, kontroliuoti 
ir tvarkyti savo kūną, atsitraukti nuo nuodėmių ir nuo viso, kas bloga ir 
pasistengti uoliai vykdyti teisingumo ir meilės įstatymus. Pabudęs, atsi
kėlęs ir apsišvietęs žmogus nebenorės paremti nuodėmingus tamsybės dar
bus. Jis stengsis kovoti prieš ir nepasiduoti pasaulio gundymams ir pagei
dimams ir šėtono apgaudinėjimui. Apie didyjį žmonijos priešą šėtoną, yra 
parašyta, kad jo tikslu ir pasikėsinimu yra suvedžioti visą pasaulį. Kalbėda
mas apie jį apaštalas sako: “Nenuostabu, nes pats šėtonas persirengia į švie
sos angelą”. — 2 Kor. 11:14, 15,

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į t$ klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite* ne
mokamai Rašykite: - — — -

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

r

Mažeika &* Evans
Laidotuvių Direktoriai

C* Trys Moderniškos Koplyčios
& Mašinoms Vieta
< fel. 737-8600
V Tel. 737-8601

EUDEIKISGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArie 7-1741 -1742Praeitą penktadienį

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Šiaurės t 
vienas. 

o kitas sunkiai

4 

i

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.
V

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. y. - 1490 AM 
Šeši. 3:00 - 10:00 y. v.. — 106.3 FM 
Sekmad. 9:30 - 10:00 v.r. - 1230 AM
Veda K. BRAZDŽIONYTE

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

New Way Jo Fight Dutch Elm Disease
Dutch elm disease has long 

been the bane of homeowners 
and municipalities.

Few environmental prob
lems cause more grief than los
ing stately old trees that pro
vide cooling shade, absorb 
urban noise, produce oxygen 
for the atmosphere, and are 
just plain nice to look at" 
They also add substantially 
to property values. < •

Now it appears that there’s 
a way to help control Dutch 
elm disease. ‘Arbotect’ 20-S, 
a new fungicide, has been reg
istered for use by the Envir
onmental Protection Agency 
(EPA). The compound is man
ufactured by Merck & Co. j 
Inc., Rahway, N. J.

u ’Arbotect’, when used as 
part of. a comprehensive con
trol program, helps prevent 
the disease,” says Dr. Ronald 

A Landis, manager of agricul
tural chemical development 
for the health products firm. 
“The fungicide can also help 
control the disease in newly- 
infected trees, as long as the 
disease isn’t too far ad
vanced,” Landis says.

The chemical is injected 
directly into elm trees. The 
trees take up the fungicide 
through the sapwood. Thte 
’Arbotect* label calls for use 
by arborists or others trained 
in treating trees.

Plugs Tree Tissues
Dutch elm disease is caused 

. by a fungus carried by elin 
bark beetles. The fungus in
vades and plugs up water-con
ducting tree tissues. The tree 
wilts, and usually dies. Dutch 
elm disease is currently report
ed in 41 states, causing the 
greatest damage in the Mid
west and - Northeast. Since 
1930, when the disease was 
first discovered in the U. S., 
56% of elms standing in 
urban areas have died, mostly 
due to Dutch elm disease* 
according to the p.S. Forest 

, Service.
The first symptoms usually 

show up in the leaves on 
branches where the beetles 
are feeding. The leaves wilt^ 
yellow, tuo brown and (all

’Arbotect’ is applied by injection into the trees. It is best to 
use ‘Arbotect’ preventively. Apply when leaves approach full 
size. That’s late May through June. Therapeutic treatment 
should be made as soon as symptoms appear. That’s usually late 
June through August. Label directions call for u$e by arbor
ists or others trained in tree treatment.
off prematurely. Another im
portant symptom is blackish 
flecks or streaks beneath the 
bark in infected twigs. Once 
the symptoms are visible in 
the crown — the uppermost 
part of the tree — the disease 
moves rapfdly throughout the 
tree and control is difficult. 
The tree should be treated 
before 5% of the crown is 
affected.

Four Step Control
The control of Dutch elm 

disease requires a compre
hensive, four-step program, 
Merck scientists say. Here's 
what they recommend.

1. Sanitation*
Since dead or dying elm 

trees provide breeding sites 
for beetles which transmit the 
disease-causing fungus, it's 
important to remove them. 
The dead wood should be 
burned, buried, chipped or 
debarked. It should not be 
kept for firewood unless it's 
deharked.

Another flpT Don't prune 
your elms when beetles are 
active, us«alį[ May and 
August. They’D be attracted 
to the wounds, and carry the 
fungus directly into the tree.

2* Control adult beetles.
Trees should be sprayed

with recommended insecti
cides to prevent the beetles 
from attacking and infecting 
healthy trees.

3. Eliminate root contact 
between diseased and healthy 
trees.

Since the disease-causing 
fungi travel down to the roots 
as well as up through the 
branches, it’s important to 
eliminate root grafts between, 
diseased and healthy trees. 
Digging a trench between 
them will do the job. There 
are also chemicals that destroy 
root grafts.

Again, this is usually a job 
for an arborist or landscape 
contractor with labor-saving 
trenching machinery.

4. Apply 'Arbotect9 20E.
Finally, to fight the disease* 

causing fungus itself, have a 
trained person apply ’Arbo- 
tect’ 20-S fungicide, accord
ing to label directions.

It is best to use ‘Arbotect* 
preventively. Apply when 
leaves approach full size. 
That’s late May through June. 
Therapeutic treatment should 
be made as soon as symptoms 
appear, usually late June 
through August.

Consult your local arborist 
for more details*

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

IEVAS IR SŪNUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKšTfi TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Caicagos
Lietuvių
Laidotuvių
OįreKtorių
Associacijos i.

ANTANAS M. PHILLIPS
, TUMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. L1TUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So- 50th Ave^ Cicero, AL Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUD51INAS
3319 So. LITUANTCA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virgiui 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Mills, III. 974-441B 
----- . . . ---------------- - -

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-ltll
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Šaunios vestuvės
e-Dailininkų Aleksandro ir E 

onoros Marčiulionių si___  ...
nas ir Carol Ann Domeikytė su
kūrė šeimyninį .gyvenimą rug
pjūčio 6 d. Po sutuoktuvių buvojnond llnl, NA., kiekviena pro- 
Lanket as Burbank Manor salėje, ga gausiai paremia Nauj’ienų lei 
Svečių dalyvavo apie 150, jų tar- dinių. Dėkui už laiškų, gerus lin 

kėjimus, ankstybų prenumera
tos pratęsimą ir už dvidešimt 
keturių dolerių auką.

— Bruno Garankštis iš Rego 
3 , , v . Park., N. Y., pakviestas projek-dalyvavo labai * .. , 4 ... ... .;t° direktorium atstatyti ir pra- į 

i plėsti Suezo kanalą. Egipte teks 
i praleisti apie vienerius me
tus, dabar jis gyveno Cairo mie
ste.

finus Arū-

— Vytas Eidukevičius, Rich-

p-- daug jaunimo. Jaunave- 
džiams buvo gražiai paruoštas 
atskiras stalas, g-iusiai apsta
tytas gėlėmis prie degančiu žva
kių.

Vakarienėje
daug menininkų, Marčiulionių! 

draugų ir kolegų dailininkų. 
Gausios ir turtingos vakarienės 
metu jaunavedžiams buvo su
giedota Ilgiausių metų.

Kaip vakarienė, taip ir ben
dras Įspūdis buvo tikrai gražus, jamas So. Bostono lietuvių tau- pės, taip pat “Liepsna”, 
Šokiams grojo orkestras, jauni- tinių šokių sambūris pakviestas vaujama Birutės Vaičiūnaitės, 
mą ir vyresnio amžiaus svečius ’ dalyvauti International Night 
viliodamas šokti. Pašoko ir jau- programoje rugsėjo 17;d. mie- 
navedžių tėvai, abu menininkai storo Rotušės aikštėje. 
Aleksandras ir Eleonora Marčių- j 
lioniai, taip pat ir jaunosios gi
minės bei gausus būrys draugų. 
Jaunojo motina Eleonora Mar-J 
čiulionienė maloniai priiminėjo 
svečius, su visais svečiais prie 
stalų šnekučiavo.

Veikė ir gausus bufetas, žo-

— Onos IVaškienės vadovau-

I — Rugpjūčio mėn. atostogau- • 
ja dvi savaites lietuviški savait-j 

, raščiai: Keleivis, leidžiamas Bo
stone, Nepriklausoma Lietuva 
— Montrealyje ir Tėviškės ži
buriai — Toronte.

— Rūta Raudyte ir Emilija
džiu, nieko netrūko, o vakarienė Skrodytė, Elizabeth, N. J., tau-

— Naujienų rudeninis pikni
kas ruošiamas rugsėjo 11d. Po- 

Jonia'Grove piknikų sodelyje 
prie 46-los .ir AępĮier Avę. Ren
gėjai kviečių visus atvykti.

Į ■— Anna Bruzgulienę, savinin 
kė svetainės ir piknikais vietos, 

J esančios t|271 Keah Aye., Wil
low Springs^'upy linkėję, - pratęs- 
daina" prenumeratą, atsiuntė 

' penkinę Naujienų paramai. Ju6- 
’ zas Bružas iŠ Hot Springs, Ark., 

atsiuntė $4. Stasys Kuzmarskis 
\ iš Brighton Parko atsiuntė $3.

Tos apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas 3 mėn. tinkamesniam 
susipažinimui, todėl pavardės 
prašė neskelbti. Dėkui visiems. 
Platinimo vajaus proga Naujie
nos yra siunčiamos susipažini
mui 2 savaites nemokan^an Vb 
si skaitytojai prašomi padaryti 
pastangų surasti bent po vieną 
riaują prenumeratorių. . £

— Jonas Litvinas iš Town of 
kia Jūsų aukos, Jūsų kovos dėlp^ke apylinkės išvyko savatei į 
žmogaus teisių. Seimo šeimi-1 Dainavos stovyklą.
ninkais yra 106 kuopos valdyba 
ir nariai, globojami kun. kleb. 
Jono Vaitiekūno. Seime bus eū 
lė paskaitų ir pranešimų bei reri 
ginių, kuriuose dalyvaus ir vi
suomenė. ; :

X Namai, Žema —Pardavimui 
-> REAL ESTATE FpR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

- PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS ^MĖNESINIAIS IŠSIM0KEJIMA1S

- DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J

PETRAS KA2ANAUSKAS, Prez’dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

vado- važiuos delegatai iš 40 veikiai*
čių kuopų, jie atstovaus apie 2,^-

Dr. V. Kudirkos lituanistinė 500 narių, svarstys organizaci? 
mokykla, Elizabeth, X. J. sėk jos ir lietuvybės reikalus pagal 
mingai veikia prie lietuvių pa- seimo šūkį — Mūsų Lietuva'lau- 
rapijos. Tėvų komiteto pirmi- 

jninkė E. Gražulienė, o vedėjas 
| yra A. Bražinskas, 44 Kingman
Rd., So. Orange, N. J. .07079.

— Teodoras Blinstrubas iš
rinktas tautinio ir patriotinio 
žurnalo “Naujoji Viltis” leidėjų 
tarybos pirmininku.Tarybon įei- 

. M na Jonas Jurkūnas, Bronius Ka- 
epsna , įr Mečys Valiukėnas. Re

dakcinėj kolegijoj yra dr. Jonas 
Balys (pirm.), Aleksas Laiki
nas ir Bronius Nemickas. Žur-

buvo tiesiog karališka: valgiai į: tinių šokių grupės ‘T * _ 
pagaminti pagal lietuvišką sko-,akordeonistės, pakviestos groti' 
ni- į akordeonų duetų tarptautinia-

Vakaras užsitęsė iki vėlumos ■ me festivalyje rugpjūčio 19—21
ir visi buvo patenkinti. Skirtėsijd. Hunter Mountain apylinkėje, į n“įs* m7elai'skaitomaš'^jauni- 
linkėdami jaunavedžiams geriau- Hunter, N. Y. P"1"------*
sios sėkmės šeimyniniame gy- slovakų, ukrainiečių, lenkų 
venime. M. š. vokiečių įvairios,estradinės gru

SUSIVIENIJIMAS

Dalyvaus čekų, Įmo jr amžiaus asme-
irjnų.

— Lietuvos Vyčiu 64-tasis sei
mas bus rugpjūčio 17-21 d. Mar
riott! viešbutyje ir šv. Kazimie
ro parapijos patalpose, Provi
dence, Rhode Island. Seiman su

SLA — Jau 30 metu tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEKTANTUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fratemalįnė organizacija — duoda gyvy
bės apdrauda ir ligoje pašaipi, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių, kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugu Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00. >

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją A pdra ūdą • Endowments !n* 
su rance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai,

SLA — duoda VAIKAMS ir Jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams,

SLA — AKCTDENTALŽ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės i kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSI VIENIJIMO darbus.

DHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

— Jonas Dalbokas, Los Ange- 
les, Gal., buvęs čikagietis, vi- 
suomet'geru žodžiu ir auka pra 
džiugina Naujienų darbuotojus 
ir bendradarbius. Dėkui už ank 
stybą prenumeratos pratęsimą,

—Chicagos Anglijos-Britanijos 
Lietuvįų klubas rengia pikniką:- 
gegužinę rugpjūčio 21 d., sek
madieni, Vyčių salėje. Pradžia 
12 vai. Laukiam visų narių ir 
svečių. (Pr.) Klubo valdyba

— Dail ir Ponios Vaitiekūnų' 
išleistuvės j Floridą ruošiamos 
š.m. rugpjūčio mėn.26 d.(pėnk- 
tad.), 7 vai. vąk. šaulių Namuos 
se, 2419 W. 43rd St. Tuo pačių

gerus linkėjimus ir už penkinę Į jyus pristatyta visuomenei V. 
Naujienų paramai. NTesenai jįą 1 Vaitiekūno parašyta knyga ir jo 
atšventė 77 amžiaus metus.,, j Į vėliausi dailės darbai. Bus atil

_  Naujienose galima ■ gauti Į tmkama programa. Atskiri pa- 
Br. Bušackio “Radvilą Juodą- kvietimai nebus sįūnčiahii. Įėji^ 
jį”. 264 psUminkšti viršeliai^1™18 —auka, knygos išleidimui' 
.$5.00. Persiusiąs paštu 50e; Maloniai kviečiama visuomenė 
__ . i-. _ 2 i Į atsilankyti. ,(Pr.), ... y. <

■«' ’ Ruošimo:.komitetas

Naujienosegalima gauti 
Vjktor^;Karqsoi knygą; ^“LįetiU

- LIN O T1 PIN 1N KAS
\ -* y '■ t*: Persiuntimui-pasta rei-

Jauną vyrą ar moterį apmokysime šio ama-] ^,.pridė^(^{t4Qjęęnt^Xi
j to. Darbo valandomis informacijų prašome] - yj

’ • - - v | * Pasakyti tiesą šiais laikais:
j yra pats svarbiausias reikalas ir 
j būtiniausias uždavinys. Dėl tie-

— I šos ię. teisybės - Naujienos nie- 
[ kuomet nebijojo^ ir.-nehij o > kon< 
Į frontaciįos, nors . dabar daug

• kas non,.įvesti madą,- kad ben< 
1 dradarhiavimąs su sovietais yra 

M patriotinis aktas, < paliekant su 
j jais konfrontaciją 'pavergtie- 
I siems ... >

C 5 Naujienoms reikalingas

kreiptis šiuo telefonu1
v 1 --r ‘ •ri? HA1-6100.

■ > i MARIJA NOREIKIENe 4
2808 West SU Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšiai {valrip prairtą*
MAISTAS Ii EUROPOS SAN DILIŲ.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th Sf., Chicago, HI. 80629. — T*L WA 5-2737 
M33 Sc. Hilrt»d St, Chicago, IIL 60608. — T.l. 2544320

GRAŽUS’BUNGALOW. 2 miegami tattzac DTniZTT
ir valgomasis. Arti šv. Kryžiaus ligo-| JAU .LAIKAd rmn.11 
ruDei' BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar

2 BUTŲ puikus mūrinis, j vakarus ofisai didelis patogus mūras ant pla- 
nuo California Ave., arti parko. taus Sklypo Marquette Parke. $42,900

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 17 METŲ 6 kambarių liuksus mūro 
Marquette Parke. namas ir 2 auto mūro garažai. Ra-

. ; . diant šilima. Daug ekstra priedų,
2 BUTŲ medinis — $12,000. greit galima. užimti. Arti bažnyčios 

ir parko. $32,800.
(MODERNUS 2 butu 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 muro ga
ražas. Naujas šildymas, elektra. Arti 
Paramos. ^>4,400.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance; Income Tax 
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

BUDRAITIS REALTY
. įvairi apdrauda — INSURANCE 
BŪTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rcFSt, Chicago

< ' “ Tel. 767-0600.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC.
< < . - ■

A famous name -in Southern Building
Regional Office Caineo Tower Build-

7234 West North Avena* 
Elmwood Park, Illinois 50635 
'Art* Cod* 312 771-8200

-ANNA. DOCHES 
Lithuanian Representative

HELP WANTED — MALE 
Darbininką Reikia

EL.ECTJR.LC.IAN

For ,pl^t-&/^eayy^feęlaIs. 
industry.

" Steady employment with all
- ~ company benefits.

-MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ. WRITE AND SPEAK 

U- ENGLISH.

R. LAVIN & SONS, INC.
: ’ Z -»' ~ ‘ 4-* ••V

3426 S. Kedzie Ave., Chicago.
(Equal Opportunity Employer)

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS v 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
-• ", Kreiptis .....

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES 
pardavimas ir Taisymas *' 

2646 WEST 69th STREET 
.Telef.: REpubllc 7-1941

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
JIAUJIZXO3B Hemet suėjo metų. Zlnint tą rukaktL gerbiant pirawjc 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas rmtinan lietuvybės Išlikimui skel
biamai Naujienų platinimo vajua.

NAUJIENOS tvirtai stovi fr keroja Lietuvos ir paveržtą Ustinią laisvą, 
neidama* ir neirfdAdais 1 sandėrius su okupantais ar ju UaMo 
tinirii

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, ją bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą Hals pasimetimo, reto
rikos ir poltinių Iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yn mada. Lai ta mada tampa Jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
jpaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
S m din ę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos Išeivijos, 

p pat pavergtos Lietuvos ir Jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų. reikalų renesaMt.
K M NUO J A: ChlctgoĮt Ir Kanadoje metimą — 530.00, puael trwfp — FICJ6, 

trims men. — SA50, vienam min. 33.00. Kitose JAV vietose metams 
— S26.00, pusei mėty — $14-00, vienam mėn. — 32-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf iwmokamaL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

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

Mechanics
SET—UP 

. MECHANICS
Punch press & fabrication line me
chanics.
Excellent benefits include: paid in
surance & pension plan. 10 paid holi 
days

M. i! M K U V 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood, TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iskviatimal, pildomi pilietybes pra
šymai ir kiloki blankai

FIGHT HEAP! DISEASE

GIVE HEART FUND

An

and other liberal benefits.
Apply in Person
9 A.M. to 3 P.M.

DURA — CONTAINERS
7300 S. Narragasett 

Bedford Park. Hl. •
Equal Opportunity Emplayer

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60603

□ Siunčiu dot Naujienų premnnentdL, lubUlejtnJo

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

PAYARD® ER VARDA3

ADRESAS

4^ . ’
KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su Žemiau ii nardintomis-knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose. •“

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

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

ČIKAG1ETĖS JSPODŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO, LfETUVO,. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakluose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL SI50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

M. Žoičenko, SATYRINĖS NOVėLĖSl Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusL kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONt J ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuiristo Ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, granu rtilluml.

Prof. P. Pakarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina S2.

Vincai Tomaitis, LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTtJI. 
84 paL Kaina SL50.

tie Ir kiti leidiniai yra graurd
NAUJIENOSE, 1739 Sa. HALSTED ST^ CHICAGO, FLU SOSat z 

rtaUanfeaiif darbo valandemli arba užaateant paštu Ir prfdadaH 
ar porhMą.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

būti

, REIKALINGI
INDUSTRINIU 

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORIAI

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

AMERICAN GUARD — IT MFG.
1240 No. Homan

Tel. 235-6436

to

WAITRESS-WAITER 
30—Hour Work Week

We are seeking an individual 
work in our newly decorated Execu
tive Dinin# Rdom serving our execu
tives and guests.

This position in an addition to our 
staff requiring a person with ex
perience in a similar type of work.

You will work from
9:30 A.M. •— 3:30 P.M.
Monday — Friday -*

with full company benefits. This 
position is strictly salary — no tips 
involved. We are located in the loop.

Call in English for an appointment 
—after 10 A.M.

346-3919 or 34M324.
An Equal Opportunity Emplayer

v MACHINISTS
JOURNEYMEN

Clean, modem plant needs versatile 
machinists.
Excellent benefits- include:. i>aid 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.

Equal Opportunity Emplayer

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

1 Albertas Ir Kastutė Rožin a i, Sa v.
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV. šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tai 
501-623-9814.

An

WELDING—ARC

Experienced in steel, stanless, and 
aluminum. Must read blueprint, 
speak and understand English.

Steady work, many benefits.
Apply in person at
650 So. 28th Ave.

BELWOOD, ILLINOIS

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

p*.* vieninteli
tirtoj taUUnlnk* ■

Chicago)* r

^gLNORMANA
rf^RkBURŠTEINA

(ištaiga*) ir 
677-8489

185 North W*ba*h Areno*
MISCELLANEOUS 

|valrO< 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*. 
Chicago, |||. 60632. T*(. YA 7-5980

BEST THINGS IN LIFE
1.4(1 Frank Zapolli

GA 4-8454 |W5U*AMC<

Slate Farm LWe Insurance Company

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI ’NAUJIENAS*

MAU4i«MOt, cvicavo t, iu.— Tuesday, August 16, 1977


