
4'H
M

il

O

VOL. LXD Nr. 201August 26, 1977

I

TRUMPAI IS VISUR

Periodica]

Price ISe ”ashln3tcnz o. hieago, III. —Penktadienis

The First and Greatest 
Lithuanian Daily m America

The Lithuanian Daily News
Published by The Lithuaouta News Publishing Co., Inc. I 

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

Over One Million Lithuanian 
In The United States

GEN.TENG A
BANDYS PRANCCZINTI VISĄ 

QUEBEKO PROVINCIJĄ 
Reikalaus, kad naujai atvykusieji savo 
vaikus leisty į prancūziškas mokyklas

?

Sovietai smardina 
Vancės vizitui Kinijoje 
MASKVA. — Kinijos ir Jung 

tinių Valstybių pareigūnains pra ! 
dėjus Pekine pasitarimus, So-j 
vietų Sąjunga trečiadienį pas-1 
kelbė kad naujos kinų pastan-Quebec, provincijos sostine, v- Dabartine Quebeco provm-1 . ,. J , , . * p... , , •. . - gos pagerinti santykius su Va--cijos vyriausybe baigė visus pasitarimus parlamente ir rengiasi , . . / - . f

baigti debatus apie visos provincijos suprancuzimma. .... ._ .... . / ,- - Įtaikai. Politiniame komentare,
-1 kurį paskelbė oficiali Sovietų ži- 

| nių agentūra Tass, pareiškia- 
^‘ma, kad Tekinas stengiasi išpro 

vokuoti JAV ir Sovietų santykių 
sugriuvimą ir paskatinti ginkla
vimosi lenktynes. Toks perspė- 

Ijimas ir Kinijos politikos anali-/* 
zė paruoštas mėnesinio Žurnalo .‘-laivus užvaro ant seklumos. Tenka laukti potvynio, kad. pakeitę įklimpusi 

' laivą ir .išvilktu j jūrą. Šis britu transporto laivas -įklampintas
Niufundlando seki ūmo į e. /

Jau esame girdėję dabartinio 
gubernatoriaus pareiškimą, kad 
jis imsis priemonių Quebeco pro. 
vincijai atskirti nuo Kanados ir 
sudaryti nepriklausomą valsty
bę. Jis turi pakankamai, balsų 
Quebeco parlamente, kad galėtų 
pageidaujamus nutarimus pra
vesti. Bet pats gubernatorius ir 
įtakingesnieji’politikai abejoja, 
ar dabartinis momentas tinka
mas tokiam žingsniui.

Jie prisimena premjero 'Tru-j 
deau pareiškimą,’-kuris pasakė, 
kad jis neįeisiąs atskirti Quebe- 

, t ko./Trudeau kalba prancūziškai 
ir prancūzų kilmės.

Steigs prancūziškas mokyklas ;

^ paruošto projekto aiškėja,

Filipinu prezidentas 
grįžta prie laisvės

- ~7 Komunist sekančiai laidai buvo *
lm.et.U!.^UJ?!^.kar0 ,stT Tasso plačiomis ištraukomis pas 
filipimeciai teeeiadienĮ vėl gale kelbtas tai dienai) b-uvo skir ~ 
30 gah0-'ta U. S. Valst. sekretoriaus
janciu Filipmų pasportu. nors rus R , Vance pMimatymui „ 
maau kas.too pasinaudojo, ka- Kw-Os--vice.prcmjeru Teng Hsi-, 
dangi prezidentui Ferdinandui ao_pjng ' .-

20 milijonų amerikiečiu Maskv^r(dpa). — Aplinkui Raudonąją jūrą, Maskvos ma- 
turėsia VOtis-ulcerius nymu, gijęsia? shsidaryti reakcionieriškų valstibių antikomunis-

z . finis’paktas paremiamas iš Vakarų tiekiamų ginklų srovės ir
..DAUGIAU kaip 20 milijonų, finansuojamas Saudi Arabijos aliejaus doleriais.

tai yra.apie 16 nuošimtis ame-’ ,. . v. ,t ' -_____ _ ________ ■
rikiečiu sykį savo amžiuje ture- „ Svarbiausias tokio pnes pa-

Geriausieji kapitonai miglos metu paūmėta ir didelius transporto

rus R. Vance pasimatymui su
Kinijds"vice-premjeru Teng Hsi- <

Marcos 1972 m. rugsėjo 23 d. * 
įvedus karo stovį buvo įvesta 
griežta pasporfų kontrolė.
? .Be to pirmojo laisvės trupinio 
prezidentas Marcos dar panai
kino nup i iki 4 vai. nakties ro
dytis gatvėje draudimą-laiką ir

Premjeras Teng pasakoja anekdotus apie 
karo metus ir kovas pačioje partijoje

Pekinas, Kinija. Pasitarimai su naujos Kinijos vyriausy- 
atstovais eina gana gyvai, abiem pusėm naudinga taikos 

aptarti
bės
kryptimi. Trečiadienį sekretorius Vance turėjo progos 
kelis naudingus klausimus. Pasitarimų metu paaiškėjo keli ga
na svarbūs dalykai.

Bėgamiems Kinijos reikalams’ 
tvarkyti sudarytas komunistų | 
partijos vadovybes triumvira-j 
gas. Patys svarbiausieji užsie
nio ir vidaus klausimai spren-

VIENA, Austrija. — “Bild” 
žurnale aprašyta, kaip vienas

džiami trijų įtakingų komunis- Pabėgėlis iš Rytų Berlyno per
tų partijos vadų. Įtakingiausiuo 
j u ir partijos galią turįs yra ko- 
munistu i

Vengriją, pasienio sargybinių 
apšaudomas per seklų Neusied-

; - ryti oficialia Quebeco kalba.
< * Iki šio meto anglų ir praheū- 

-zu kalbos buvo skaitomos oficia 
.; - liomis. provin ei jos kalbomis, bet 

risi žino, kad- valduos įstaigose 
vartojamą anglų kalba, t Visi 
svarbesnieji nutarimai .rašomi 
angliškai. Gubernatorius nori, 
kad Quebeco visi nutarimai bū- 

, tu rašomi prancūziškai. ' '

. ^Nelaimė, kad tuo tarpu ne vi
si. gyventojai kalba: prancūziš- 
kai.i’ Vyriausybė yra pasiruošus 
įsteigti prancūziškas mokyklas 
visoje provincijoje. Visi vaikai 
bus priversti mokytis prancū
ziškai. > y-

Gubernatorius bijo 
Ottawos valdžios

. ■ ... A
Dabartinis Quebeco guberna

torius buvo pasiryžęs viską pran 
cūzinti, bet šiandien jis jau ge
rokai sulėtino, savo žingsnius. 
Jis pamatė, kad didoka Quebeco 
gyventoju dalis visai nekalba 
prancūziškai. Jis yra pasiryžęs 
visus apmokyti.

Jis taip pat pastebėjo, kad 
angliškai kalbantieji biznieriai, 
norėdami išvengti neramumų, 
savo dirbtuves jau iškėlė į kitas 
provincijas.

Dirbtuvių uždarymas padidi
no bedarbių skaičių ir gerokai 
atšaldė gen. de Gaulle šalininkų 
skaičių.

Čiais -metais leisti vietimusrrin 
kimus.?*!: ! Amerikos Artričio, Metaboližmb 

ir. Virškinimo Ligų Instituto'di-

..... partijos pirmininkas ler <vos 80 centimetrų gi 
Hua Kuofengas. Jis paliktas ofi j1™*)), šaltyje ir mirties komėje 
cialiu vyriausybės premjeru, 
nors visi vyriausybės reikalai pa jna 
vesti Tengui Hsiaopingui tvar-, 
kyti. Didelės įtakos turi vyriau
sias Kinijos kariuomenės vadas 
imaršalas Je čenjing.

Pavojaus metu jis turėjo drą 
sos pasakyti partijos vadovybei, 
kad niekas •' nedrįstų': rkęsintis 
prieš gen. Teng Hsiapingo asme *■ 
nį. Jis buvo atleistas iš viceprem 
jero pareigų, pašalintas--;is ka
riuomenės štabo viršininko ir'iš
karo tarybos pirmininko parei
gų, bet pats Alao' Četūngas, už
girdęs maišalo Je čenjingo nuo
monę apie gen. Tengą, sutiko 
atleisti jį iš visų pareigų,,pata
rė jam krizės metu būti namie 
ir nesikišti įvalstybės tvarkymo 
reikalus, bet jis uždraudė išmes 
ti Tengą iš komunistų partijos.

Vienuoliktas komunistų parti 
jos’kongresas priėmė pačius pa
grindinius dėsnius krašto ūkiui 
tvarkyti ir užsienio politikai ves 
ti. ’Kongresui pasibaigus, gen. 
Teng partijos vadovybės buvo 
įgaliotai pasakyti kongreso už- 
dardmąją kalbą. Jis aiškiai pa
brėžė, kad partija negali tole
ruoti tokių komunistų, kurie pa
čioje partijoje konspiruoja val
džiai pagriebti ir savo gengei 
vyriausybės įstaigose įsistiprin 
ti. Jis aiškiai pasakė, kad par
tijos kongresas visiems laikams 
pašalino tokias tendencijas ir to 
kios politikos šalininkus.

Niekam ne paslaptis, kad ko
munistinė Kinija nori atsiimti 
Formozos salą ir prijungti ją 
prie dabartinės Kinijos. Abi pu
sės pripažįsta, kad gali būti tik 
viena Kinija. Atrodo, kad vice
premjeras Formozos klausimo 
nestatys pirmon dienotvarkės 
vieton. Jis žino, kad JAV dar 
nėra pasiruošusios atsisakyti sa 
vo įsipareigojimų Formozos rei-' 
kalu. Dabartiniai Kinijos valdo
vai žilio, kad sovietų imperializ 
mas yra didžiausias pavojus 
pasaulio taikai. Jiems aišku, kad 
sovietu karo jėgos bet kada ga
li įsiveržti į Kiniją ir bandyti at 
plėšti jos dalį. Dabartinė karo 
vadovybė ir vyriausybė yra pa
siruošusios gintis.

Paskutiniai ketvirtadienio pra 
nešimai sako, sekretorius Van
ce turėjo progos susitikti su ko
munistų partijos pirmininku 
Hua Kuofengu ir aptarti visą 
eilę abi valstybes liečiančių klau 

Išimų. Kaip premjeras Teng 
į gi ir Mengelę globoją ir saugo. Hsiaoping.-taip ir sekretorius

iKaąten vyksta tarp Rytu ir Vakaru 
prieš tos srities "progresyves" šalis?

į
• perbrido į Austriją — per 3 die 
‘nas ir naktis. .«-?<•. «•.. - ' •

“Tai buvo gyvas pragaras”,,, 
pasakė gyvas laisvę pasiekęs 34 
metų amžiaus statybos inžinie
rius, kurio nė pavardė neskel
biama.

“Malūnsparniai (helikopteriai) 
šviesos . spinduliais; švaistydami- -' 
perskrisdayp viršum manęs, iš ,, 

.kariškų .greitųjų valčių buvau 
apšaudomas; išsigelbėdavau her 
darnas'f vabdenį’^rba pasislėp
damas žmogaus7 augumo van
dens ždlėje. Pro mano-ausis šau 
domis kulkos 'žvinbė.--Drebėjau 
iš baimės ir šalčio”, pasakojo sa 
vo pergyvenimą pabėgėlis.'

Tik sekančią naktį, narūno 
kostiumu apsivilkęs jis drįso iš 
savo vandeninės slėptuvės pajų 
dėti nuo miego gindamasi bud
rumą skatinančiomis ' tabletė
mis. Pagaliau jį rado atostogi- 
ninkai Austrijos pusės krante pu 
siau be sąmonės iš nuovargio.

Pabėgėlis per 3' dienas ir nak 
tis buvo perbridęs 12 kilometrų 
vandeniu.

- ulčeri&s,. 'šalis ;4oje srityjei Vietoj elektros kėdės
"■-'-■ Įsiūlo pigiausią būdą

CHICAGO. — Naujojo mir
ties bausmės žmogžudžiams Įs
tatymo autorius ir sponsorius 
Illinois seimo atstovas Roman 
J. Kosinski šią savaitę įteikė ir 
.kitą įstatymo sumanymą “suš
velninti” ekzekucijos metodą

čiaiš Maskva skaito šalia Sąudi 
Arabijos pirmoje -eilėje besant 
Egipto ir .Sudano.-Pavojaus gre 
riami “pažangieji” režimai esą 
Libijoj, Etiopijoj ’— ir Somali-. 
'jo j. Toki vaizdą-apie tą šių me-'

■..* .. rektorius. Nors ;ųlcerįąį bendrai
nebeiškenčia tylėjęs - nėra-.fatališki, -vis dėlto nuto jų

PARYŽIUS: —- Prancūzijaf 
planuoja “atitinkamu laiku” pa nių. Paskutiniais.laikais, ir;mo-j ^ , _
teikti -Diana- nasaulia rinklavi- I^^s pradeda . dažniau tomis ne!^ -pasauho dalų pateikia 
teikti planą pasaulio gipkiavi- j. . • tų žinių agentūra Tass. Afriko-

rmuisi sunazinti.-del- to -kad -si gėrovėmis apsirgu. . .. . Maskva šiuo.tarpu turi bentfelektros kėdę pakeičiant ūmai
problema pasidarė<perdidelė ir, Milijonai išleista (keletą rūpesčių. Prikliausias MaJ,DUod^ įšvirkštimu, 

skvai punktas‘yra tikru karu iš- aiškinasi norįs rasti huma- 
’ tiacutviT'iTfri’i'mi? i nislccsii-j dczclcucijos inetcxiH.

NATIONAL Advertising, lie,atrodo kad ši Kosinskio vf lijos ir Etiopijos. Abidvi sios
ys jn.asis.vuje jusivuikhajs Aaipp - * ’
“pažangiosios” ir dėlto' skaito- suabejojo dėl efekto. Ir pate 
mos • kaip naturalės draugės. j^D-ties bausmės įstatymo išlei- 
Abidvi apsirūpino sovietiškais dimas j° Pagarsinimas ir ju- 
ginklais, kuriuos' dabar ant vie 7 Pačiam pirmajam pagal nau-

yra reikalinga’skubios ir/ryžtin 
gos akcijoj-pareiškė prezidentas 
Valery Giscardd’Estaing trečia-

nėra-fatališki, įvis dėlto nuo jų 
kasmet,-miršta apie,.8,000 žmo-

šuny maistui garsinti
Bet, atrodo, kad ši Kosinskio

* ' e ~ ' r * T JT . . T 1 1-1JOS Ir UzUUpiJUb. 21D1UVA biUS dd“ <
dieni. Prezidentopareiskimo-'per praneša, kad naminių gyvuliukų»■ asįvoje iškimštos kaip * Paslanga nepraeis, nes jis pats

(pet) maisto gamyba- savo pro
duktų garsinimams per TV per 
vienus metus išleido §153,193,- 
000, bet didžiausia dalimi šunų 
maisto reklamai: pav. Cycle iš
leido §10,035,000.

Purina Dog Chow §9,669,000, 
ALPO skardinėse šunims kon-

davėjas pridūrė, kad per -pasta
ruosius 10 ar 15. metų didžiosios 
valstybės monopolizavo visą 
ginklų apribojimo .problemą ir 
ją nukreipė tokia linkme,’ kuri 
derintųsi su.ju interesais. Tai ir 
išaiškiną dėlko Prancūzija nie 
kuomet nedalyvavo Jungtinių _
Tautų nusiginklavimo pasitari- servai — reklama per TV §7,- 
muose Genevoje, Šveicarijoj. 890,000 ir tt.

na antros išbando. Komunistiniu M įstatymą nuteistajam, elek- 
supratimu karo tarp dvieju pro- tros kėdės paskyrimas turi gal- 
gresyvių valstybių nederą bū- v°i« efekt^ kurs. atgrasintų
supratimu karo tarp dviejų pro- tros kėdės paskyrimas turi gal-

PrancOdjos prez. V«l»ry GitcarcF d’EttHng

4 ♦
1

Vėsesnis

Saulė teka 6:09, leidžiasi 7:36
P

Tito Šiaurės Korėjoje
TOKIO. — Jugoslavijos pre

zidentas Tito trečiadienį atskri 
do į šiaurės Korėjos sostinę Py
ongyang oficialaus vizito, šiau
rės. Korėjos žinių agentūros pra 
nešimu*, šiaurės Korėjos prezi
dentas Kim II Sung svečią pasi
tiko rankos paspaudimu ir. Ap
kabinimu. X

ti.

Sovietų Sąjunga dėl vi sako 
šiame konflikte laikosi nepapra 
štai atsargiai ir nuolankiai. 
T{et į pranešimus, kad Vakarai 
ar Saudi Arabija stato Samali- 
jai ginklus, kol kas tiesioginiai 
beveik .nereagavo ir iš Sovietų 
sostinės Somali jai ir Etiopijai 
siunčiamos apeliacija po apelia
cijos baigti konfliktą ir savitar
pes problemas išspręsti prie de
rybų stalo neišleidžiant iš akių 
vyksmo prie Raudonosios jūros, j

piktadarius nuo ginklo vartoji
mo nusikaltimą darant.

Elektros kėdėn plėšiko žmog
žudžio Willian Hill nuteisimas 
turėjo stiprų efektą, ką ir 
atst. Kosinski pripažino, suabe
jodamas dėl savo “humaniško
jo” ir pareikšdamas esą jei 
elektros kėdės pakeitimas nuo
dų adata mažintų atgrasinantį 
efektą, jis atsiimtų seimui įteik 
tąjį bilių.

"Mirties Angelo" puikus 
gyvenimas Paragvajuje

VIENA, Austrija. — Buvęs 
nacių Auschwitz (lenkų Oswie 
cim) kaceto “gydytojas” Joseph 
Mengele, kurs su mirčiai atrink 
tais kacetininkais darė įvairius 
medicininkus kriminališkus eks, 
perimentus ir kaltinamas tuo 
būdu nukankinęs tūkstančius 
žmonių, daugiausia žydų, tikrai 
gyvena kaip multimilijonierius 
Paragvajuje, Pietų Amerikoje, 
yra Paragvajaus pilietis, turi 
kelis pasus ir pavardes ir žydų, 
Dokumentacijos Centro vedė
jos Simon Wiesental neturi ga-

Naujausi Lietuvių 
suėmimai Vilniuje

CHICAGO. — Sun-Times ket
virtadienio rytą pranešė iš Mas
kvos, kad disidentų informacijo
mis sovietų autoritetai areštavo 
dar tris žmogaus teisių veikė
jus, padidinant iki 12 narių skai 
čių grupės, kuri sekė Helsinkio 
sutarčių vykdymą, ir tos grupės 
artimiausių rėmėjų kurie buvo 
,areštuoti šių metų pradžioje.

Maskvoje areštuotas Feliks 
Serėbrov, o Vilniuje Viktoras
Petkus ir Antanas Tverlauskas 1 lios jį nei legaliai išgauti nei pa 
(pavardės matyt rusų iškraipy-(grobti, kadangi vokiečiai Pa- 
tos į Pyatkua ir Tverlaytskac) |ragvajuj esą nepaprastai įtakin 
iš Vilniaus, Lietuvoje. " . • • .•-----------

Ir Kalifornija reikalauja 
mirties bausmės žudikams

NEW YORKAS. — Bendruo
menė kuriai trūksta valios nuo 
barbarų pačių savo eilėse apsi
ginti, yra žlunganti bendruome
nė, pasakė Barry Keene, Kali
fornijos seimo atstovas savo kai 
boję svarstant mirties bausmės 
žmogžudžiams grąžinimą.

Debatus baigus, 54 balsais 
prieš 26 balsus Atstovų butas 
priėmė naują įstatymą, kuriuo 
mirtis skiriama už 15 rūšių 
žmogžudystes ir už valstybės iš 
davimą.

/Mirties bausmė be kt. skiria
ma už po’icininko nužudymą, už 
nužu^' ri i apiplėšiant arba iš
prievartaujant. Lengvinančioms 
aplinkybėms esant, jury gali 
mirties bausmę pakeisti viso 
amžiaus kalėjimu.

Apklausinėjimais nustatyta, 
kad du trečdaliai Kalifornijos 
gyventojų mirties bausmės rei 
kalauja.

— Vienuolika Pietų Amerikos 
valstybių, gaminančių 80 c; pa
saulio kavos, nutarė laikytis au
kštų kovos kainų.

Vance pareiškė, kad keturių die 
nų pasitarimai Pekine pagrei
tins abiejų valstybių diplomati
nių santykių atnaujinimą.
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SPORTO
ŽINIOS

ir kanadiečių Toronte, 
kančių Toronto Lietuvių Na
muose, įsigyja marškinius ir re
klamuoja žaidynes kanadiečių 
tarpe. EUROPOS

KARAS IR JO PASEKMĖS z
ii
-

Pasaulio lietuvių sportinės žaidynės
'*■. m. liepos 11 d. įvyko Pa- Todėl angliškoje informacijoje 

šaulio I ic-tu\ ių Dienų Organiza-1 bei spaudoje prašome tik tą pa-
cinio Komiteto ir Finansų Ko
misijos bendras posėdis. Svars
tyti ir priimti PLD nuostatai. 
Nuostatų įvadas skamba sekan
čiai:

— Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės (PLB) valdybos pa
vedimu, Pasaulio Lietuvių Die
nas ruošia:

I
a) Kanados Lietuvių Bendruo-1 

menės (KLB) krašto valdyba,

b) JAV Lietuvių Bendruome
nės (JAV LB) "krašto valdyba^

c) š. Amerikos Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Są
jungos (ŠALFASS) centro 
dyba.

Greitu laiku nuostatai 
multiplikuojami ir siunčiami 
sporto klubų vadovams, pirmi
ninkams ir aukų rinkimo įga
liotiniams tikslu susipažinti su 
visa PLD organizacine ir finan
sine struktūda.

val-

bus

vadinimą naudoti.

Birželio mėn. pradžioje Kana
doje ir JAV lankėsi L. Baltrū
nas su ponia iš Australijos, žy-. 
mus's s pastininkai! buvo pagerb-. 
tas T; ir kitose I
vietovėse. Toronto surengtame 
piiėmnne svečias papasakojo sa
vo patirtys įspūdžius, kaip Lie
tuvos sportininkai buvo sutikti 
Lietuvos gyventojų 1937 m. per
važiavus Latvijos-Lietuvos sie
ną. Traukinys kartkartėmis tu
rėjo sustoti, kai kaimiečiai reiš
kė savo džiaugsmą, gėlių puokš
tes Įteikdami'naujiesiems Euro
pos krepšinio laimėtojams. Dar

PIPMENUBĖS
UaUNAS
I 0 3 t 
METU Ya

Sudaryta Pasaulio Lietuvių 
Dienų Finansų Komisija ir jau 
pasiskirstė pareigomis: E. Ču- 
plinskas, (PLB Seimo atstovas) 
pirm., K. Dočkus, (PLB atst^1 labiau įspūdingesnis priėmimas

F Andriūnas buvo suorSan‘zuotas tais pa- 
Įčiais metais Lietuvos krepšinio 
rinktinės atstovams, kai jie lan-l 
kėši JAV, Baltimorėje. Kadangi 
miesto rotušėje lietuviai turėjo 
didelę Įtaką, tai krepšininkų lan
kymosi proga buvo paskelbta 
Lietuvos diena. Mokiniai neėjo 
Į mokyklas, parado metu ‘plevė
savo JAV ir Lietuvos vėliavos, 
kai atvirose mašinose gatvėmis 
važiavo Europos krepšinio meis
teriai.

vas) v. pirm.,
(JAV LB atstovas) 

Įkun. P. Ažubalis (DŠ 
I v. pirm., p. Dunderas, 
dynių atstovas) ižd., 
liūnas, (KLB atstovas) narys ir 
St. Dargis, (.PLS Žaidynių at
stovas) sekr. Rugsėjo 10 d. To
ronte Įvyksta PLD Organizaci
nio Komiteto ir Finansų Komisi
jos bendras posėdis, kur bus ap
tarti svarbūs PLD rengimo rei
kalai.

v. pirm., 
atstovas) 
(PLS žai-

■ š /***?

Jau suprojektuotas Pasaulio 
Lietuvių Sportinių žaidynių žen-

PLSŽ Organizacinis Komite
tas ir šALFASS-gos centro val
dyba turėjo su L. Baltrūnu

klas ir ženklas — Įsiuvas unit or- pasitarimą Sportinių Žaidynių 
moms dail. Telesforo Valiaus, reikalu. Iš Australijos atvyks- 
Taip pat su žaidynių ženklu pa- ta 65 sportininkai ir aptartas ke- 

. * 'k gaminti suvenyriniai marškiniai . lionių išlaidų reikalas.
Angliškai PLD vadinasi Li-, (T-shirts) lietuvių ir anglų kai-] 'u

thuanian World Festival (nei'bomis ir jau pardavinėjami. No-^ 
World Lithuanian Festival, kaip Į rintieji Įsigyti, kreipiasi Į vie- 
buvo paskelbta, pran. Nr. 2).’tinius sporto klubus. Nemažai

lai dalyvaus Pasaulio Lietuvių tų skruzdžių gyvenimo būdas 
Sportinėse Žaidynėse. y . .pradeda žymiai keistis.'Jos nu 

Tsloja saVo įprastais keliais

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

15 Volare Premier Coupe ę
Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už S3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

Nors rengėjų dėmesys nukreip
tas i Sportinių žaidynių ruoši
mą, tačiau nepamirštami ir kiti 
Sporto Sąjungos reikalai, š. m. 
lapkričio 24-27 d. Čikagoje ruo
šiamas Trečiasis Mokslo ir Kū
rybos Simpoziumas. Pirmą kar-

Jau gauta eilės klubų 
preliminarinė registracija Spor
tinėms žaidynėms, tačiau yra- 
klubų, kurie dar neatsiliepė. Pra
šome pasiskubinti.

Lietuviu. Fondas JAV. Sporti-
tą bus atstovaujami ir sporto reįį .nių žaidynių. pravedimui pasky

rė $1,000.. ;-Ųž auką reiškiame 
įdlią- padėką.. Sportininkai tik
rai -pateisins lietuviškas viltis.

- ’ PLSž Informacija
.. .. . ..

kalai. Skaitomos dvi paskaitose, 
dr. Algirdo Vokietaičio ir Jmš* 
go Jašinsko. Centro valdybos 
paprašytas, simpoziumo reika;- 
lūs tvarko sporto veteranas Bro^ 
nius Keturakis. .i

; Liepos 1-3 d. Toronte Etobico^- r- 
ke Olympium vyko Canada Curt 
plaukimo pirmenybės. Jose da
lyvavo ir lietuviškos kilmėj 
Steve Pickell. Centro valdybos* 
atstovui. teko užmegzti pažintį.’ 
Tai jaunas, simpatingas sporti
ninkas^ Jei tik. laikas leis,, mie

New Way To Fight Dutch Elm Disease
Dutch eta disease has long 

been the bairt 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.,. 
Inc., Rahway, N. J.

“ ‘Arbotect’, when used as 
part of a comprehensive con
trol program, helps prevent 
the disease,” says Dr. Ronald 
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 tre^s. The 
trees take up the fungicide 
through the sapwood. The 
‘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 eta 
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 m 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 U.S. Forest 
Service.

The first symptoms usually 
show up in the leaves on 
branches where the beetles 
art feeding. The leaves wilt, 
yellow, turn brown and fall

*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 use 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 rapidly 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 
debarked.

Another tip: Don’t prune 
your elms when beetles are 

.active, usually May and 
August. Theyll 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. A x

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 'Arbotect* 20S.
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 detail*.

savo įprastais keliais 
žeme vaikščioti ir pradeda lai' 
.pinti medžiais — aukštyn, že
myn. -iPaskui apsistoja viduti
niame aukštume ir savo ūse
lius kraipo į visas puses. Toks 
jų veikimas tęsiasi net kelias 
savaites.

Po to, grupė skruzdžių Li
mos vadinama “vyriausiais me 
tereologais” renkasi “konferen 
cijon”, kuri užtrunka valan
das. Tuo metu skruzdžių ūse
liai glaudžiai — liečia viens, 

‘ kitą taip, lyg jos pašnabždo- 
Tmis kalbėtųsi.(Ir po to jau se
ka visų- skruzdžių didysis žy
gis — persikraustymas.

d Į Susidaro ištisas juodas kili- 
imas, kelių šimtų metrų pločio, 
kai skriuzdės išeina Iš savo gy
venviečių. Priešakyje — pirmo 
sibs kolonos linijoj eina “ka
riai”, jie šalina visas kelyje 
pasitaikančias kliūtis: viso
kius vabzdžius, skėrius, vorus, 
vabalus šimtakojus ir kt gy
vius. Paskui “karius” žygiuo
ja milijardinė masė skruzdžių, 
darbininkių nešančių kiaušinė 
liūs- su vikšreliais ir maisto at 
sargas. Pagaliau, miško tank
mėj ę4. prie kokių nors didelių. 
•medžių: kelmų jos apsistoja. 
«Jų- apleista sritis, kaip taisyk
lė, visada vandens užtvindo
ma, o naujai pasirinktoji apst 
gyvenimui viela — potvynio

Makamineš stebuklai
, BrązijĮjos etnij-grafas Juze 
fas-Mąria Lama atkreipė -dėmė

į; valstijoj Akta gyvenančių 
įidėnų meteorologinę oriem' 

■ taciją. Savo g^enamąsias vie 
4as jie visada apleisdavo ke- 
-Kąš savaites prieš katastrofiš 
ką potvynį tokiu būdu išveng 

i daili i potvynio katastrofiškų 
padarinių. ft: y- ‘ ‘

Juo labiau, jie- visada* apsis
toja vietoję, kuria' laikė sekan 
čio potvynio katastrofos nepa
liečiama. Igą laiką. Limai ne^ 
vyko iš indėnų beijų žyni; — 
dvasininkų šią tarp, reikalingą 
ĮįJomią ir naudingą mętereolo 
gi žinojimo — mimatymo pas
laptį sužinoti. v <

l Pagaliau, didelėmis pastan- 
igpiniš,. aplmkiiriais. keliais ir 
nemažu vargu pavyko jam su 
žinoti, kad visąMoji "paslap
tis” glūdi... skruzdžių šeimos, 
.“Žakąmine” gyvenimo stebė
jimo rezultate. Paaiškėjo —

.rašo tyrinėtojas — iš ankstp 
prieš. lietingo periodo pradžią mos pagrindinės žmogaus teisės.
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j Kvotos daviniai buvo referuoti skyriaus viršininko 
padėjėjui Stiopinui ir užsiminta, jog nėra pilnai Įrodyta, 
kad Bakas skundikui nepardavė megstuko; skundas gali • 
būti ir tendencingas. Vistiek Stiopinas įsakė Baką pat
raukti kaltinamuoju ir' kalėjime uždaryti Stiopinas jau 
dešimt metų turėjęs kompartijos “biletą”, tad jo įsaky
mai buvo lygūs įstatymams. Taip buvo ir padaryta.

Apygardos teismas Baką išteisino. Prokurorąs (dar 
Nepr. Lietuvos prokuroro padėjėjas Adomaitis kaltinęs), . 
bijodamas kompartijos į šį reikalą įsikišimo, be motyvų , 
padavė protestų. Respublikos prokuroras bylą grąžino 
apygardos teismui pernagrinėti kitame teisėjų sąstate. 
Naujame sąstate teismas Baką nubaudė 6 metais priver 
čiamųjų darbų stovykloje bausme. .. :,

Antra byla taip pat keistoka buvo, f Marijampolės _
mieste Vilkaviškio gatvėje žydąs KarovičiUs turėjo krau
tuvę ir pasisamdęs tarnaitę žydaitę. Kartą vakare ši ’tar 
naitė atėjo į miliciją ir oficialiai pranešė, kad Karovičius 
nelaiko prekių krautuvėje, bet paslėpęs ant krautuvės 
lubų. Atvykę oper. įgaliotiniai patikrinti, rado krautuvės 
lentynose prękių daug ant krautuvės lubų. Iš krautuvės 
lubose buvo durys, ties durimis pastatytos kopėčios ant 
lubų užlipti. Paklausta Karovičius,'kodėl laiko ant lubų 
paslėptas prekes, atsakė, jog visų prekių krautuvės len
tynose negalįs sutalpinti; kaip ir visada, taip ir -dabar, tu 
ri prekių atsargą krautuvei papildyti, bet- ne slėpti, nes 
taip privalu daryti-

Milicija" padarė kratą kitose Kafovičiaus patalpose, 
nesujungtose su krautuve, bet paslėptų prekių nerado. 
Ant lubų rastas prekes apžiūrėjo, surašė, ir paliko-Karo-.; 
vičiui saugoti. KSNGS. dalies viršininkas galvojo, jog ne- 

! galima ant krautuvės lubų sukrautų prekių skaityti- slė
pimu, nes lubų durys, aiškiai matomos, prie jų kopėčios, 
krautuvės lentynose prekių pąkąnkąmai 3aug. ji: ^ącr'vj-. ’ 
sos' prekės tikrai krautuvėje netilptų-r Tjųdėi.įtųr.ėįąĮųųs . ? 
areštuotinių bylų, šią bylą atidėjo v.ėliau.užbaigtL-- :. /i .i <i

Po.akelių dienų vakarę atėjo' pas; dalię^;yifŠi^iįk4n/ 
Karovičienė ir grasindama, pareiškėj jogi jjO&^Tąs^ė^ąš,,- 
komunistas, už gabenimą komunistinės literatūros tris

baigti — sodinti jos vyrą Jbyįą nutr^aįeti,*t
kitaip — ji.žinosianti

Kągi, i-eikalas jftsas?

— Iš San^Salvadoro išbėgęs 
kun. Carlos Bu Romero pareiškė, 
kad toje valstybėje negerbia-

see us for 
financing

AT OUR 10W RATES
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME

Mutual Federal 
Savings and Loan sass

22U WEST CERMAK ROAD

Pirn Kaxaxal'mui, Prn&ai
HOURSi Man.TU«.Pr1.9-4 Thur.9-8 Sat* 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO. ILLINOIS 60608

H>on«i Vlrgfada 7-7747

traukti kaltinamųojuį;kitū JĮ
priemonė areštas ir.
rytdienos

■mas, kad patrauktas kaitinamuoju-, antra: 
kad kardomoji priemonė areštas. Papildom 
Karevičius tik patvirtina ankščiau duota p . - ... v ~ ~ - ' v-., - - -Z. '.r
siųstas į kalėjimą.. Apygardos teUn^-yis^^Šįro^čiaiis 
turtą konfiskavo ir. dar nubaudė 8 metams į;į^e^ia^ių • 
jų darbų stovyklą.,

Iki 1941 m. šausio 1 d: KSNGS- dalies iškeltose bylose 
kaltinamaisiais daugumoje .buvo, prekybininkai žydąb<Bu 
•vo iškelta byla Skardupių klebonui dėl bažnyčiai statomos 
medžiagos nelegalumo, Marijonų vienuolynui,-pagal/Na-' 
'miko skundą, Patašinės ūkyje paslėptų-karvių,, Suv4 K^t' 
varijos batsiuviui dėl odų atsargos sudarymo, ir-dar ki
tokių primetamų nusikaltimų,, bet" jos buvo nutrauktas, 
nes prie didžiausių pastangų nusikaltimams įrodyti pė
dsakų nerasta. Jau prieš pat kąrą .vokiečių- su sovietais, 
Stiopinas įsakė kunigams bylas atnaujinti, tik dėką, prasi 
dėjusiam karui viskas nutrūko, ir milicijos raštinė su vi
som bylom sudegė.

Lietuvos kalėjimus sovietai vadino Sanatorijomis. 
Kad jie atrodytų sovietiniais kalėjimais, pirmiausia ant 
langų užkabino tam tikras dėžes su plyšiu, viršuję, šonuo
se laiptuotais plyšeliais į dangų, kad kaliniai \nematytų 
kas dedasi apačioje ir priešakyje. Prie lango kalinys ne
turėjo teisės prieiti, nebent momentui larigiii atidaryti. 
Kalinys galėjo tik tą kameroje laikyti, kas jam Buvo duo
ta: čiužinį, antklodę, maišelį su šiaudais vietoje pagal
vės, dubenėlį ir šaukštaą. Miegoti galėjo, jei naktimis tar 
dyraui nešaukdavo, nuo 10 vai. vakaro iki 6 vai. ryto. Die
nos metu ne tik miegoti ,bet atsigulti ar snausti’ sėdint 
buvo draudžiama. Ryte, tik atsikėlus, vesdavo į išvietę, nu 
siprausti ir apsitvarkyti, taip pat vakare prieš 6 valan
dą, kitu metu ten neleisdavo. Garsiai kalbėti ar juoktis — 
negalima- Iki 1941 m. kovo mėnesio iŠ kameros niekur 
neišleisdavo. Vėliau išvesdavo* į kalėjimo kiemą apie 20 
.iu.ucių pasivaikščioti, bet į tą laiką įskaitomas akėjimas 
r grįžimas į kamerą, tad lauke išbūti tekdavo apie 10 
maucių. Ipac buvo dabojama, kad vienos kameros ka- 
ii.m i nesusitiktų su kitos, nepasimatytų ar vieni kitų ne
pamatytų. - , " • /

(Buš daugiau)

2

nutarimas.

_ naujienos, CHICAGO 8, ILL. — Friday, August 26, 1977.



MENO ZINI
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TRISDEŠIMTIES PARODA

AVĖ MARIJA (Aliejus)Dali. Jurgis Juodis

Prasidėjilsi 1976 m. Bicen-((vo menine kokybe pralenkė 
tenniąl 30-ties lietuvių daili-] aliejinę tapybą, gausu keraini 
ninku paroda tebekeliauja po kos, odos darbų, gražmenų, au 
Iliirtojaus'valst; miestus. Iš Mt. ] k šakalio darbų, skulptūros ne 
Vernon Mitchell muziejaus at daug, 
keltą ir vyksta Oregon, Ill. Eo vių menininkų tik vieną 
rado TaftU meno galerijoje. 
Oregon mieste - gyvena nema
žai. lietuvių, šią jparodą globo
ja. Freeport’o. Meno muziejus 
jis pądengia ir ti-ansportaciįo.s 
išlaidas. : >

Pagoda tęsis iki rugsėjo 1 d. 
•v • "

.' Ffėeporfo muziejaus direk
torius sako:- “Mes gauname 
dąūg-įiaįškų ir j telefonu pas- 
fcąmbinimų,; kad lietuviai gra-j Wacker Drive buvo neįmano . NesibiČlullliCkime SU MaskVOS ageiltaiS 
žiai ipąsirodo šit savo kūriniais nias- 
ir paroda aukšto lygio, kuri 
ateiną i Illinojaus kultūros 
centrus’’.- U. ‘ -■

audimų ir L t. Iš lietu- 
Ed.:

Walaitį teko matyti. Jis turė
jo akvarelės darbų kioskų. Ben 
drai paėmus ši paroda buvo 
kone dukart didesnė, negu pra 
eitąją vasarą.

Parodą lankė tūkstančiai 
žmonių. Bet tą pačią dieną 
miestas ir ežero pakraščiai bu 
vo pilni žmonių, šeštadienį vi 
durmiestyje buvo Neptūno pa-: j KREIVĖNAS 
radaįs, tai pravažiavimas per

Gausi lanko paroda

St. Balzeko muziejus

Muziejuje vykstanti Bfins-' 
trubo grafikos darbų paroda. V 
prasęsta iki rugp. 30 d. Balze
ko muziejaus adresas: 
Archer Avė. ValandosRugpiūfo 12, 13 ir 14 d. šiau 

rinėjė CKicagos miesto daly- i;00 iki 4:30 popiet.

1012 
nuo

je, pradedant nuo Chicago 
Aye,T iki Division St. ir nuo 
Michigan Ave. iki State St. 
trfsjdięnas vyko didžiausia kas 
mėtinė - dailės darbų paroda. 
Buvo apie 1,000 kioskų su la
bai. Įvairiais eksponatais, ku- 
rių: nič&as'nesuskaiciuos tokio 
daugybės išstatytų darbų. Bu 
vo tapybos, akvarelės, kuri sa

Čiurlionio Galerija, Ine.
Čiurlionio Galerija, Ine. ren 

gia rudeninę dailės darbų pa
rodą, turi įvyks spalio mėn. 
7 d. Čiurlionio Galerijoje, 
Ine., 4038 Archer Avė. Daili
ninkams primintina, kad vasa 
ra jau baigiasi, o rugsėjo mėn. 
viduryje susirinks jury komisi

Ar ilgai toleruosime ir slėp menininkų ir visokių bendra 
sime mūsų tautos išdavikus iri darbiautojų su okupantu.

1 Lietuvos okupantui parsidavu T’~ -----
i sius agentus? Jie niekina ir 
naikina mūsų tautos patrioti
nius ir tautinius jausmus, bei 
atsparumą. Tai vyksta tik dė 
ka visokių okupanto agentų ir 
"pranašų

Šių metų rugpiūčio mėn. 16' pavojaus nėra.
! d. “Di paskelbė iširau' Tad ir rūpintis nėra del ko
’ ką iš 1) iibininko SįU puvadi- 
| ilium: “t aip Kuriama Dabar 
j line Lietuva”. Toliau rašoma: 
? karią iš okupuotos Lietuvos į 
; vieną Siaurės Amerikos lietu- 
i vių koloniją atvyko įžymus Lnv 
.'komunistas iš Lietuvos. Savo p- 
- tautielį užsienio lietuviai štili-' A 
ko su tikru fiehivišku vaišiu- 1h 

gurnu. Svečiavosi d^ug kur, p;.
ški avo miesto apylinkt j r/.i 

■ kalb< jo apie nuotaikas paver-

pap:‘Vs 
ce */ci’

kojo, kad tautinė dvasia IJciuJ 
voje atspaii, kad d< 1 gdimo^ 
n u taut< ji mo-su rusėjimo n ra (

' baimės, kad daina “Lietuva 
brangi, mano tėvyne” tapusi 
dabar antruoju Lietuvos Him 
nu”.

sų spauda, kuriai visiškai ne
pakeliui eiti su okupanto agen 
tais, laikas nuo laiko nutvli 
dėl agentų daromų mūsų tau
tai kenksmingų ir žalingų vei 
ksmų, ir ypatingai tokių žalin 
gų agentų, vengiama net jųJie sugebėjo mūsų išeivijos1 

dalį taip gtfdriai suklaidinti pavardes - spaudoje paskeHfti, 
ir pasižaboti i- suskaldyti ir kad visuomenė nežindtų ir ne, 
smegenis praplauti, kad jau saj turėtų progos apsisaugoti/'Mū 
vo tautos ir nepriklausomos] sų visų pareiga, visu^Švilkti 
Lietuvos reikaluose nebegalr agentus į dienos šviesą, kad vi 

kas sa visuomenė žinotu kas vra C w
agentas ėriuko kailyje.

Maskvos a genii k 

ai jauė’.ci Savo 
pe turįs pakauk i-

lb; jin

N ’J

’! < n buvo, tik ban 
jiK.s šaudžiau savo

's’inis.

Hair formula- JIB is Patented-tJtiMTMiteed in Switeferland and*

- IS -week supply •— Money Order, postpaid. Send Today:

fct- 1 l l U > L1 j J LL » T Mr ' <<1 1 -TT— ryl.H V- I *r<_» I * X X a w

growth, and. retortas NATCSAX, HAIR COLOR. Using JIB you 
•fciH never be BALDot GRET. 103% Guaranteed. Listed in' 
XHgttat B«>d-ElU» . BOofc .T>rog’s-ChemistOrder STRAIGHT
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atsiųstų dainininkų/susivokti ir susigraibyti, 
Į naudinga ir kas žalinga mūsų 
tautai ir nepriklausomam Lie 
tuvos valstybės atstatymui.

Dalis mūsų išeivijos, jau ir 
tautinės lygsvaros neišlaiko ir 
jau krypsta, tpro senojo Vil
niaus bokštus į Maskvos Krem 
liaus sienas. Tai didelė ir bai 
si mūsų tautos nelaimė!

Didelė gėda,' tiems lietu
viams, kurie bėgo be kvapo 
palikę savo Tėvynę, taip toli1 
nuo to mūsųitautos žiauraus 
priešo o jau šiandien žiūri- 
ir klupsčio j a pries, to, € .amži
nojo mūsų tautos priešo agen 
tus ar jo statytinius. Garbina 
okupacinę santvarką ir “kul
tūringą” gyvenimo lygį oku
puotoje Lietuvoje.

Tuo Įteisina Lietuvos okupa 
cij£ ir visas neteisėtai padary 
tas mūsų tautai neužgydomas 
skriaudas ir medžiaginius 
nuostolius, visą lietuvių tautą . 
pavertusi elgetomis ir bena-

ja darbams apsvarstyti, ši pa 
rodą buvo numatyta ruošti pa 
vasari bet buvo nutarta atkel 
ti Į rudenį, nes nevisi meninin 
kai suspėjo laiku pristatyti sa 
vo darbų. Skiriamos trys pre
mijos: 1) S500.00, antroji — 
S300.00, o trečioji — S200.00 
už darbus tautinė tema.

Dail VI. Vaitiekūno išleistuvės < 
Dail Vladas Vaitiekūnas, il

gametis Am. Liet Dailininkų 
Sąjungos pirmininkas, su po
nia išvyksta į Floridą apsigy
venti. Ta proga rugpiūčio 26 
d., penktadienį, šaulių salėje, 
2419 W. 43 St. įvyks atsisvei
kinimo vakaras. Bus išstatyta 
kūrybos darbai ir naujos kny 
gos “žinyčia Veda” pristaty 
m as.

Gaila, kad čikagiečiai meni 
ninkai bėga iš šio miesto. Da-1 
lis jų apsigyveno St. Peters-j miais. Tokios padarytos skri- 
burg, Fla.: A. Rukšlelė, Juodis,i audos mūsų tautai neturi būti 
Dr. Aid. Labokienė ir A. Pet pamirštos per amžius, 
rikonis Juno Beach, Fla.

dainavo savo gerbėjų tarpe ar 
vaikščiodamas paežerėje ir lai 
velvje ežere pakartodavo. Ta 
daina, tai dar neviskas. To
kiem patriotam agentam, Mas 
kva leidžia ir tautos Himną su 
tfedbti, kad lengviau galima 
smegenis 
atverkite 

j dis prieš 
apdairus
tės ko daugiau ant propagan
dinės ‘"meškerės”, tuo Maskvai 
bus geriau ir naudingiau. Toks 
agentas nesigėdins mums pa
sakyti, kad ir Maskva jau lie
tuviška, tik jūs tikėkite, kad 
okupuotoje Lietuvoje klosti 
“žemiškas rojus” ir ten jokio

'‘praplauti”, tik jūs 
ko plačiau savo šir- 
agentus ir be jokios 
ir kritikos kabinki-

ir šlykštus partizanų įžeidi
mas ir išniekinimas, o tautai 
tiesiai spjovimas i veidą ir dar 
viešoje vietoje pasityčiojimas 
O kokį gavo atkirtį, tas Mask
vos kruvinasis agentas iš daly 
vavusių mūsų “patriotų” tam 
pobvvyje? Greičiausiai viskas 
baigėsi tyla ir pataikavimu 
tam įžūliam ir kruvinam Mas 
kvos agentui ir mūsų tautos 
žudikui.

Kur mūsų tautos gynėjai ir 
patriotai, kad toki niekšai čia 
atvykę jaučiasi geriau ir lais- 
\iau, kaip savo namuose, ir 
net susitepę mūsų brolių krau 
ju rankas, išdrįsta mums spiau 
ti į veidą viešai, o mes lenkia
me prieš tokius galvas! Iš kur 
ir kas į tą pokalbį sukvietė, 
tik avinus, kad nuleidę galvas 
prieš žmogžudį tylėjo ir nie
kas nedrįso tautos reikalus ir 
garbę apginti ar kruvinajam

(Nukelta į 6 psl.)

s-

TaupyKite dabar
pas mus

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

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl.,. minkšti viršeliai ...--------- ......^3 00
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,

minkšti viršeliai _______________ _____ —-— — -------— -----Sl.oO
3A.. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PPJSIMINIMAI,

296 psL, minkšti viršeliai — --------------- ——
4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRATIJA^

166 psty minkšti viršeliai —..........  —

_..B5.00

- -

. —. -L ' U . į ‘

Knygas galimą gauti Naujienose arba* pasiunčiant> čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu:

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

RUDENS■r:

PIKNIKAS

1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO. ILL. 50608

i
a

sąskaitos

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

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

Dėl nesuprantamų priežaš-
M. Š. čių, kartais katalikiškoji m2-

3

V -i

t

Chicago, III. 606081800 So. Hoisted Sttetarai Wais faxffiair "DėldMas aflnua — rnyb-
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PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE _ 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozai Oauparaz. 1EMĖS 0K10 ŠVIETIMAS. Studija.

liūčiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga ra tokia meile Lietuvoc 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti Knyrt 
autoriaus skiriama Lietuvai Mate žodžiai®: "Dėkingas fūnua — rnyfr 
m ai Tėvynei Lietuvai*.

Knygos 300 poslapiu ra daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik 13.00. 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi riuatl tokiu adrera:

Siete- 
te Chicagoje 1966 meteis paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
lių: Sėmės akio švietimo problemos ūkininku krašte, u dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savą žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos Uklmaa 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtoj su
griovęs gražiai išaugusiu ir suJdestėjusftj Lietuvos politiniu, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimu^šiandieną drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kuMfcros validate 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki «trod o Ūk žemdirbiams skaityti, kadangi

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šia knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekj 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

3
1I
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Pas mus taupomi jūsų pinigai *t- 
I? 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- s 

šio dienų, neša nuošimčius nuo mė- I, 
nėšio pirmos dienos. *

Išduodami Certifikatai, kurie ne- | 

ša iki

' ; ; ĮVYKS sekjiadieni,

Rugsėjo 11 dPOLONIA GROVE
“ 4604 ARCHER AVE. (prie 46-tos gatvės)

Visi lietuviai maloniai kviečiami į “N.”’ pikniką
Pradžia 12 vaL

17S> So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS SOWS 
Gavę pinigus, toojiu knyg^ ,

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
k • Įsteigta 1923 metais. TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų

ttJ
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Dienraičio kainos:
^hicagoje ir priemiesčiuose:

metams
pusei metu___
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose: 
melams _____
pusei metu 

NAUJIENŲ rastinė atdari kasdien, išskyrai sekmadieniu*. 
Q vai. ryto iki S vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vii.

$30.00
$16.00

$8.00
$3.00

Kanadoje: 
metams ------
pusei metu ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose: 
metams ____
pusei metu ----
vienam mėnesiui

$7 jo

_ $30.00
_ $18.00
- $3.00

>31.00
>18.00

$4.00
—— i

Naujienos ein* kasdien, tfaklriant I 
sekmadieni na Leidžia Naujienų Ben- j 
drove. 1739 Šo. Halfted SL, Chicane * 
OI. 60608. Telet HAymartet 1-6100

Pinigus reikia liūsti pašte Moner__ $28.00-1
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Įvažiavo į akligatvį
Naujieji mūsų politikai, pasišovė diktuoti visiems 

Amerikos lietuviams, ką jie turi daryti ir ko nedaryti, 
Įvažiavo i akligatvį. Pirmyn važiuoti nebegali, nes ten 
gatvės jau nebėra, o trauktis atgal labai jau nepatogu. 
Šviesesnieji protai seniai numatė, kad jie, viską “žinoda-'l 
mi”, panašiai Įklimps. Jeigu visuomeninio darbo patir
ties pas juos būtų buvę, tai jie būtų pasinaudoję Dr. Leo-
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Katalunijos menininko Jordi Bonas nupieštas Viduržemiu juros uosto vaizdas

žmonės išėjo iš bažnyčios

Padarius klaidą, reikia sustoti, apsigalvoti ir išaiš
kinti, kur ir kodėl ta klaida buvo padaryta- Jeigu gali
ma, tai reikia stengtis tą klaidą atitaisyti. Fronto prie
šakyje stovintieji vadai taip negalvojo. Vietoj savikriti-

mos. Tenykščiai kunigai kriti! 
^ąi ir skausmu ęuni Švęnto- 
jų Soąta ą£^v(^*ahą'kusio į 
^i&yą/ląįkyaeaą ir pąs^calbė 
jimus -su sovietų ąts-

■« ae Trr-- Ssarbiausia klaida,
keliolika metų Vyšnia jas. mokymas, užima aukštas..kad aplenkiamos vletiaėą’iaž 

ayčios, o jos geriausiai žino 
padėtį, sąlygas ir valdžios tak 

mokslus ne lenkiškai, bet Balį kimybe katalikybei ir tvirtai Hką Niisi;kundžiama1 kąd Va 
tikano radijas duoda daug 
smulkių žinelių, bet mažai 
taip laukiamo dvasinio peno 
Ligšiolinė patirtis rodo, kad 
tik moralinė dvasiški jos. bei ti 
k i učių jų jėga gali išlaikyti Ka 
talijų Bažnyčią Spviętų ^ąjun 

y 7 - 7 7’;
goj. (E11*)

(Tęsinvsį
Dr. Mirsiu nusiskundžia Bal labai dinamiška (autinė gru- 

tarusijos lenkų nutautinimu.'-pų -Turi savų spaudą, (įraugi- 
I A 11 1 1 Iz r* ■•o otilr^lnc
vos klebonas, fanatikas balta- vietas, administracijoj, ^avo, 
rusis, staiga pradėjo sakyti pa jėgos ir teisių pajautimu, išti-, 

tarusiškai. Protestuodami visi, laikysena vokiečiai iškovojo 
lengvatų ir religiniame gyve- 

Taip tęsėsi keletą savaičių, bet nime. Po daugelio'metų pastan 
gų, gavo leidimą pastatyti 
koplyčią ir atsigabenti kunigą 
į Karagandą. Pas Kazaks ta to 
vokiečius vykstąs kunigas turi 
mokėti vokiškai, nes vokiečiai 
rūpestingai puoselėja savo kai 
bą ir to reikalauja iš dvasinin
kų. Kazakstano vokiečiams 
spaudžiant (‘Jeį neduosit ku
nigo, rašome prašymus išvykti 
į Rytų Vokietiją” — taip jie 
grasina), sovietų valdžia krei
pėsi į vieną li.etuvį kunigą Vii 
niaus apylinkėse, kviesdama . 
jį į Karagandą. Tas dvasinin-l 
kas, išėjęs iš kalėjimo, buvo 
dirbęs Karagandos pogrindyje.

Kaip galima padėti SS kata 
likamš? '

Laisvasis pasaulis smerkia

žmonės turėjo, nusileisti, nes 
nebuvo pasirinkimo. Kalbėda-

I mas su autorium; klebonas pa 
; sakė: ‘Jei kuo skubiausiai ne- 
i bus pereita prie baltarusių kai 
bos, tai, kartu su lenkų kalba, 
čtia mirs ir katalikybė”. Tas 
pats klebonas savo parapie- 

| čianis patarė net, išpažintį at- 
' likti baltarusių kalba. Tuo jis 

• nesąmoningai patarnauja ru-
i sifikacijos politikai, nes balta
• rusių kalba yra vis labiau ru
sų kalbos išstumiama. Auto
rius apgailestauja, kad bažny
čiose panaikintos pamaldos lo 
tynų kalba. Jos padėjo išlaiky 
ti Katalikų Bažnyčios savitumą 
ir apsaugojo nuo supravosl&vi 
nimo.zAutorius kreipiasi į Len 
kijos katalikų vyriausybę geli žmogaus- teisių laužymą totali 
bėti aliarmuojančią lenkų ka tariniuose kraštuose. SS katali

kos, jie pradėjo koliotis. Jie net Įžanginiuose niekina pen- talikų padėtį Baltarusijoje ir kai apie tai puikiai žino, todėl
kis lietuvius veikėjus, pasiryžusius “draivyti” nemokan
čius bent kiek pamokyti. Jiems labai nepatinka, kad pen^ 
ki veikėjai, gavę dabar Gečio vadovaujamos JAV LB nei-

apie tai informuoti Vatikaną.
Kazakstane vra 61,400 len

kų, kurie ten buvo išvesti dau 
giausia 1940-41. Po pirmųjų

Prezidento Carterįo
- proklamacija

Congressional Record Wa- 
dhingtone liepos 21 ir 29 laido 
se paskelbė JV prezidento pro 
klamacijąA: — '

“Nuo 1959 kongresas jungti 
nę rezoliucija (73$taL 212) 
davė leidimą ir paprašė prezi 
dęntą trečiąją liepos savaitę 
skelbti Pavergtųjų tautų' sa
vaite, ;

Mūsų pačių valstybė, buvo 
sukurta giliai tikint?^ tautinę 
apsisprendimo teisę. Per visą 
mūsų istoriją mes ’stengėmės

no Kriaučeliūno ir kitų veikėjų pasisiūlymų patarpinin- . , , . j .• • ”—Tr i- giamą atsakymą, drjso padaryti viešą-pareiškimą,ir is-siaubo metu, lenkai neblogai
dėstyti faktus. Jie priėjo išvados, kad pasiryžimas. pa-l susitvarkė, turi savo namu-kauti ir pamokyti, kaip lietuviams reikia tarp savęs šu

skaudžiai, pergyvena, kad ląis 
vasis pasaulis yra kurčias jų 
pagalbos šauksmui, 
besikalbant su kunigais Sovie- 4 • * " TO Ttų Sąjungoj, tas klausimas bų - ’
vo visuomet keliamas. Prieita, Pripažindamas šį įsiparėigi- 
vieningos; išvados -= reikia kel

’ Autorių Principu ir musų
aiė Snvip.išėjimą, l laisvę ir asmenines

teises.

. . . , , 111- i TT* i. ‘ • • UcbLV 11 IdALUS. dlc ŲllcJU lOVcttlUb, Adlį pdoll Y v oitoloairkc, iuia jicuuu

gyven į ir visiems n rą ar ą ir i. le oje pasimo įarpjnjn]£auįj buvęs visai bereikalingas. Jiems būtų bu- kus, sklypus. I Kazakstaną bu-į. k r.^., . .
kyti, jie pradėjo mokytus žmones mokyti tokių dalykų, , . . . ,. , , . .. . < _ vo ištremti ir Volgos vokiečiai.! ti viešumon tiesą, apie religinę
otm’o Iniriiioco Ha na+nvi inL-ina TmnvnL-nc. gėliau, J ei Bau ’ngą ar ą. Ilgėjusieji vyT^l U-^ pagal 1970 surašinėjimą, ŠSĮpadėtĮ ŠŠ. Tai gurėtų darytilr

- - tn firloia kam ‘Hrli navDTfrfnr T lofiįvmrt •Ynva viauTKmi’i itA i • v rr» • x * o \ i * <L“Zgyvena 1,846000 vokiečių. Tai šventasis Sostas. Melas ir ne- 
.geriąųsiai susiorganizavusi ir ^eįsė ęijp tiesos, bijo

apie kuriuose jie neturi jokios nuovokos-
Patyriusių žmonių tarpininkavimas jiems nebuvo sukomunistėjusius giminaičius radusieji nauji politikai 

reikalingas, bet jie paskyrė jiems naujas užduotis: Jie 
reikalavo, kad penki veikėjai paveiktų Amerikos Lietu
vių Tarybą ir šią didelę sąjungą sudarančias organiza
cijas. Jie patys keliais atve jais kreipėsi j ALTĄ, prašyda 
mi sueiti ir aptarti jiems vieniems rūpimus klausimus. 
Jie, girdi, keliais atvejais kreipėsi Į ALTO žmones, pra
šydami posėdžio pasitarimams, bet niekad jiems neatėjo 

>i galvą mintis, kad pirma reikia .susitarti, ką suėję kal
bės. Jie net nežino,’kad nėgalima' vieną dieną vežikiškai 
koliotis, o antrą dieną jau prašyti, kad atvažiuotų Į pasi
tarimą, net neprašus kokiu reikalu norų tartis.

Veikėjai bpvo pasiruošę patarpininkauti ir padėti 
kai kuriuos nuomonių skirtumus išaiškinti. Kartais tie 
skirtumai atrodo dideli, bet kai prisėdi prie bendro stalo 
ir, be didelio pasipūtimo, kiekvieną klausimą palukšteni, 
tai paaiškėja, kad tie skirtumai ne toki dideli, kad negali 
ma būtų rasti bendros kalbos ir bendro darbo. Patarpi-i 
ninkavimas jiems atrodė žeminantis. Jiems ; 
yra įsakymas- Juo greičiau Įsakysi, tuo bus didesnis laips 
nis. Juo didesniam žmogui pajėgsi Įsakymu pavergti, tuo 
tuo galia Įsakinėti bus didesnė. Bet penki veikėjai nėra 
pasipūtę vadukai, reikalaujantieji paklusnumo. Jie turį 
savo galvas ir gali nuspręsti, ką jie privalo daryti ir kur 
jiems neverta kištis. Jie ne įsakymų klausyti rengėsi, bet 
norėjo sušvelninti vienos ir kitos grupės santykius. Pa-

tų tylėję, kaip tyli pavergton Lietuvon nuvažiavusieji ir'

Atsisakymas priimti gerų ir nuoširdžių žmonių pa
sisiūlymą .patarpininkauti rodo visūpirieninio darbo pa
tyrimo stoką ir nepaprastai didėlę puikybę. 0 kai Dąina- 
von sukviesti atstovai paklausė, kodėl-buvo atmestas pa
sisiūlymas patarpininkauti, tai visiems suprantamo at
sakymo vadai taip ir nepajėgė duoti. Politiniai klausimai 
suaugusiems privalo būti aiškūs.. Jeigu- didelę politinę, 
klaidą padaręs vadukas nepajėgia duoti Įtikinančio pa
siaiškinimo, tai konferencijoje pasiaiškinimo reikalavu
sieji ir debatus girdėjusieji pradedą abejoti vadų išmin
timi. Kiekvienam aišku, kad vadai Įvažiavo Į akligatvį ir 
nežino, kaip iš jo išvažiuoti

Reikia neužmiršti, kad penkių vyrų ^padarytas pa
reiškimas taip pat daugelį verčia pagalvoti. Nekalbant 
apie pačius pareiškimo autorius, jis veikia ir skaityto
jus. Savo gerą valią parodžiusieji ir visięms pasitarnau
ti norėjusieji penki-vyrai taip pat mato, kad su tokiais 

artimesnis .užsispyrėliais bendras darbas neįmanomas- Vietoj padė
kos, jie išmetinėja už Įsakymo nevykdymą. Renki vyrai 
žilio, kad beprasmis pasitarimas, jeigu iš anksto nesu
tarta, kurie klausimai tame pasitarime bus svarstomi.
Jie taip pat žino vieno samdyto vaduko jjsakymą: “Eik liucijas priimti. t ' i • Ii • i 1 5? T* 1 "I * * -i- • . • 1 • •

jimą, aš, Jimmy Carter, JAV 
-prezidentas, skelbiu savaimę;

kytas. teises ir įpareigojimus, Į tuščius susirinkimus neif' 
■ na ir tuščių pasakų neklauso.’ ‘

Vadukai jaučią, kad įvažiavimas i akligatvį labai 
blogai veikia pėstininkus. Kol m^įįa vąžįūoj^Tt^ i? 
negalvodami važiuoja, kad ir netinkama kryptimi. Bet 
kai politinis vežimas Įvažiuoja Į akligatvį ir sustoja, tai 
kiekvienam tenka susirūpinti. Panašus, sustpjimąi 
gatvyje jau ir, ankščiau atstūmi ;jąunį 
nuo vadistinės filosofijos ir visuomeninio darbo. Jie ne
patikėjo pasaka — tiktai fronto vadams įpilta išminti
mi ir nuėjo Į Amerikos lietuvių organizacijas naudingam 
darbtti dirbti. ’ ■*?

Dainavoje liūdniausia padėtis buvo mokyktojo Sta
sio Barzduko. Jis buvo įsitikinęs, kad krikščionis demok
ratus jis buvo į dulkes sutrynęs. ir Federaciją užyaldęs, o 
pasirodo, kad tie krikščionys demokratai ne tik nepasida 
vė trinami, bet jie savarankiškas rezoliucijas suvažiavi
me pravedė. Ilgus metus krikščionis demokratus nieki; 
nęs, jų darbą ardęs, jis negalėjo suprasti, kaip jie neat
siklausę niekintojo, konferencijoje galėjo Tokias, rezp-

tartis, bet nesusitark”. Jie mano, kad Amerikos Lietuvių 
Tarybos nariai eis Į

Politinį savo vežimą frontininkai Įstūmė Į akligatvį.

pavergtųjų tautų sąyątię.
Aš kviečiu JAV- piliečius pa 

: minėti šią’ savaitę" ‘ ’’atitiiiką- 
momis apeigomis ir renginiais, 
parodant' Amerikosprifarrmą 
tiems, .kurie -siekia tautinės ne 
prĮkĮąu$ppjyįįės^ l^y^^ęiuo 
-gaus į tęįsįų” \ '

; Šį.- pareiškimą prezidentas

lt:

sMąujęaio. $22 r

rybos informacijomis Amerikie 
rčiai ^dtaisi^' 19£6 
labdaryĮt^ tifelains 
rekordinę?'pmxgų. s

ojo 
;.4

Tos sumos 80% sudėjo pavie
niai aukotai; fundacijos tik 
7.2%. o7korporacijos mažiausiai

pasitarimą, nežinodami koki klausi- Reikia sekti, ar kartais 'kurią nępradiįr§ padan^. 'Tąda,
. , r.- _____ ___ ^:--|mąi tąiųe pasitarime rengiamasi svarstyti. Tokio dalyko subliūkš ne tik visa ju veiklą,..liet bus ąts.t^tytą' Amęri-

siūlymą patarpininkauti atmetus, frontininkai sustojo riegoli būtį. Įsakymą susirinkti vadas gali duoti vadukui, kos lietuvių tarpe anksčiau buvusį vienyk Lietuvoą ląis- cW
pačiame aklos gatvės gale' bet organizacijų rinkti atstovai, turintieji aiškiai nusa- vės ginti.

6^ • sveiksti ir leninės Į4- 
. socialė ^ė

rovė 9. 1%; menas t. 1% ir t.t.
can

JANINA MONKUTe MARKS

AZIJOS PIETRYČIUOSE

Kontrastu šalis Indija. Žodiniai eskizai.
(Tęsinys)

Karalius Raina I, po sostinės sunaikinimo Ayu- 
dhayjoje, nutarė pasistatydinti nauja rezidenciją, ver
tą karališki vardo. Tai pusės mylios plotas, aptvertas 
mūrine siena, pilnas nepaprastai įdomiu budistų šven- 
tiklų ir karališkų rūmu.

Tik įėjūs, kairėje pusėje — Žaliojo Smaragdo Bu
dos šventikla (tikrumoje — didžiulis gabalas jade). 
Buda sėdi aukštai ant auksinio altoriaus. Jis visų žmo
nių labai garbinamas, ši statula užsilikusi iš 15 šimt
mečio Pats karalius keičia Budos rūbus tris kartus į 
metus. Vieni rūbai lietingam sezonui, kiti karšiajam, 
dar kiti šaltajam. Budos liemenės iš gryno aukso, 
brangakmeniais nusagstytos.

Priekyje — antrieji vartai, pro kuriuos tik dram
bliai įnešdavę karalius. Mi r tingiesiems buvo drau
džiama ten įžengti. Bet laikai keičiasi. Dabar turistai 
karališkus rūmus apžiūrinėja. Bet vis tik pagarbiai —

pluta, P,ąųg bąlt° marmurų, raudonos ir žalios 
pės, paauksuoti bokšteliai.

Šiame karališkame kicpie yra ministerijų pasta- ’
tai, vienuolynai, audieucijų salė, ginklų muziejus, ga- kelios minutės praplaukiam šventyklas. Vienos senos, 

:r lerijos, biblioteka, karališkasis mauzoliejus — kur šei pelėsių apnaikintos, kitos naujos — auksu ir ryškio- 
mos pelenai laikomi ir atskiros koplyčios svarbes- mis spalvomis žėrinčios.
niems Budonis (Budisatvoms).- Viskas sugrūsta, mažai 
erdvės — pesigeudu gėlynų ir sodų.

Senasis akmeninis'sostas laikomas sj>ecialianie 
pastate, išdabintame keraųtikos. plokštėmis ir pone- 
lano gabalais, kurie žėri, kaip deimantai saulėje, .lis. 
apjuosiąs freskomis, išpieštomis ilgoje sienoje. Visas' 
Budos gyvenimas ir. Jajaus liaralių dinastijos pavaiz
duotos čia garsaus Raitininko In Kong. Piešiniai ks- 
taurojami dabar akriliko dažais.

* . t Bangkoko.. Venecija 
7 * . < ■■ *

Šiandieną visį kartu aplankome plaukiojantį tur
gų. Šioj miesto dalyje visas susisiekimas vyksta val
timis ar motoriniais laivukais. žmonės gyveno k ma
lu pakraščiais ant stulpų pastatytuose mediniuose na 
muose. Tik retas kuris su langais ar durimis; užuolai- 
dos apsaugo šokį tokį privatumą. Bent durų rakinti 
netenka. Visas gyvenimas vyksta ant verandos ar laip 
tų. vedančių į upę. Čia ir baltiniai skalbiami, ir gal-

cer-" dvasios, apsaugo šeimininkus nuo visokių nelaimių. , — Eikite, eįkįįę,išblaško sustojusi būrį, grupės 
čia pat žuvis rūšiuojama ir valom'a. Viena džio- vadovas rusa^ Neihaloi^ai pažvelgia į mane ir nusa

vinama, kita konservuojama. O kvapai, kvapai... Kas veda savo mtemus. Tiėk maniau sutikusi lie-

Karalienės mytinqs, privatus muziejus. Akrai pui- 
kaus sotįo, prūdas marias lotoso"'žįedų, vešli žolė, vi
sur gėlės- Seni mediniai t^ajų s (įlipus pastatai įreng
ti tradi^ihj£|yie sjilįuje. Visu^ 'mėncį ir archeolo- 
giąių rą^ięiių. Ęįn^ęt į .vfd^, nusiimam b^tus, čia to
ki^ tra^ęVa. Vienąme ^ąraįĮeąę įnotina su

1 tarnai^ tęt>ęgyvęiĮm ^brs" ji jau se^ęsĮiio amžiaus, bet 
darLžyjHį ysinti, globojanti ine^ą,' puosejejanti thajų 
frakcijas. ' ,J, . "• /

Mano vad(ęyas, gražiai’ nuaugęą Hg^gas, blondi
nas munųplis. Pa^rodo, jis esąs o|gnqų kilmės, Bra
zilijoj užaugtą A$ah^uvery^ę štųdl'* >■-
vais gyvenąs Ąang^pke. Tėvas K. L 
prezidentas. Laisvalaikiu dirbąs, kaip vadovas. Pasi
sakiau turinti čia sūnų jo metų. Jam būtų įdomu sū

n.aiaujMui i uiiiuo pz^l UI 111CI <1. DVI VIJS UK ---- J _ . , ,
,v ....u i i v J- /i i vo» plaunamos, ir dantvs valomi.nr atmatos į fa pati-v\rai švarkus, o motervs tik sijonus gan dėvėti (kel- * • . ’ ~ , ,• 1.14

_ . vi / , Ivandpm sftnxMainas. I urn namu knknsn nalntr\nes moterims čia dar tabu).
Akis patraukia įdomus architektūrinis mišinys, 

iliL.ii ha Prasad, karalių rezidencija. Rama I pasik
vietė anglų rchitektą, kuris sukūrė italų renesanso 
stiliaus pastati o stogus Tajaus stiliaus — su žirge
liais galuose, uz jo vietiniai statytojai (karaliui pa

’vandenį sumetamos. Tarp namų kokoso palmės, ha- 
' nanų krūmai, mangos irzkitokie žydintys medžiai ir 
gėlės. ‘ ‘

Pakelyje karstų dirbtuvės, laivų statybų centrai, 
lentpiūvės. Kiekviena dirbtuvė ac gyvenamasis namas 
turi savo dvasių namelį — koplytėlę. Ji kiekvieną die
ną apkaišoma šviežiomis gėlėmis ir ryžių trupinėliai 

geidaujant). Ir iš jo kaip vestuvių pyragas su duonos jon pabarstomi. Jose gyvenančios, gerai prižiūrimos so į mane. Ypač moterys apžiūri kruopščiai.

Deja, plaukiojantis turgus, kur visa prekyba vyk
davo valtelėmis, perkeltas į užmiestį. Motorinės val
tys čia sukeldavo perdideles bangas, apversdavo plau 
klojančias daržovių krautuvėles.

7 t Išlipam. Viena krantinė pašvęsta turistiniams su- 
1 venyrams. čia ir nylonį vietoj šilko parduoda ir bal
tą plastiką vietoj dramblio liaulo papuošalų įperša
ma. Ir čia civilizacija atėjusi.

Lankau m uzic jus
. Po malonių priešpiečių (lunch) paėmusi taksi 
grįžtu į muziejus ir užsuku'į šilko krautuves. Kainos 
ir čia pakilusios daugiau kaip dvigubai. Bet' natūra- ■........... . . - Tr.. ,
lūs rankom auslas Šilkas toks viliojantis, karį būtinai susfpaan Kita vakar, Phlhp ir
reikėjo fei k, išsinešti į namus, Valdžios liaudies Dem’ Jau lantc- *»««•“
,no krautuvėse geras pasirinkimas senų pintinėlių, au- : 
dinių, seno porcclano... Susigūndžiaų ir tuo. *” Z *■ ?

t-- -Apžiūriu universiteto rūmus: įspūdingas tautinisųo Karaliene 
įminėjus. Pilna etnografinių rinkinių. Karalių veži
mai, rūbai, baldai, tradicinis šilkas, statulos.

Grupė turistų praeina pro šalį, kalbasi rusiškai. 
Matau yienas dėvi kepurę su užpašu “Klaipėda”. Pa
galvojau — lietuvis. Užkalbinu, deja atsako angliškai, 
kad hestfprantąs. Klausiu kodėl jis dėvi kepurę su lie
tuvišku užrašu. Pasirodo, jie visi esą jūrininkai, d ke
purę įsigijęs Klaipėdoje. Sustoja jų visas būrys ir žiop-

KeiionėĄ
Puikus gaivinantis rytąs. Motorin

!s, dabar su tė- 
lėktuvų linijos

krantinės ir plaukiam prieš srovę Chao Phya upe į 
vienašiaurę. Mano vyrai ir vėl ųžinip', 

aplankyti senąją Thąjaus sostinę -
(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE ‘
DIENRAŠTI ^NAUJIENAS*'

4 _ Naujienoj Chiearo A Bk •



PUIKI SKRIPKŲ SODYBĄ
— Nori pasakyti, kad šiuš

iu) balkius. Kai juos pritviri-

Ap-

raidėmis.

mi- 
ne-

D R. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

uK. K. Ur. BALUKAS 
AKU<E<<IJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINF CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crow Yard 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal s u$i tarimą. 
Jei neaUiUepia, skambinti 374-8004.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd„ Westcnest^r, 
VALANDOS: 3—9 o&roo aicDonusi- 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
Tek: 562-2727 arba 562-2721

Ruz.: Gt 8-0873

DR. W. EISLN-EISXNAS?
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132‘So. Kedzia Av«w L. _ _ .

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
r siliepia, skambinti MI 3-*W5.

Kazimieras ir Vladas Skrip^
kai, ilgus metus dirbę Chicago-1 pulys nenukrėtė.
je ir jos priemiesčiuose sunkius) — Kaip nenukrės? — atsakė 
statybos darijus, išėjo pensijon Kaziinheras. -4- Pavojingiausia 
ir praeitais metais įsigijo 8 ak padėti pačius pirmuosius pile
i’ų puikią sodybą. Į no balkius. Kai juos pritvirb

Nauja ’Skripkų' sodyba yra : ni, tai lodą jau daug saugiau... 
Ixickporte, visai prie 143 ke-. j-Beį žinai, kol tau užkelia tą 
lio. Prie kelio prikalta didelė’balkį, kol jį tinkamai pagriebi 
lenta, kuri net ir autimobiliurir padedi. į savo vielą, kol kra 
važiuojančiam iš tolo pasako, nas jį paguldo į paruoštą gilelį, 
kam tas žemės gabalas priklaų* tai tenka pasitempti... O žino— 
so. Didelėmis raidėmis užrašy*-!te, tampytis lengva, kai turi į 
ia “Skripkus’, o brolių vardų ką alsjreiuti, bet ta atrama ne 
inicialai užrašyti mažesnėmis tokia jau stipri, ar nepakanka 

mai plati plačiai lietuviškai 
kojai ir dar platesniam ameri
kiečių batui* tai kartais pra
kaitas ir išpila. Bet kai dirbi 
su patyriais žumačuiis, kurie 
Kraną gali gerai valdyti ir gali 
pakelti colį, du arba net ir pu-. taĮas įvairiems daiktams susi- 
sę colio, tai dirbti malonu.., Aplinkui puikių me-
Darbas sunkus, bet kai keiJ\J dįįų, o vakarinėje sodybos pu 
tonų, plieno balkį paguldai į s^je yra kokių keturių akrų 
savo vietą, abu jo galus priš- pieva. Sędybos pakrąšty- 
riubuoju, tai labai smagu ant.je teka upelis/o kitoje upelio

- - - ’ pusėje — mišk as. Nieko gražės
Žinai, kad padarei gerą n|o nėra, kaip išeiti ant por-

I čiaus ir pasižiūrėti į pievos ža 
— Ar jis kartais nepakis- pasiklausyti miško oši-

Įa? j n7° ir paukščių.larpusavės kai
— O no, jis kraipytis negali, kos. f

Jis gerokai pridrūtintas^ sto- Praeitų šeštadienį, rugp. L0 
rais sraigtais. Pirmiausiaų jis dieną broliai Skripkai sukvie 
jau padėtas į tokią vieta, ne- vįs^ eil^ savo giminaičių ir 
judėtų. Jis gula iš anksto jam ilgamečių draugų pas juos 
nulieton vieton. Jis ir neprisuk gimtadienius ir- vardadienius 
tas negalėtų judėti, o kai jį pri-' atšvęsti. Ten Jų privažiavo ge 
drutini colio ^storio sraigtais, rękas bųrys. Buvo Pumpučiai, 
tai kad ir nogėtų, tai judintis, kurie turi nuolatinį kambarį 
nyra keli miegamieji, dįdelė vir . .. .... . . .

tuvė, valgomasis, žaidimų kam ~ ^r gauni pailsėti, kai prį cias privilegijas tuii ir Jonas 
barvs ir visa eilė kitokių kam. drūtini plieno balkį? j Merzvinskas,

Pailsi, kafi pargini namo,, kaip Pumpučiai, bet tiek su -tos, o šias eilutes rašantis net ■ 
— atsakė Skripkus. — O darbe Skripkais susigyvenęs, kad at 
uždėti ir pritvirtini vieną plie- rodo kaip: artimiausias šimi- 
no balkį, tai tuojau turi, pasi- naitįs. Jiems, teko ne tiktai 
ruošti kitam, nes kiti darbiniu, Lietuyojeį bet’tremtyje ir Amej 
kai jau tau kelia į padanges, rikoje'išgyventi vargo dienas! 
naują plieno gabalą, kurį pri- ir kartu pasidžiaugti šviečias1 
valai padėti į savo vietą ir pri čia saule, 
drūtinti.

— 0 jeigu lietus?
— Jeigu lyja smarkus lietus,

Visai prie kelio eina keli 
akrai vaisuiedžų: obelys, kraų 
aušės, vyšnios, slyvos ir kitokį 
medžiai ir krūmai. Visi me
džių kelmai nubaltinti, kad 
kirmėlės į medžius neliptų ir 
vaisių negadintų. Medžiai ap-. 
augę obuoliais ir kriaušėmis. 
Gana daug jų ant žemės. Skri

sę colio, tai dirbti malonu

WA 5-2*70 - pkai — geri darbininkai, bet
savo vietą, abu jo galus priš-

TEL. — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

visų vaisių surinkti jie jau ne
pajėgia. Sodyboje kiaulių, viš
tų ar karvių laikyti negalima. 
Ten jau veikia pačią žmonių 
toki nuostatai, 'lead nei kiau
lės, nei vištos oho ir ramybės 
negadins.

Tos žemės ankstyvesnis sa
vininkas turėjo turėti gerą sko

L R. FRANK PLECKAS' nį ir storą saują pinigų. Sody-

ir

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIškAI 

2618 W. 71 SL Tel. 737-5149
likrina akis. Pritaiko akinius 

“contact lenses”
Yal, pagal susitarimą. Uždaryta tree.,

DR.LEONA S SETE UTIS
l“«7Ų, PŪSLĖS IR

■ ' PROSTATOS CHIRURGIJA 
-r - JŽ656 WEST 63rd STREET S 
•L^yib antrai nuo 1—4 po pietų, ;

1 .. Ofiso telef.į 776-2880 
rj į rwujas rex. ‘ tėlef4 448-5545

D k. VYT. TAURAS
• G-; l^tPYTOJĄS IR CHIRURGAS U 
-Bopcba prąkt jka^spec.MOTERŲ h gos 
y2652; WEST 59th. STREET^

OFIS^fVAL.: pirm., antrad., trečiad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vąL vak. Seštadie- 
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku

ORTHOPEDASPROTEZISTAS 
--Aparatai - Protezai^, Med. Ban- 

r dažai. Speciali pagalba kojoms. 
* (Arch Supports) ir t. t.

2850 West 63rd Stv Chicago. HL 60629 
\ Tel at.; PRospect 6-5084 ■

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

XW WEST 63>4 SHtčfeT
J Telefonai; PR S-0S33 Ir PR 8-0834 

Taip, pat naujoji Barbaros ir
I Gana Drishių krautuvė

THE DAISY STORE 
9913 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

Tab 499-1318

R K. KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna tpdrwuda
ZKMA ifAlNA

T*L WA 54063

Apdraustas parkrauatyma* 
Ii Įvairiu atitumv.

ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1882 arba 376-5996

t , SOPHIE BARČUS
i. ^kaduo Šeimos valandos 

Visos programos Ii WOPA.

1490 kIL A. M. 
r 

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 1230 
— 1:00 vaL popet — Šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 8^*0

Talat: HSmlock 4-241J 

7159 So. MAPLEWOOD AVI 

CHICAGO, ILL. 60629

bos’ viduryje., ant kalvelės jis 
pasisate puikius baltų plytų 
namus. Ne tik namai gerai iš
planuoti. bet jų vidus dar pa- 
vyzdingiau, sutvarkytas; Name

"Jėzus Kristus pagydys tave". — Ap. Darb. 9:34. •
šituos žodžius pasakė Petras Anėjui, stabo ištiktam, kuri apaštalas 

rado Lidoje ir pagydė. Faktas, kad jis buvo išgulėjęs patale aštuonerius 
metus liudijo, kad jo pagydymas buvo Dievo galybe padarytas stebuklas. 
Tasai įvykos greit pagarsėjo ir pritraukė prie Viešpaties ir jo bažnyčios 
daugelį. Tokie-stebuklai pasiliko tik iki tol, kol gyveno Viešpaties iš
rinktieji apaštalai. Gydymo dovana, o taip pat kitos dovanos, įvykdavo 
tik apaštalų rankų uždėjimu. Viešpaties Jėzaus išrinktų ir įstatytų apaš
talų buvo tik dvylika, ne daugiau, nes Judo Iskarijoto vietą užėmė apašta
las Povilas. Dangiškoji Jeruzalė, kuri buvo regėjime parodyta Jonui 
reikštoj ui. turėjo tik dvylika pamatu.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra 
rusieįi? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties”, kurią gausite 
mokamai. Rašykite:

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

Dai>ar abu išėjo pensijon ir bačką alaus ir pastatė įvairios 
suvažiavusieji 

! galėtų užkąsti, pasidžiaugti ge 
ru oru ip palinkėti sukaktuvi
ninkams geriausios kloties. 
Maistą ruošė tokius dalykus 
daryti daug patyrimo turinti 
šiurnienė. Visas maistas buvo 
skanus, bet varškėčiai buvo pa 
tys skaniausi.

Vieni vaikščiojo po šimto 
vaismedžių sodą ir obuoliavo, 
kiti agurkus rankiojo, o tretie 
ji žiūrinėjo upelį, medžius ir 
aplinkui žydinčias įvairiausias 
gėles.

Saulei nusileidus ir sutemus, 
pilvus prikrovus ir pakarto
jus, geriausi dainininkai susė
do prie stalo ir pradėjo traukti 
linksmas ir liūdnas lietuviškas 
dainas, -

nusipirko gerą sodybą už Chi degtinės, kad 
cagos, * *

Prie namo yra didokas pas- Mažeika & Evans

jo atsistoti ir į kitą galą nuei- pusėje 
ti. .. f ’ ’ ’ '■ ’
darbą.

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
_ _ _ _ Skripkų suruoštos įkurtuvės

j Skripkų sodyboje. Tokias pa- dalyvių bus ilgai minimos.
Visi linkėjo pensininkams

ir geriems lietuviams sveika-ne giminaitis,
barių ir kambarėlių.

Namo viduje daug įvaunų. 
lenktynių, spintų, įmūrytų. į sie
nas, veidrodžių, kėdžių, stalų 
ir kitokių patogumų. Viskas 
pirkta ir statyta su skoniu. Vi 
dus pritaikytas^ namo išorei. 
Namas baltd§, o viduje atitin
kamai'įrengtos spintos, kėdės 
ir stalai. ^Vienodas, raminantis 
•stilius. rf‘ • ; > ; .

- Praeitais, metais Kazimieras C - .
Skripkus;1; atčjgs užsimokėti dirba. Jeigu tik keli lasai nu. 
metinį jiženumėratą. papasa-i ^inta’ taĮ_ Qekre*Plame J^10- 
kdjd; kaip, jani teko dirbti* dėmesl° ’bet Jei§u smarkia! 
prie įvairių 'statybos darbu.. ^a’ tai leidžiamės žemėn Kar- 
Pradėjo jis namų ir didesnių^ su 'k?’Ia lr vė^’.°
pastatų statvbomis pačioje Chi ^jas dangoraižių statyboje 
cagoje, dažniausiai Marquette*-vra Pav0J^as- Pr’e stulpo ne kandą, šiltą ir salta. 
Parke, o baigė-jis pačiais di-} Pasl*< kaiP tai daro teIefa' 
džiausiais Chicagos dangorai- nistai’,nes .reikia vaikščioti O 
2jaj^ jeigu kartais pūstelia smarkes
-Ar nebaisu lipti 15 aukš-|ni* 'ėjas tai turi gerokai pa- 

M' L 1 r-* X-4 M-w I 'll* I II I

Be jau dviejų minėtų šeimų, 
■ pas Skripkus buvo pakviesti 
’’-ir atvyko Ripskiai. Samaiėiai, 

lai dangoraižių darbininkai ne ...n^nai, Kybar
tai, Valentinas. Mareinkai, Virp
ša, Čemeckis, Liėponis ir visa 
eilė kitų, šeimininkų draugų ir 
pažįstamų.
' Skripkai paruošė gerą už- 

Atidarė

jeigu kartais pūstelia smarkes

su šeimininkais neatsisveiki
no, penktų ryto išvažiuoda
mas.

Reporteris

Acteku kalbos kursai
CHICAGO. — Roosevelt uni-' į. 

versitete, 430 S. Michigan avė.' 
į nuo Šio rugpiūčio 31 d. prade-[ 
Į’dami vienos žinomiausios Ame- • 
brikos indėnų tautos actekų kai-p 
bos rudens semestro kursas. Re i 
gistracija nuo 6 iki 8;30 vai. va 
karais nuo antradienio ligti šeš ; 
tadienio. Actekų kalbą tebevar
toja vienas milijonas Meksikos 
Indėnų.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

tų be kopėčių ir be lubų? — jo 
.ada paklausėme.

— Pradžioje kaip ir' baisu, 
bet kai įpranti, tai apie baimę 
ir nepagalvoji, ■ 
mieras.

— Bet% vis deltoj

si tempti, kad išlaikytum Ivgs. 
varą. Ne visuomet yra kur su
sigriebti.., Tada tai; išpila pra
kaitas ir pradedi rūpintis sau- 1.V8A UAlSJk V' M. JL A JL JL CT e

- atsakė Karit S'8“ v“t*-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITLONED KOPLYČIOS

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

IEVAS IR SUNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

Kazimieras sunkiai dirbo,' 
tokiame gerai uždirbo, o kai atėjo lai- 

aukštume sukinėti prieno bal kas eiti pensijon, tai apsižiū- 
kius ir taikyti didelius varžtus, Aėjo ir nusipirko puikią sody-.- 
gali būti pavojinga.,.. bą pasidžiaugti gražiomis va-:

— Žinai, jeigu nepataikysi saros ir rudens dienomis. Vla- 
kojos ten, kur turi ja paslaty- das Skripkus yra dailydė. Jis 
i, tai susidarys mirtinas pa- po stulpus nelaipiojo, bet dė

vėjus, bet jeigu prisitaikai vi- jo grindis, taikė langus, prit- 
sų taisyklių, ta$ dangoraižių virtindavo duris ir kitus dide 
rėmais gali laipioti, kaip po lio namo medžio darbus dir- 
obelis. bo. Abu broliai vra dailvdės.

bą pasidžiaugti gražiomis va-

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

TRYS MODERNISES KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago^
Lietuvių
Laidotuvių
UireKtonų 
Asaociacijos

Nuo 
1914metų

Midland Sa^Dgs aptar- 
nauja taupymfi^r namų 
paskolų reikąjįu^jtsos rųū 
sų apylinkę. Dėkojame 
Jiuns už mums parodytu 
pasitikėjimą. Mes nore 

-tume buu Jums naudingi 
ir ateityje

Sąskaitos. apdravVo* Iki 
540,000

2657 W. 69 STREET
Chicago, IL 6G6z9

T«|.. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVEM 
Bridgeview* IHhkhi 60455

T*i A98-94QO

All accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings, 

paid Quarterly.

III
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 60632
PHONE 254.4470 /

PETRONĖLĖ DUBINSKAS
Gyv. 6605 S. Fairfield Ave.

Mirė 1977 m. rugpiūčio 25 d., 6:26 vai. ryto, sulaukusi 83 metų amž.

Gimusi Lietuvoje, Tauragės apskr., Šiaulių rajone.

Amerikoje išgyveno 62 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus John J., jo žmona Dorothy, 2 anūkai — 

John, jo žmona Ellen, ir Robert, jo žmona Julie, 7 proanūkai — John, 
Joseph, Joel. Jason, Jerome, Alena ir Robert John, įseserės — 
Ledvise Molis ir- Katherine Glazauskas, pusseserė Charlotte, Pictor, 
jos vyras James, pusbrolis Edmund Luksus, jo žmona Helen ir daug 
kiti giminės, draugai bei pažįstami^

šeima pageidauja nesiųsti gėlių.
Priklausė Tėvu Marijonų, Seserų kazimieriečių ir pranciškiečių 

rėmėjams, Altoriaus draugijai ir Tretininkų draugijai.
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6345 S. Western Ave.
šeštadieni, rugpiūčio 27 dieną $>:00 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią' o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapjnėse.

Visi a. a. Petronėlės gminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

-t

Nuliūdę lieka: sūnus, marti, anūkai, proanūkai, giminės.

Laidotuvių direktoriai: Evans ir Sūnūs. Tel. 737-8600.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, £11. Phone: OLyinpic 2-1003

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

r

t

į

t

1 Years Savings 
airotjpjaO 

(Minimum $5.000).

alų iMiitaA aidpfeuaULntą U ^aiLUib. Klajgų niikuje

CLHGAGOS UETUMŲ ISTORIJĄ
A leKMj - Aurose aprašanti pa s Ku Urnų tltft# liOWj metų

Chicagus Lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbu* psl tLaina 
SIU. Išleido Amerikon Lietuvių Istorijos Draugija. *

.. _ ■

turguje n prasyta pirma* Cūicagou atvažiavę* t lietu via, pirmu* 
lietuvių Kolonijos, jų suorganizuotom balpo^ Uraugijoa. statytus bal- 
uycius, pateigti laiKraaCiai,' Kurių n»v buvo 121. 41 teatro draugija, 
paMUlieuski u Murai, h oaznytiliąi ir 311 veiklesnių žmonių biogratb 
jus. DuoU dokumentai Kala socaįlįstiruų, laisvamaniškų ir
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaitykloj ban
kai ir ku <

Nunn lieji knygą įsigyti, prabom) pan*yn čeki arba Money 
Orderi

‘ A.MhKlMIS LIETUVIU ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1734 So H a luted SU. Chicago, III. 61)6015

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAMCA AVĖ. TeL: YArda 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-ltll
3^
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ZARAalšKIŲ KLUBO 
PIKNIKAS

14 <1. Onos Brūz
gu Bv.it s ąžuolyne, Willow 
Vuiiirs, buvo Zarasiškiu klu- 
i.o piknikas. Diena pasitaikė

NESIBIČIULIUOKIME
(Atkelta iš 3 psl.)

:<■.’< nh.i <imis atidaryti ir iš- 
pravti, kaip paskutinį niekšą 
Nemažą nusikaltimą padarė 
ii- mūsą spauda, kad iki šią

.nei šilta, nei vėsi, tai šuvažia- 
j vo ne tik klubo nariai, bet ir 
I gausiai svečių.
I Naujoji ir senoji klubo vai 
* <1 iia svečius maloniai pasitiko 
I ii rūpinosi, svečiai būtų vis 

kuo patenkinti. Ponia Ona Ble 
kitur, p. Bhkys ir kiti gami
no ponėkas, kurios mUVO ska
nios, nes tik zarasiškiai moka

I tokias išvirti. Prie jų stovėjo 
eilės laukiančią, kol išvirs, ta 
rytum Suv. Sąjungoje eilės 
prie krautuvių . Į
Jonas Adomėnas taip pat

šia Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
S~ga bei Ryšių centras tikslu kel 
.ti lėšas demonstracijoms .Was
hingtone rugsėjo 24 d. Sekantis 
sol. Daunoro koncertas bus Dėt 

. roite, o du vėlesni koncertai ruo 
J šlami Kanadoj^. Kalifornijos 
I lietuviai planuoja suruošti jo 
koncertą Los Angeles mieste. 
Ričardas Daunoras yra pakvies 
tas dainavimo mokytoju Stutt- 
garto konservatorijoje, kurioje 
jis tęs muzikos bei dainavimo 
studijas laisvo klausytojo teisė
mis.

REAL ESTATE
Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

< ■-

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

dienų tokio žmogžudžio ku- j daug padėjo prie pikniko ruo- 
i is pats prisipažino žudęs mū š<
su tautos patriotus ir jo pavar kestras, o šokėjų netrūko: seni 

dar nepaskelbta visuome- j ir jauni linksniai šoko. Petras 
nės žiniai ir jo pavardė pakoL Blekys aprūpino bilietais
b •

os. šokiams .grojo Ramonio or vanu, kurias i suatfkojo gerieji čiūnas, atlikęs praktiką West 
klubo nariai. Jiems tenka di-J Orange, New Jersey, grjžo Chi- 
delė padėka, nes klubas 

visuomeninius darbus.
Kl. k ores p. .V. S.

PETRAS KAZANAŲSKAS, Prezidentas
2212 W< Cermak Road Chicago^' Ill. Virginia 7-7747

_ Vasario 16 gimnazijos dir. 
V, Natkevičius pranešė kad šie
met j gimnaziją įstojo rekordi
nis mokinių skaičius iš Vokieti
jos, Kanados, Amerikos ir Pie
tų Amerikos. Mokslo metai pra
sidėjo rugpiūčio 22 d.

— Anės Schwager-Velienes 
90 metų gimtadienį paminėjo

~ . Tėviškės parapijos 
| Moterų Draugija suruošdama ar 
batėlę.

re-Įcagon. Mūsų skaitytoja p. V. 
; Melinauskaą 'iš Phoenix Arizo
noj, ištekėjo už ten pat gyve
nančio M. Zdanavičiaus. Juozas 
Brunza iš Plainfield išvyko į Blo 

i omington, Ind. Juozas Navasaį- 
I tis iš North Tonawanda, New

Yorko valstijoje, apsigyveno Lan Į Ljet. Ev. 
tana, Floridoje.

— Augustinas Ašoklis iš Cice
ro apylinkės prenumeruoja dau
gelį patriotinių laikraščių ir Vi
sus juos remia. Dėkui už anks
tybą prenumeratos pratęsimą ir 
ta proga atsiųstą $5 auką. Taip 
pat dėkui poniai Kostei Gurskie 
nei iš Gulfport apylinkės Flori
doje, atsiuntusiai §4 ir taip pati 
pratęsusiai prenumeratą iš anks 
to be raginimo, tuo sumažinant) 

į administracijai darbą ir šutau 
pant susirašinėjimo išlaidas.

— Antanas Rakauskas, Cleve
land, Ohio, tarp kita ko taip ra-, 
šo: “Nesenai po ligos grįžau iš 
ligoninės, kurioje išgulėjau dvi 
savaites, o dabar gydausi namuo 
se. JSsu dar jaunas — tik 73 me; 
tų amžiaus. Nenoriu skirtis su į 
Naujienų dienraščių, nes jis man' rimų.' šokiams gros Ramonio 
patinka: yra ne tik įdomus, bet orkestras. (Pr.) Valdyba 
ir naudingas. Prašau laikraščio —------------------------------- ——
nenutraukti. Greitai galėsiu is-1 Pasakyti tiesą šiais Nikais 
eiti $r atsiųsiu pinigus uz prenu Į pats svarbiausias reikalas ir 
meratą. Dabar įdedu tik vieną Į būtiniausias uždavinys. Dėl tie- 
dolerį.rankpinigių, kuriuos prą-lsos ir teisybės Naujienos nie- 
šau laikyti simboline auka . Dė-l^įjpęt nebijojo ir nebijo kor> 
•kui už auką ir už geros nuotai- i frontąciįos, nors dabar dau^ 
koš laišką. v r .-r - , : r I kaš non įvesti madą, kad bėn»

— SoL Ricardo Daunoro kon- Į arądarbiavimas su sovietais yrą 
certas bus ši sekmadienį Jauni- patriotinis ak&s/ pąDekan^ su

, Akompanuos muz. I jais ; konfrontaciją' pavergti^ 
City, Arizonoje. Dr, A, J. Kris {Darius Lapinskas. Koncertą ruo I Sems . . ;

4 Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti _ Lietuvos 
okupacijos tolėrantų ir palikti 
įvairių "tipų bendradarbiaufojusJ 
visiškoje laisvėje.

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

1% AUKŠTO MŪRINIS, 3 miega- 
mieji, du vonios kambariai, gražiai 
išlaikytas Marquette Parke.

PUIKI PROGA — geležies išdirbi
niu krautuvė (Hardware) su namu. 
Reikia skubiai parduoti. Labai pelnin
gas biznis.

PERKAMI GERI NAMAI
10 BUTŲ tvarkingas -mūro namas. 

Apie $22,000 metinių pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butu namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit galima užim
ti, vertas $60,000.

BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisui didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parjce. $42,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

aprūpino bilietais 
kandidatų prie laimės šuli
nio. Žakas, Rožanskas, Kondro-‘ 
tas ir kiti visų laiką skubiai pa 
tarnavo prie baro. Svečių tarpe 
buvo ponios - B- Smalalienė, I TRUMPAI J 
Gulbinienė, Didžgalvienė, Ber- 
lašienė,1 Emilija Kolbienė, Pr j 
Adomaitis, p. Pulkauninkas'
ir daug kitų. Taip Į) a t buvo —Alfonsas žiedas, žurnalistas 
Anglijos klubo narių, žodžiu,1 ir knygos “Mintijančio Žmogaus 
Zarasiškių piknikas, kaip vi- žodis” autorius, mirė rugp. 20 d. 

sulaukęs 72 m. am
žiaus. Liūdėti liko žmona, sū- 

Tenka prisiminti, kad Žara- nūs ir brolis. Velionis dalyvavo 
; Klaipėdos krašto sukilime, bu

vo aktyvus spaudoje ir visuo- 
, menės veikloje, priklausė Lie

tuvos Atgimimo Sąjūdžiui^ žur
nalistų S-gai, šaulių ir Ramovė- 
nų organizacijoms ir Amerikos 
Lietuvių Tautinei S-gai.

— Ponia A. Salisbury, Nia
gara Falls, Ont., Canada, suži
nojusi apie Naujienų pastan
gas ir jų platinimo vajų, užsisa
kė dienraštį porai mėnesių, tiks 
lu paremti lietuvišką patriotinę 
spaudą ir tinkamiau susipažinti. 
Džkui jai už dėmesį Naujie
noms ir jų platinimo vajui, dė
kui jos artimiesiems, kurie at
kreipė dėmesį _ ir padarė teigia
mą įtaką. Platinimo vajaus pro 
ga Naujienos' yra siunčiamos ' 
susipažinimui 2 savaites nemo
kamai pagal gautus pageidavi
mus arba platintojų atsiųstus 
galimų prenūmetatojių .adresus.-

mia
nežinoma .

Lokius žmogžudžius netarė 
tumėm slėpti nuo visuomenės 
ir juos toleruoti, nes toki tipai 
pradės naikinti ir išeivijoje 
mūšy veikėjus.Tegul tauta ži
no, kas yra mūsų tautos prie
šai ir okupanto agentai. Juos 
visus iki vieno reikalinga iš
vilkti į dienos šviesą ir paskel 
bti jų pavardes, kad visi žino-’ 
tu juos ir jų darbus. Visokių' suomet buvo šaunus ir skaitą Detroite, 
agentu ir parsidavėlių okupan lingas publika, 
t ui, reikalinga atspausdinfi 
Juodoji Knyga, kur būtu sura siškių klubas gyvuoja jau 42 
syti visokį lietuvių tautos par- 
sidavėlir.i ir okupanto agentai1 ria gausias sumas lietuvybės 
ir kitokf tautos išgamos. Kad 
ateityje istorija turėtų pakan
kamai kartinamosios medžia
gos, tokius tautai nusikaltu
sius teisti ir smerkti.

J. Kreivėnas

metus ir metų pabaigoje ski-

išlaikymo reikalams. .
Rašantysis šią, korespon

denciją nelaukė pikniko pa
baigos, bet yra tikras, kad pik 
nikas gražiai pasibaigė, o lai
mingieji parsivežė ir gražių do

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės Į Lietuvių Įstaigą: 
------ American Travel Service Bureau 

9727 S. Western Ave., Chicago, HI. 60643 
Telef. 312 238-9787

• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukinių,' laivų kelio
nių (cruises), viešbučiu ir automobilių nuomavimo rezer v acijas: Parduoda
me’ kelionių ’draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

« 10 dienų ekskursija į sv. Žemę ir Graikiją lapkričio-!!—21 d. Kaina 
§1,174. Vadovaus Algirdas Brazis. ' ***'

■ » ' ■ - ,-s i -r ♦ -X. ' t -j i r r 5"' ę \ "-'ė' -V-5 '

® Registruojami ekskursantai PLB organizuojamai kelionei į Angliją, 
Lietuvių studijų savaitės proga liepos pabaigoje. Kelionė iš Chicagos ir at
gal kainuoja $355. Informacijos taip, pat teikiamos agentūros skyriuj, esan
čioj šv. Antano Taupymo Bendrovėje Cicero^ Hį. TteL 652-5707T — Dr. Alvina O. šabanienė is 

Marquette Parko. išvyko į Sun į mo centre.

ŠIMAITIS REALTY

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 -10:00 v. v; —1490 AM 
Sėst. 8:00 - 10:00 v. 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

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 

Amerixot lietuvių mėnraščio steigėjus bei lietuvuroe «paudoa pirmū
nas ir atliekant būtinas pareigai amžlnim lietuvybė! Išlikimui ikel- 
blamas Naujienų platinimo vajus.

^AUJIRHOS tvirtai stovi Ir hovuja iš Uetorog ir pavergtų Ihtrrią laigvę, 
naidamoK ir neddėdasiM i sandėriui su ckupantalf ar fa faallo 
tfaiaix

AAUJIEXOS palaiko visai lietuvių demokratinei grupes, fa bendrai iaititu- 
djar ir remia visų lietuvių bendruosius darbui bei tikslrm.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą tbtii pasimetimo reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas vn mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vijų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzAiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laiirašio, bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jot žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų reneswa.
KUKUOJA: Chicago]! Ir Kanadoje mvtimi — S30.0G, putai rnefy — FliJĖ, 

trims mėn. — S830, vienam men. 53.00. Kitose JAV rfetosa mefam 
— 32Ą00, putai mėty — SI4JO, vienam mėn. — 32-50. Užsieniu* 
M — $31.00 metama. Susipažinimui siunčiama tavaHg wm^kamaL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted SL 

Chicago, HL 50608

Siunčiu doL Naujiem} yrtnumeritd, FubfliejlnJo 
vajaus prog< paremdamM lietuvllką apaudė

Į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE. IR VARDAS

ADRESAS

^MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
ŽS01 W. 49th St., Chicago, IIL 80629. — TeL WA 5-2737

3333 Sc. Halsted St, Chicago, IIL 60608. — TeL 254-3325

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENĖ £<

2608 West 69tk St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5,2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLlŲ.

KNYGA — GERIAUSIĄ DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir Beta

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

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

Juozas Kapačlnskas, IžEIVIO DALIA. Atsiminimai, Šelvio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL a -

C1KAGIET8S ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO* UfETUVO^. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten fnatė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką-jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
Išversta į anglų kalbą. • '

, M. Zoščonko, SATYRINĖS NOVėLėSl Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pusL. kaina $2^

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuaistk Ir agitpropo propaganda bei 
utmAskarlmat Abi knygos parašytos lengvu, gražiu itHiumL

Prof. P. Pakarlcllt, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimu 
Kaina 32.

Vincas žarnaftla, LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAŠTĖJE. 
84 p<L Kaina^SUO.

He Ir kiti leidiniai yra gronanl .
NAUJIENOSE. 1739 Se. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. SOW

atallMkawf vaJaMeeNt arW ubtekant Ur

— Autobusai j Lietuvių Tau
tines kapines eis sekmadieniais 
nemokamai iki Darbo Dienos 
Nuo Archer Avė. ir Harlem 
Ave. išeis 11 vai. ryto, 12, 1 ir 
2 vai. popiet. Sustos prie 63- 
Čięs ir Archer, Summit. Iš ka
pinių paskutinis autobusas išeis 
4:30 vai- p. p. Informacijų tei
raukitės kapinių raštinėje. Tel.

'1458-0638. (Pr.)

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd Sh, Chicago 
Tel. 767-0600. REAL ESTATE

— Tauragės Lietuvių klu
bas kviečia visus Į rudeninę ge
gužinę rugp. 28 dieną, tuojau 
po pietų, Bruzgulienės ąžuoly
ne, esančiame 8274 S. Kean Ave
nue, prieš Lietuvių Tautines ka
pines. Bus įvaiiių valgių ir gė-

Atdaras apžiūrėjimui
Lemonte sekmadienį,

rugpiūčio 28 d. 1-5 vai.

905 PORTER — Patrauklus Split level 
stiliaus su 3 miegamais, 1% vonios, 
salionu ir Įrengtu žaidimu bei poilsio 
kambariu, centriniu vėsinimu ir vir
tuvės reikmenimis, žemi mokesčiai, 
parduodamas už $59,500.

1029 HILLVIEW — Profesionalų 
dekoruotas 3 mieg. Split level stiliaus, 
1% vonios, mašinų garažas, cent
rinis oro vėsinimas, virš žemės pa
viršiaus maudymosi baseinas, virtu
vės rakandai, žemi mokesčiai.

.>/ , — Kaina $6^900.

PECK READ ESTATE
219 Main St, Lemont, Ill.

• Tel. 257-5883

PUIKUS mūrinis bung, arti bažny
čios Marquette. Parke Reikia - greitai 
parduoti — palikimas.,

Šimaitis RE, tel. 436-7878

REAL ESTATE — OUT CF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

Ą famous name In Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build' 
tng

AR JAU PASIDARĖTE

SAVO TESTAMENTĄ?
Tuo . reikalu Jums gali daug 

padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legab'škotnis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina S3.. Su legališko- 
mis formomis*— Š3.50.

Užsakymus su Money orde 
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S 
Halsted SL, Chicago DI. 60608

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

HELP WANTED — MALk 
Darbininku Reikia

MAINTENANCE MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes., 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

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

3426 S. KEDZIE AVĖ.
An equal opportunity employer

HELP WANTED — FEMALE 
Derbininkiy Reikia

SEWING MACHINE 
OPERATORS

DAN HOWARD 263-6700.
ASK FOR LENKA

MISCELLANEOUS 
|v«Irūf Dalykai

PARSIDUODA Watchmaker Bench 
with cabinets and staking tools.
6947 Sb. Washtenaw RE 7-2377

Siuntiniai i Lietuvą • 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arthur Ar*. 
Ckle.yo, m. 60632. Tel. YA 7-5980
—.. ............ ............—---- ------- ---

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI? • ‘ 
PATAISYMAI 4

Turiu Chicagos miesto leidimu 
dDIrbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave* 

TeL 927-3559

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

Liability apdraudimas pensininkams

So. ASHLAND AVI.w 
v. 513*775'

? • - ____ 2-* _____k

■ ; • . r - . i J t V

LAIKRODŽIAllr'BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Talala REpublIc 7-1941

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ava^ Hot Springs, Ark. 

Albertas Ir Kastute Roienal, Sav.
Kambariai ir kitchenette vTenetaL 
Spalvota TV, šildomas maudymo- 
si baseinas, telefonas, talkams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel 
501^23-9814.

We Need Experienced.
FITTERS AND LAYOUT MEN 

and Multiple Torch Burning 
Machine Operators. Full or Part Time. 
Good wages and Working Conditions.

U. S. CUTTING SERVICE INC. 
1304 W. 107th St. Call 881-0571

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

vieninteU 
lietari kailininką

Chloagoje

^SLNORMANĄ 
agajBURŠTEINĄ

(įstaigos) ir 
677-84S9

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

WE NEEDS TAILORS
AND

SEWING MACHINE OPERATORS
for Leathers and Suede garments.

- Full or part time.
Best pay. paid Holidays.

2950 W. 63 St. Phone 925-1973

RENTING IN GENERAL 
N u e m 6 •

BRIDGEPORTE išnuomojamas bu
tas, 5 kambariai. S110.00. Telefonuo- | 
ti 523-0276

1&5 North Wabash Awmm

BEST THINGS IN UFE
Frink Zapolli

GA 4-U54

ITAVf

fMlUtAMCf
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