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Sen. R- Dole pareiškimas apie Baltijos valstybių 
. laisvo apsisprendimo teisę* j

.ta su žmonėmis, kurie. pareiškia 
kitokias nuomones.

Šiandien • tūkstančiai žmonių 
kenčia Sovietui Sąjungos darbų 
stovyklose, -psichiatrinėse ligoni, 
nėse ir plačiose Sibiro žemėse, 
ir tai už tą, kad jie norėjo nor
malių laisvių, kurias mes laiko-' 
me savaime suprantamu daly
ku, -kuriomis' kasdien' naudoda
miesi mes *ir užmirštame apie 
jas. . . • .

■ n : (Tęsinys) b . .

Mes kalbame apie- žmogaus- 
teises,- individo- teises,- o kaip
gi apie tautų teises Z Kaip narys. 
komisijoj, kuri vyksta į Belgra
dą, aš galiu Jums pažadėti vie
ną dalyką:' aš kreipsiuosi į tos- 
delegacijos savo kolegas —; iš
kelti šitą klausimą ir išryškinti 
ne dviprasmiškais žodžiais Bel
grade. Tos delegacijos nariai, 
yra protingi vyrai ir protingos- 
moterys. Mes neturime partinių 
skirtumų ir. partinių.; sidnmų.. 
Jeigu Sovietų Sąjunga panorės 
šią konferenciją padaryti taikos 
konf ėrehci još pakaitalų tai Tais' 
vo apsisprendimo principas Bal
tijos valstybėms ten turi būti, 
diskutuojamas. .U

Jau .beveik 33 metai .nuo tos. 
dienos, kai .estai, latviai (ir lię-__ ______ ___

. tuviai) darė, desperatjskas.jias-: ITai reikia, kad gamybai ma- 
; stangas pabėgti :iš savų.krašto. žiau; tereiks, sunaudoti ener^-.

iakivaizdoje - ariėjančių sovieti-Cjos> dėlto trąšos, galės būti 
į įgjnų'

sfipriose' Kendrijosiė minite' 
datų maldomis^ ir bildėjimais. 
Taigi,, labai prasminga, kad mes- 

. šiandien čia ’. susirinkome? Kai' 
mes., stovime prieš, majestotišką; 
Abraomo . Linkolno statulą, pri
tinka, kad mes prisimĮntūmė"j'o/ 
žodžius.- Tebūnie - leista man. su l 
minėti bent, kai kuriuos iš. jų. .Vii ruošta/bet išradimas. žada;’mil-

ži'nįška pagalbą' energijai taupy 
'ti.' MetOdo-išradėjai sako; kad~su 
saulės šviesa, jie - amoniaką • pa
gaminą-kambario. tenperatūroje 
kąr dabar. . vartojamų _■ metodu 
.amoniakui gaminti reikalingi 
’specialūs’ įrengimai, k'ųr nitro- 
;geno ir’ hydro’geno kombinacija 
■gaunama 500 laipsnių- tempera
tūros- centigradų ir 350 kartus

Saulėkaita gali
7 gaminti amoniaką
WASHINGTON.MoksUnin: 

kai išrado lengvą būdą kaip pa
gaminti amoniaką (amonia), 
tai yra bazę didžiojoje -pasaulio 
dalyje gaminamoms trąšoms.

. Nauju. metodų, saulejs šviesa
— ' * • ' r * 7 • t -* ‘ “ C f į. ♦ j

pąnąud.ojąmą.kąip, specialiis che 
minis .katalizatorius paveikti van 
dens ir azoto, kombinacijai, k-ad
* ’• \ • ** 'V ; f -

pasidarytų.amoniakas., j ' ’ ' •
Nors amoniakui gaminti. ko-„ 

mereiškai technika - dar nepa-

si mes/pasisakome už’ JaįsvęT ta^ 
Čiau’ naudodami' tuos pačius žo-’ 
džius/ mes ne visi 'tą -patį su
prantame. ■ Kai . kuriems Jaisvė. 
reiškia galimybę elgtis kaip jam: 
patinka pačiam, taipgi ir su sa
vo darbo vaišiais. Kitiems tas 
pats žodis reiškia laisvę kai ku
riems žmonėms elgtis kaip jiems- 
patinka su kitais žmonėmis ir 
su jų darbo vaisiais, čia ir. yra: didesnio, atmosferos spaudimo 
skirtumas tarp dabartiies JAV 
ir Sovietų Sąjungos. Mums lais
vė reiškia galimybę tęsti gyve
nimą pagal savo pasirinktą pro
fesiją, pagal mūsų savą gyveni
mo būdą, laisvę pasirinkti mies
tą ar kraštą, kur norima' gyven
ti, laisvę emigruoti kitur, jei to,} s 
norime. Mes galime laisvai rei-. 
kšti savo mintis, ar jos palan-’ 
kios, ar kritiškos atžvilgiu ko
kios nors politinės linijos, ko
kio nors krašto ar kokio prezi-į 
dento. Mes lankome savo drau
gus ir gimines tolimuose kraš
tuose ir siunčiame bei gauname 
laiškus, kalbamės telefonu lais-

koks yra jūros lygyje.
■ - ~

Gerhard Schrauzer, vienas iš
radėjų San Diego universitete, 
apskaičiuoja, kad dabartiniu 
metodu per metus pagaminama 
daugiau kaip 40 milijonų tonų, 
suvartojant milžiniškus kie
kius energijos.

Policija pirma-

Žydai bandė piketuoti 
aukščiausiąją tarybą

MASKVA 
dienį sutrukdė žydų planuotą
demonstrateą prie Sovietų “par 
lamento” (Aukščiausios Tary-

. . , .,A . ,T J bos Maskvoje) dėl trukdymo iš-vai, niekam nesikisantj tai. Mes j važ.uot. . Izra< Dįdelis gkai. 
čius uniformuotos policijos irjungiamės į bažnytines organi

zacijas, bažnytinius chorus, mes j divil.a. persirengusių ^agebis- 
tų” apsupo aukščiausios tary
bos viešųjų priėmimų salę, vie
ną kitą spėjusį atvykti žydą 
suėmė, o kitus užlaikė, nelei
džiant išeiti iš savo namų. Ma
tyti, KGB turėjo jų sąrašą, nes 
žydų planas buvo, kad 50 žydų 
atvyks ir pasiliks to parlamento 
ofise tol, kol gaus atsakymą į 
savo prašymą emigruoti.

meldžamės kokioje tik norime 
bažnyčioje ir auklėjame vaikus 
kokioje tik norime religinėje 
pasaulėžiūroje.

Bet Jūs ir aš gerai žinome, 
Jūs net geriau žinote už mane, 
kad ne toks gyvenimas yra Bal
tijos valstybėse ar Ukrainoje, 

. ar bet kurioje Sovietų Sąjungos 
dalyje. Pakeisti butą ten reikia 
leidimo. Pakeisti darbą reikia 
valstybės rašto, o už religijos 
praktikavimą ir vaikų tikybinį 
mokymą rizikuojama netekti 
visko — nuo savo vaikų laiky
mo pas save iki laisvės neteki- Vėsus
mo, Mes visi žinome, kas įvyks-^ Saulė teka 6:50, leidžiasi 6:28

Rasėms kvotos policijoje. *Ų. 
S. Aaūkščiausias Teismas prr|d 
rė U. S. Distrikto Teismo teisė-’, 
jo Prentice H. Marshall sprendi-; 
mui, kad diskriminacijai panai-, 
kinti (Chicago’s .policiją turi tat 
kyti rasių ir. lyčių . kvotų juo
džius ir lotynus samdant ir tar-; 
nyboje pakeli ant,...Be to teis; 
Marsha! 1 patvarkė, .kad į seržart 
tus būtų keliama 40 nuošimčiu-; 
juodžiu irTotynų. Moterų Chica 
gos; policijoje permažai. tesą tin 
karnų pakėlimui. ; ■

Cook apskrities taryba pirma 
dieni kovai su pornografija prie 
mė zonų, potvarkį; kuriuo suvaro 
žo©io$£ vietos “Suaugusiems kriy 
gų krautuvėms”, kabaretams ir 
kino “teatrams” nęiritorporuit 

• tose zonose. Potvarkis tcįl^HS biz 
hius "draudžia hp-er 1,000' pėdų 
arčiau rezidenciniu zonu.<<^'' ”

Chicagos _ meras Bilandic sa
vo kalboje 500-viešųjų ištaigų., 
personalo’ vedėju - susirinkime;

mas gali nukreipti mokesčių pžf£ 
didinimo grėsmę, -besitęsiančios’ 
infliacijos eroje .
^V^Mioš;-į§tąigpš' jturi’ padfdnr 
ti produktingumą. geresnių, vą-^ 
-dovavimu,-. tikslesne atskaitomy-; 
be ir modernios technikos panau 
lojimu. ■ --'7. .

šimtai Zenith Radio korpora
cijos tarnautojų pirmadienį pik
tai šūkaudami maršavo Chica
gos miesto centre su plakatais,- 
kur skelbiama “Mes. negalime iš 
■laisvos prekybos gyventi”, Car- 
teris nepaiso, kadangi užsieniai 
dirma už ‘pinacus’ ir pan. Protes 
tuojantieji buvo atžygiavę prie 
Federalinių rūmų ir į Daley 
Center,Plaza.

Vokietijos teroristai 
izoliuoti 70 vienutėse

BONA. — Siekiant sukliu
dyti suimtiesiems teroristams 
konspiratyvius ryšius su jų ad 
voką tais ir sėbrais laisvėje, 
Vak. Vokietijos seimas skubiai 
išleido įstatymą, kuriuo kalė
jime sėdintiems teroristams 
izoliuoti leidžiama juos išskai 
dant pavienėse selėse. Tokių 
priemonių Vokietijos valdžia 
griebėsi po to .kai teroristų 
gauja jau prieš mėnesį pag
robė žymų industrialistą Hans 
-Martin Schleyer.

Ryšium su pagrobimu, suimt 
tieji 70 teroristų jau išskirsty
ti vienutėse devvniuose iš 10 
Vokietijos kalėjimų. Teisingu 
mo ministeris Vogei pareiškė, 
kad tiems 70 suimtiesiems nu
traukiamas bet koks kontak
tas savo tarpe kalėjime_ar už 
kalėjimo, ir su ju advokatais.

Taip pat oficialiai pranešta, 
kad šeštadienį Stuttgarte areš
tuotas advokatas Arnoldt Mue 
Her. anarchisto Baader-Mein- 
hof gaujos gynėjas, įtartas, 
kad jis visais būdais padeda 
teroristams. Kitas Baader-Mai 
nhol advokatas .Klaus Crois
sant, Vokietijai p aprašius, su
imtas Paryžiuje.

i

J Art&nr i. Goldbtrf _
Teisininkas-Arthur Goldberg vadovauja amerikiečiv delegacijai 
Bėlgra’do Įconferencijoje.? Jis prižadėjo reikalauti,.Jcad pagrindinės 
žmonių teises- nebūtu mindžioįamos komunistu pavergtuose kraštuose.

ALŽIRIJOS POLICIJA IŠSIVEŽĖ VISUS 
ATSKRIDUSIUS TERORISTUS

Maskva nenori, kad Belgrado konferencija 
išvirstų į rungtynių areną

BELGRADAS. — Jugoslavija. Vakar Jugoslavijos sostinėje 
prasidėjo Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencija. 
Visi atsimename, kad praeitą vasarą sovietų delegacija vedė il
gus ginčus, kad žmogaus pagrindinių teisių klausimas pačioje 
Rusijoje ir sovietų karo jėgų okupuotuose kraštuose visai nebū
tų svarstomas. Galų gale, visų Europos valstybių ir Amerikos 
prispausti prie sienos jie privalėjo Įrašyti šį klausimą į Belgrado 
konferencijos dienotvarkę ir sutikti tuos svarbius klausimus po
sėdžių metu svarstyti.

Gausiai Amerikos delegaci
jai vadovauja žinomas teisinin
kas Arthur Goldberg. Helsinkin 
suvažiavo didokas skaičius Vals 
tybės Departamento r?rei°rūnų. 
Be to, į Belgradą atvažiavo kon
greso atstovo; Daniel P. FascelI 
vadovaujama delegacija. Jai pri- 

politiniiis? nesklandumus taikiu!kIauso penki sektoriai ir-penki 
būdų.Maskvos radio pranešimu,.^tovu rūmų nariai. Jie atsive- 
pirmasis užs. reik, ministerio izė iabai ^au^ kąįtįnamos me- 
Andrejaus Gromyko pavaduoto-1dziagos Be to-siai komisijai pri. 
jai Kuznecovas paskirtas Soviejklauso Jvairū^.tąrp^tinės te£;_ 

.sės specialistai^;Amerikos isflri1-" 
tymų žinovai, m vę§į^ąčių tarp-, į 
tautinių sutarčių riefšės-ispėcia-1 

' Jistai. Nieko sovietų valdžią taip' 
nebijo, kąTp' Belgrado* konferen
cijos; Jiems‘labai pavojingi yra 
Rytų” 'Europos : tafatų. Amerikie
čiai, ’ kurie ne vieną ‘kartą iškė
lė viešumon sovietu valdžios far 
ptautinės teisės nuostatų laužy
mus. .

Kuznecov vieton Gromyko
MASKVA. — Kaip vienas žy

mesnių žygių Sovietų Sąjungos 
politikoje skaitomas staigus kar 
jeroje iškėlimas 65 metų am
žiaus Vasilijaus Kuznecovo, pri 
pažinto; sugebėjimais išlyginti

tu valdančios kompartijos Polit- 
biuro vienu iš 8 nariu karidida- 
tu;-?P3nanie Potitbiurę.jyfa^J.4 
nariu kuriems pirmininkauja. 
Brežnevas.' 
ykužnėėovasyrai-kūri laiką dir, 
bes Ford Motor Co. Jungtinėse 
Valstybėse kaip darbininkas <pa 
gal apsikeitimo sutartį ir gavęs 
laipsną, iš Carnegie - School of 
-Mines '• Pittsburge.., Spėjama, 
kad'-Kuznecovas pakeis .68 
tų Gromyką kaip užsienių 
kalu ministeris.

me-
rei-

i Paleido visus lėktuve buvusius įkaitus ir 
ruošiasi1 atiduoti japonams lėktuvą

ALŽYRAS,. Alžirija. — Alžirijos policija suėmė visus Japo
nijos teroristus, susodino Į tris limuzinus ir išsivežę į Alžirijos- 
■policijos centrą. Pirmadienio vakare Alžirijos vyriausybę leido 
teroristanr imsleisti ir pasilikti- AJžirijoje; bet vyriausybė pirma 
-nustatė teroristams sąlygas.

Atrodo, kad japonai teroris
tai, išvargę po 125 valandų kelio 
nės, sutiko su Alžirijos policijos 
sąlygomis . ir atidavę Alžirijos 
policijai savo ginklus ir atsivež
tus pinigus. U

Alžirijos- policija pirmiausia 
nori ištardyti kiekvieną teroris
tą ir patirti, ką jie yra padarę 
už ką sėdėjo kalėjime.

Leido fotografuoti 
atvežtus įkaitus

Alžirijos policija leido 
grafams filmuoti iš japonų lėk- 

; tuvo išlipančius įkaitus. Jų tar
pe buvo vienas amerikietis. Vi
si jie yra laisvi ir gali išvykti į Į

i bet kurią valstybę, kuri sutiks 
juos priimti.

Tie patys fotografai panoro 
nufotografuoti išlipančius tero
ristus, net Alžirijos policija ne
leido to daryti- Policija vienam 
filmuotojui ne tik sudaužę foto 
aparatą, bet sulaužė kelis šon
kaulius.

Policija iš anksto pranešė re
porteriams ir foografams, kad 
neleis kalbėti su teroristais 
neleis jų fotografuoti.

Vėliau bus paskelbtas 
pranešimas

■ Alžirijos policija skelbia, kąd 
vėliau buą paskelbtas pranėši-

Žmonių grobikai 
žaloja sveikatą

Daugelis Įkaitų, kuriuos 
nafi moslemai (musulmonai)

Ha-

Teisininkas Goldberg, atvy
kęs Į Belgradą, spaudos atsto
vams pareiškė, kad jis nesiren
gia eiti Į akistatą su Maskva,'bet 
jis vis dėlto reikalaus, kad Hel
sinkio pasižadėjimai būtų vyk
domi ir pagrindinės žmogaus 
teisės būtų gerbiamos kitoje gė 
ležinės uždangos pusėje. Ameri-

praėjusį kovo mėnesį Washin- ^os delegacijos pirmininkas yra

foto-

ir

mas apie tolimesnį atvykusių te. 
roristų likimą. Policija pirma, 
nori patirti atvykusių teroristų, 
tikslus, o tiktai vėliau nuspręs, 
ką su jais padarys.

Savo laiku palestiniečiai bu-, 
vo išreikalavę iš Vakarų Vokie
tijos kelis milijonus markių už 
įkaitus. Alžirijos vyriausybė tas 
markes konfiskavo ir atidavė 
vokiečiams. Tuo tarpu dar nepa
darytas sprendimas, kad dary
ti su atvežtis šešiais milijonais 
dolerių.

Dalis jų jau išleista kelionė
je.

i Paaiškėjo, kad teroristai bi
jojo užpuolimo Viduržemių jū
roje. Jie manė, kad bet kurios 
valstibės lėktuvas galėjo privers 
ti juos nusileisti ir atimti veža
mus dolerius. Kaip lėktuvas, taip 
ir septyni japonų lakūnai bus 
atiduoti Japonijai.

— Teroristai pagrobė bran- 
genibių pardavinėja Abraham 
Šafiradem. Chicagoje jau pa
grobtas antras brangenybių par 
davinėtojas.

— Japonai atvežė į Bengali
ją 6 teroristus, bet niekas neži
no, kada jie išvažiuos. Bengali
jos vyriausybė nenori, 
liktų Bengalijoje.

gtone trijuose jų okupuotuose 
namuose buvo pasigrobę įkai
tais arba užstatais, dabar jau 
po pusės metų tebėra gydytojų 
globoje su pairusiais nervais, 
žmonių rašo žurnalas Psycho
logy Today. Pagrobimo terorą 
pergyvenusieji tebekenčia nuo 
nemigos, išgąstingų sapnų, tam 
sos baimės, bijosi naudotis ele
vatorių, atsiliepti telefonui sus
kambėjus. ypatingai nepakelia 
garsesnio balso ar triukšmo. 
Iš 107 buvusių pagrobtų įkaitais 
medicinos pagalba teikiama 
teikta dėl 50.

ar

t Pakistane kariai 
panaikino rinkimus

RAVALPINDI. Pakistanas. 
— karo veiksmams gerai pa-; 
ruošti daliniai nuo pirmadie
nio pradėjo patruliuoti Ravel- 
pindi ir kitu didesnių 
gatvėmis apsaugoti 
Pakistano lyderio
Šia Ul-haq vykdymą įsakymo,! 
kuriuo visame Pakistane už
drausta bet kokia politinė vei-j 
kla ir laukiamieji visuotiniai 
rinkimai spalio IX d., atidėti 
neribotam laikui. Rinkimai 
turėjo įvykti tą dieną.

atsivežęs visą eilę duomenų, -ku
rie kalba apie žmogaus teisių 
negerbimą.

Jeigu norime, kad tarptauti
nis susitarimas galiotų, tai rei
kia vykdyti visus jo nuostatus. 
Negalima pasirinkti vienų, ku
rie vienai pusei yra naudingi 
ir nekreipti jokio dėmesio į ki
tus. Pats svarbiausias klausi
mas Belgrado konferencijoje bus 
pagrindinės kiekvieno žmogaus 
teisės.

Iš Maskvos ateinančios ži
nios sako, kad sovietų valdžia 
taip pat nori išvengti akistatos 
su amerikiečiais. Rusai nenorf, 
kad Belgrado konferencijos po
sėdžiai išvirstų i rungtinių are 

•na. So ’iftų valdžia nori išveng 
ti nesusipratimų ir viešų disku
sijų. Atrodo, kad pačioje pradžio

ije suvažiavusieji 35 valstybių 
. . atstovai sudarys įvairias komosi miestų . ‘ ‘ ., -v, . jas kurios uzdarvs ,1 savo kam-kariskojo ; . . t .I barius ir svarstys kiekviena generolo, TT , . , . , r .. , .: . | Helsinkio konferencijos nutan-

• mą.
Belgrade bus sen. Robert Do

le, kuris yra gana tiksliai infor 
.“’m uotas, apie Lietuvos ir kitų 

Pabaltijo valstybių pavergimą, 
i Jis yra pasiryžęs reikalauti, kad
* sovietų karo jėgos pasitrauktų 

UI-haq perspėjo visas infor iš karo metu užimtų Rytų Eu-
macines priemones (spaudą J ropos žemių. Kiekviena veikiau

kad jiejradijąs ir TA') neskleisti “pro- ti tarptautinė sutartis liepia 
jims šitaip pasielgti.< vokuojančių pranešimą”.



Dikta-toriu derybos ir dalybos, apie kurias taiką mylintieji diplomatai nenori prisiminti ir kalbėti.

išauki^ pirmininkas, — jis Beži
no net kas yrą vyriausias gar
bingiausios vSovįptų Sąjungos 

•vadas- Tai todėl, kad jūs sėdite 
’namuose ir nelankote partijos 
susirinkimų- Štai tu, pasakyk, 

j— kreipdamasis j kitą darbinin- 
iką klausia, — kas yra Gięrek?
— Ir tas nežino.

I — Argi niekad negirdėjai apie’ 
didįjį mūsų krašto vądą? Kodėl 
tad sėdi namuose ir nelankai 
susirinkimų?

Iš salės galo pasigirsta bal
sas
— Drauge pirmininke, ir aš 

noriu Jus paklausai, įkas. j/rti 
Novokovskis. f

— Iš kur aš galiu visus drau
gus pažinti, —^atsako sumišęs 
pirmininkas.

— Matai, — paaiškina tas pat 
balsas iš salės, — jei draugas 

; sėdėtumei namie jr nebėginėtu- 
mei po visokius partijos susi-

titųias ir aš”. Straipsnio pa j 
migo j e yra toks prierašas:

— Vytenis Senuta parašė in
stituto Žurnalistikos kurso lek
toriui kun. -dr. Juozui Pruns- 
kiui iš kelių pateiktų vienų pri
valomą pasirinktų temų, pava
dintų ‘Tedagoginis Lituanisti
kos Institutas ir aš’’. Lektorius 
kun. dr. J. -Prunskis, susidomė
jęs šio gabaus jaunuolio straip
sniu, paprašė padaryti jo kopi
jų, kad galėtų atspausdinti jį 
dienraštyje “Drauge”. Tačiau 
“Draugo” redaktoriams — “tik
riems patriotams”-—griežtai atsi 
sakius Vytenio Senutos straipsnį 
spausdinti, kun. dr. J. Prunskis, 
apgailestaudamas šį nesupran
tamų ir lietuviškam švietimui 
žalingų redaktorių poelgį. Vy
tenio Senutos straipsnį grąžino 
Instituto neakivaizdinio sky
riaus direktoriui.

Minimas straipsnis tilpo “Ke 
leivyje”, o jo ištraukos “Nau-

/ f

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talrias
(Tęsinys)

URBŠIO TELEGRAMOS VERTIMAS

AK, TA MEILĖ!...
Milu, milu, spūst —
Prie širdelės glust!..

Kaip ir deklamuoja, prispau
dus prie krūtinės kūdikį, mo
tina.

Bet mes kalbėkime apie su
augusių meilę — tokią kur, pa
vyzdžiui, vyrukas dainuoja:

Aš drūts kaip pliens, 
Aš baits kaip piens — 
Mergyte mano. 
Mylėk tu mane!...

Arba — kur mergina dainoj 
„iako:

Oi, berneli, berneli
Ko ne’tjoji rudenį —
Ar žirgelio neturi,

~ Ar kepurės neturi?.-
-Arba:

Iššluok kiemelį subatoj — 
i Atjos bernelis nedėlioj!...

Kai, matyt, bernelis yra at
jojęs, mergina traukia:
— Oi, berneli, nes’voliok —
- Kepurę sutrinsi:

Atsistok, pabučiuok —
Savąją pažinsi-...

Nušovė bernelį— 
kas mane mylės...

Mat, nesenai vietiniai sukilė
liai buvo iš s arę bolševikus, Gi 
žodis “komunai” ir tas “Dievs 
nepadės!” rodo kaip mūsų liau
dis buvo nayvi politikoj...

Meilė — ne tik “taip sau”, 
paviršutinis dalykas.-. -Liaudis 
Šiaulių krašte) sako: “Širdela 
ne avela — šieno nepaduosi!-./ 
Neveltui Kybartų krautuvinin
kė žydė, nugirdusi skareles be 
derančių mergaičių ĮpasikaEbjb- 
jimą, atsidusus ir akimirksniui 
ką ten prisiminus, ištarė: “O — 
ta meilė!... Paškustva!./’

Tėviškas, senas kunigas, tik 
tiek tegalėjo kartą jaunai para
pijietei tą painų žmonių mei
lės jausmą apibūdinti: “Na — 
meilė yra toks grajus...’’ (Kuni
gas turėjo minty A žbdį '"loši
mas”).

Meilė kartais gal išauga iš 
vaikystės dienu — kur dar ma
žyčiai pipirai taip draugauja^ 
kod yra sakoma “į vieną dūdą 
pučia”. 0 suaugusį vyrą ima 
jau kokia mergšė ir “apžolėja” 
— taip girdėjau kaime ištariant 
tą perdaug litera tūrinį ŽK>dį 
“apžavėjo”; gi “apžolėjimas”

Ir. matyt, reikalui nuprogre- 
^avus. jau mergiotė raportuoja:

Davė valgyt, davė gert
J; Kai pakibin, negal tvert...

Liūdniausia meilės dainą at
simenu iš savanorio laikų, kai 
buvau Joniškėlio Mirties Parti
zanų ’Batalijone — “agramoni- 
,jos”, lai yra buvusioj ūkio mo
kykloj, patalpose. Mano vieti- 
įDiai Joniškėlio, kareiviai dai
nuodavo:

“Komunai, komunai

ištikrųjų nėra toli nuo tikro
sios prasmės — gal toks žodis 
užsiliko nuo visokių meilei pa
tarnaujančių bur$ninl|ių: juk 
jos duodavo tam reikalingų žo
lelių...

Kad meilė nėra “juokai” liu
dija ir mūsų tautosaka: gaspa- 
dorius, pavyzdžiui, sušunka. 
“Pati mirė nors ir verk!../’ 
(Ir tas — nežiūrint, kad, gal 
bendras [gyvenimas buvo tik, 
anot to posakio, “dieną su pa
galiais o naktį — po vienais kai
liniais”-..).

jums Dievas nepadės! Mano tėvas, ne taip jau pui-

Kitas yra kraštas, tolėliau į Šiaurę.
Kur laimingi paukščiai santuokai sugrįžta. 
Kur kvapsningi vėjai, kur r^ėlynos gaurės 
Prie smėlėto kelio saulėje parašyta.

Jonikas — Lydėjau viešnią vėtroje) ’

kiai šeimynoj traktuojamas, 
būdamas labai dievotas, vistiek 
be bažnyčios palaiminimo gy
venančius vadindavo paniekos 
žodžiais: “Gyvena su paliubov- 
nica-./’, (lai yra — tik su mei
lės ryišu...). Tokią panieką gir
dėjau net iš “kaip reikiant’’ ve
dusiųjų, kurie iki kirvių prieš 
vienas kito .prieikĮavo — dar 
vaikas buvau liudininku su kir-Į 
viais gainioji mosi langu or du
rų kapojimo... pas vieną tetą, 
kai motina ko nors pas ją ma
ne nusiųsdavo, visuomet, pra
darius duris , išlėkdavo kirvis, 
peilis ar pagalys, taikomi į vy
rą... Arėjas Vitkauskas

ANTITARYBINIAI 
LENKIKŠI ŽERTAI

Lenkijoje įvyko peilių šven
tė. Pirmoji atsisveikina anglų 
pelė: "Baigiu savo whisky,.ir 
eii>u miegoti !”</Prancūzų pelė 
priduria: “Dar, paimsiu stiklelį 
konjako ir eisiu i lovą su mei
lužę...” Pelė iš Vokietijos'ištuš
tina alaus bokalą ir taria: ‘Tki- 
bar * manės jau laukia žrfro- 
nelė...” Šeimininkė lenkų pelė 
pareiškia: “Išgersiu dar vodkos 
ir dar po 'vieną, ir dar po viena, 
ir eisiu gaudyti katino-..” f *

Kompartijos rajono {inspek
torius lanko kolchozą ir klau
sia kaip vyksta bulvių kasimas-

— Daug geriau negu pernai 
— atsako kolchozo pirminin
kas.

— Kiek geriau?
— Šimtą kartų, geriau, — at

sako paklaustasis. Inspektorius,' 
suprasdamas, kad ir šimtas nuJ 
lių vis tiek yra nulis, reikalau
ja tiksliai paaiškinti.

— Taigi, drauge inspekto
riau. jei sudėtume bulvę prie' 
bulvės, tai jų eilė siektų net iki 
Dievo kelių...

Drauge, juk žinai kad Dievo 
nėra. — pareiškia inspektorius.

— Drauge inspektoriau, taip 
pat nėra ir bulvių...

♦

Islorijėlė pasakoja apie drau 
gą Kovalski, kuris eina į partijos 
susirinkimą, bet katė perbėga 
kelią. Jis daro ringį, susirinki- 

jman atvyksta pusvalandį pavė
lavęs. Partijos sekretorius ba
ra Kovalskį už pasivėlavimą, o 

’šis iina teisini is, papasakodamas 
visą įvykį.

— Bet, drauge Kovalski, — 
aiškina jam sekretorius — to
kie prietarai mūsų laikais yra 
labai juokingi Jei man katinas 
)>ūlų perl>ėgęs kelią, būčiau tik 
persižegnojęs ir ėjęs sau tiesiai 
į susirinkimą...

rinkimus bei posėdžius, tai žino
tąją kad tas'N.QVokovskis daž
nai flirtuoja su tavo žmona...

Maskvoje spaudos konferen
cijoje Vakarų ^^respondentas 
klausia Brežnevų, ar jis turįs 
taip pat kokį nprs “hobby”?

— Man patinką rinkti istori- 
jėles apie save patį — atsako 
sovietų vadas;

— Ar jau daug jų susirinko
te? ' :

Brežnevas, kiek pagalvojęs, 
atsako: .

— Jau galima užpildyti net 
tris ar keturis lagerius...

Pradžios mokykloje mokyto
jas klausia mokinį, kaip didis 
buvęs Leninas, ^Mokinys kiek 
pagalvojęs, atsako:

— Leninas ibuvo vieno metro 
ir 50 cm.

— E kur tai žinai ? — klausia 
mokytojas. .' '

— Mat mano tėvas, kuris yra 
vieno’ . metro ir ;80 cm. ūgio, 
nuolat kartoja, kad tas Leninas 
siekia jo' 'kaklo.J? ' .

(Kl. 38 nr.)-
Kuris ;.iš jų nekošernas?

Vytenis Senuta iš Brocklono 
baigė Pedagoginio Lituanistikoš 
Instituto Neakivaizdinį skyrių. 
“Laisvosios Lietuvos” 18 nr. til
po jo labai nuoširdus-jr kelian
tis lituanistinį švietimą rašinys 
“Pedagoginis Lituanistikos In-

jienose” kartu su lituanistinio 
švietimo propagavimo pastaba. 
Skaitytojai gėrėjosi jaunuolio 
mintimis, pasišventimu ir entu
ziazmu.

Los Angeles elitas ir šiaip žmo
nės dabar spėlioja, kuris “Drau
go” redaktoriams yra nekošer
nas: kun. dr- J. Prunskis, Vyte
nis Senuta, Pedagoginio Litua
nistikos Instituto Neakivaizdi
nis skyrius ar jo direktorius Ig
nas Serapinas?

Sigutė Pašilytė
Kalta, bet ne visai

Didžiojo judėjimo metu mo
teris norėjo pastatyti savo ma
šiną prie šaligatvio ir įlenkė ten 
pat stovinčios mašinos šoną. Pa
gal instrukcijas ji sąžiningai 
pildė raportą apie įvykį, kol rei
kėjo atsakyti klausimą: “Ką tu
rėjo daryti kitos mašinos vai
ruotojas išvengimui nelaimės?” 
Norėdama pasiteisinti, .moteris- 
taip atsakė:

— Jis savo mašiną galėjo pa
sistatyti kur nors kitur.

Deimanto kilmė 
? •" i ž ; j j. .* * - - \

Mano vyras mirė ir nepaliko 
jokios apdraudos, — guodėsd-į 
našlė, rodydama naują deiman-; 
tinį žiedą , į Į

— Tai kaip tu gavai tą bran-: 
guji deimantini žiedą?

— Matote, jis paliko tūkstan
tį dolerių savo brangiam kars
tui ir dešimt tūkstančių pamin-. 
klui, kurį jis vadindavo akme
niu. Čia yra tas akmuo...

Translation from
? i; “Lietuvos Aidas” of June 16 1940 

No. 281 /5490/ ’ -
Telegram from Minister Urbšys June 15th 2 PM
The Minister for Foreign Affairs of Lithuania Urb

šys about 2 PM of June 15th sent the- following telegram 
from Moscow: . . •

“The Chairman of the Council of the Peopled Com
missars of the Soviet Union and the Commisar of Foreign 
Affairs Molotov has presented me the folloving de
mands: 1) The armed forces of the Soviet Union shall 
cross the Lithuania border at 3 PM of June 15th at the 
following places — Eišikės, Druskininkai, railway sta
tion of Gudagojus,. Druskininkėliai, Dūkštas and Pabra
dė; 2) Separate detachments of the Soviet army crossing 
the border shall enter Vilnius, Kaunas, Raseiniai, Pane
vėžys and Šiauliai; 3) Other points of distribution of the 
army of the Soviet Union shall be determined by agree
ment by General Pavlov representing the Soviet Union 
and General Vitkauskas representing -Lithuania; 4) Gen. 
Pavlov and Gen. Vitkauskas shall meet' in the railway 
station of Gudagojus at 8 PM of June 15th;-to avoid un
necessary conflict and misunderstanding the' organs of 
the Lithuanian- government shall immediately order the 
population and the armed forces not toJmteriere yrith.Jthe 
movement of the army of the Soviet Union- inLithua
nian territory”’. < .. > ū;. /; .

The above translation of-the telegram £rom -the 
Minister for Foreign iAff airs is’the true inter
pretation into the English language of ;thė«de- 
mans dictated on June 15) ;1940 by the/Bolshe
vists in connection with the^joccupatibii- .o?;t£’i- 
thuama. i

NUOVADOS PRIE SOVIETŲ;IįALINW
••rtr-;-, ■ ■bet

IsRAsAS IS: ■

i

»

Gyventojų koriirbleLir ^g^ęžiūrai pr ,e
Lietuvoje esančių SSSD kariuomenės dalinių vykdyti nuo

Viename fabrike vyksta ko
munistinės propagandos susi
rinkimas. Pirmininkas bara 
darbininkus už (ai, kad nelanko 
partijos parengimų.

Jūs sėdite sau namuose ir 
nieko nežinote kas vyksla , pa
saulyje. Pavyzdžiui, drauge 
Cliiiiielnicki, pasakyk kas yra 
Brežnevas? r

— Nežinau, — atsako pa
klaustasis traukydamas pečiais-

Žiūrię, žiūriu į kelelį 
’faiekes juo nejoja...

kas neįvyktų vienu kartu.
Magaryčios

♦ Yra optimistas,-jei Padėkos 
dienai perka 30 svarjį kalakutą, 
o rytojaus dieną klausia žrooną, 
kas bus priešpieėjams?

♦ Kai kurios šeiriios žino sa
vo prosenelius, tx t 'neįstengia 
sužinoti, kur dabar yra vaikai.

• Vienas drebančiom kin- 
kom ibcndradarbiautojas ir eik
lus bendradarbis Čikagoje pra
plėtė savo akiračius: jis siunti
nėja anoniminius laiškus ra
gindamas aukoti bent po lūks-. 
tanlį ddįerių (liklatorirfi Jdi 
Aminui, statančiam Hitlerio pa-, 
minklą.

9 fkininkai turėtų Hnoti lo-Į 
sėjų arkliukais patirtį:'kai ark-1 
lys pasibaido ir jį sulai-]
kyti, reikia už ji lažintis ir dėti} 
pinigus... * .1

• Prckybin'nkai dabar jau’ 
žino uždrausto vaisiaus teoriją, 
todėl skelbia “tik vienas daik
tas klientui;

• Laikas yra tam,-kad vis-

9 Sovietai minėjo originaliu 
būdu komunizmo kūrėjo ir pir- 

j nojo slaptosios policijos vjrši- 
' nmko bei pradininko Feliksi 
1-Dzcržinskio šimtąjį gųntadieįiį. 
!Tą paminėtiną dieną dabarti
nis KGB viršininkas Yuri An
dropovas keikė disidentus ir 
juos vadino apmokamais kapi
talistų agentais-

vados - Alytuje, -Prienuose,
Visos šios nuovados yra I eilės. Iliyžviišininkais^askirti 
Alytaus II nuov. — Justinas Levickis, buv.. Griškabūdžio 
(II eil.) nuov. viršininkas; Prienų II nuov. viršininku 5- 
Motiejus Mockapetris, buv, Kaltinėnų (I eil,) niiov. v-kas: 
N.. Vilnios II nuov. viršininku — Justinas -Stadalninkas, 
buv. Tauragės m. nuov. v-ko padėjėjas ir Gaižiūnų, nuo
vados 'v-ku — Vladas Kreivys — Aukštadvario nuovados

Jeigu kam žinomi .tremtyje tų policijos nuovadų vir
šininkų adresai, kurie buvo paskirti prie bazių 'ir buvo 
pradėję eiti pareigas, prašyčiau, man pranešti..

J. Talalas ~ ; .
ALT Narys — Bylos Parengimo Vedėjas ' j;

7137 So. Ashland Ave., Chicago 36,. Ill . .. f

IŠRAŠAS IŠ: . • A
“Vyriausybės Žinios”, Kaunas, 1940' m. birželio 
17 d. Nr. 710, psl. 411, eil. 5551. • ’ -: ' * f

MINISTRŲ TARYBOS SUDARYMO AKTAI

Didžiai Gerbiamas Respublikos Prezidente, ' >
Pasirėmęs Lietuvos Konstitucijos 97 str., turiu gar- 

bės prašyti tamstos, p. Prezidente, priimti mano ir mano 
sudarytos Ministrų Tarybos atsistatydinimą. 1 • .

A. Merkys -f -
Ministras Pirmininkas.' L

Jo Ekselencijai . . f /• - z
Ponui A. Smetonai 
Respublikos Prezidentui, 
Kaune.

(Bus daugiau)
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JAV lietuvi y Bendruomenės švente 
pradėtas rudeninis pramogavimass"’E <

.Nuo seniai čia šv. Kazimiero 
upąrapija rengia" metines pramo
gas lietuvių diena vadinamas.

^Lietuvių bendruomenė reklamuo 
jasi, jog ji esanti aukščiausia, 
kilniausia ip vertingiausia orga- 
pizącija, tad buvo laikai, kai 
'Liet, bendruomenės Los Angeles 
/apylinkės vaidyba išdidumo pa- _____ ____... ____ z __
'^auta ėmė vesti kovą prieš pa- j g j^os Angeles ir Šventos Mo- 
'^■dį?ij4- Esu, parapija negalinti (nikos (Santa Monica) apylinkės 
savo parengimo Lietuvių diena jr vakarų apygarda. Spausdinto; 
yiadinĖ.tik Liet. Bendruomenė, j je programųj e surašyti šie punk 
•kaip aukščiau visų organizacijų įaj.
^bvfnti,'teturfilti teisę tokio var f Kbiicėrtas. Pilnatis
.'šjo; pramogą’ rengti. Parapija ne siuita solistams ir instru- 
^šįgando, tad* per eilę-metų čia jnentalistams. Bruno Markaičio 
/iųrėta dvi Lietuvių ; dienos —- niūzika, Bernardo Brazdžionio 
iiarąpijps ir • bendruomenės ren- j-pbėziją. Koncerto data —- rugsė- 
'giąmosį-į ,r.'. lį.iJS'.SY.:'; * r ’• 1 
;. r Bendruomenė- savo, -pramogą, , 
iKabfornijos lietuvių dieną ya- 
din^-, kųrį”ląiką rengdavo rug
sėjo: pradžioje -ir rišdavo apeigas 

,§ų 'riigsęjp-.$-jd.'..— Tautos, šven-. 
tės •pąminėjimų • bei -su ben- 
drųomęnės; n^ėn^mo reklama. Po 
iketių metų, bęndruom^inė Liet.
dieiia nuslinko lį mėnesio pabai-j| 
gą,.'.rugsėjo‘ 8ftos visai nebepri- 

’simenąpt.Yl^a;. n/šiais metais įš^ 
progrąjūos: diilgo ir bęhdruome-^ 
ninėš Liet: .dienos, vardas, nes 
šių/mėtų praiijogą pavadinta 
JAV'7 Lietuvių Bendruomenės, 
švente;-Taigb’behdruomenė ko- 

: vOjp'prieš 'pąrąpij.ąb bęt- “išsiko-. 
■_votp” ']Ląetuyių:dienosLArardo pa, -Ričardo Daunoro rečitalis. Pia 
-ti dabar .atsįšakė,’, tuo-.pripažin-. minu palydi muz. Algis Drauge- 
dainaj.’jog; anais .metais prieš lis, Rgs. 25 d., Wilshire-Ebell 
parapiją vestoji veikla buvo tik) salėje. Kaip koncerto metu pa- 
.beprasmis hešąntąikosį kėlimas, . ”- *• -L-- - ------ -J---
‘„Tiesa,- Filisterių .Skąutų„S^gos^ 
Los. Angeles'/ąfcj^iuš ir šįmet 
ptsinnnė4;4dg--bėndruom^^^^^ druomėnės vakarų apygarda tik 
yo^om^iėlas.T^tūvjų Įdienos‘Var globojanti.
'dasj. iati 'išspai^dįntų^e' meno^ -Taigi viename savaitgalyje

parodos aprašymo ir kvietimo 
lapeliuose rašoma, jog Zitos So
deikienės meno 
ma Kalifornijos 
uos proga. Tai 
bendruomeninės

Šventės programa
Bendruomenės šventę rengė

paroda rengia- 
Lietuvių Die- 

tiek beliko iš 
Liet, dienos.

sesių

jo’24 d., 8 v. v. šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

Paroda. Kaip minėjau parodą 
rengė!skautai filisteriai, bet tas 
renginys įrašytas bendruomenės
-šventės programoje. Išstatyti Į pildyta, 
paveikslai dailininkės Zitos So-; 
deikienės. Parodos atidarymas

JADVYGA PAUKŠTIENĖ Kauno senamiestis (Tapyba

pramogų ir meno vaišių apsčiaj, vien, kaip kas jos paveikslus ver 
surengta. Nežinau, kaip šauniai 
bendruomenės šventėje atšvęsta 
sporto šventė. Nebuvau ir pilna
ties koncerte, nes ir be manęs 
parapijos salė buvo publikos per

tins. Nežinia, kaip vietiniai ipe- 
no žinovai jos kūryba aptaria, bte 
kaip eilinis korespondeniijų ra
šytojas po publiką vaikštinėda
mas girdėjau įvairių šnektų — 
gerų ir blogokų. Gal labiausiai 
komentarų susilaukė paveiks-

Meno paroda ■ Į Jas tryliktu numeriu pažymėtas, 
Skautai filisteriai rengė Zitos pavadintas “2977 Mėtai”, tušas 

Sodeikienės meno kūrinių paro- , ir. spalvoj pieštukai, kaina 
dą, tad vienam iš filisterių pa
vesta atlikti parodos atidarymo 
iškilmę. Kalbėjo Arvydas Klio- 
rė. Sakėsi nesąs meno žinovas, 
tad apie Zitos Sodeikienės kūry
ba nekalbėsiąs. Publikos buvo 
pilna parapijos apatinė salė, ku
rioje parodos paveikslai išdėsty-. yra, įvairių reikia, gal ir nu- 
ti. Papasakojo Arvydas Kliorėj pirks. 
dailininkės Sodeikienės pasireiš 
kimus meno pasaulyje ir pridė
jo atsiminimų ir įspūdžių iš as- 

* aiškėjo tas renginys suruoštas meninės pažinties su dailininkė, 
ne-bendruomenės, o tam reika-' 
lui susidariusio komiteto, ben-

- Minėjimas. JAV Lietuvių 
Bendruomenės 25 metų sukak
tis;; Rugs.' 25 d., šv. Kazimiero 
■parapijos salėje, kalbėtojas dr. 
Petras Vileišis iš Connecticut.

:Sporto Šventė. Tinklinio, teni
so ir stalo teniso varžybos, rugs. 
17 ir 24 dienomis.

globojanti,

71 LIETUVIŠKĄJĮpamarį
. • - . . J į - - f »• -» - ~ .•< ' ; ' . ‘ ' - r

166 puclaplds «u žemėlapiu Ir pavaitotais apralc Pamarį, tanas Ja

SintoĮiM lr jamt%.1,2fiC Ilatuvi&v viatovardKų sąrašas. Knygos 
na . aalnldfti vidloHat. .,■> ;

kai praeityje teko skautų veik
loje dirbti.

Dailininkei Z. Sodeikienei įtei 
kta gėlių, o ji dėkodama už pa
rodos surengimą kvietė jos kū
rybą apžiūrėti, o kaip kas jos 
paveikslus vertina '— jai vis- 
vien.., ;

Sąraše išvardinta 30 paveiks 
lų. Vienas, pavadintas “Visata”

250 
nu-dolerių. Ties tuo paveikslu 

girdau tokių išsireiškimų:
— Ar atsiras čia lietuvių 

ma, kuri imtųsi savo butą 
paveikslu papuošti ?

— Nesijaudink! — pasigirdo 
kitas balsas, — įvairių žmonių

šei- 
tuo

ateitininkų leidykla. Rašytojų i sileidi 50 policininkų. Vienas 
j draugija, kuriai pirmininkauja, jų drąsiai įsiveržė į vidų, pa- 
j kunigas, romaną premijavo, Lie žino h ktuvo grobiką ir palei- 
tuvių Fondus davė premijai pi- d<> ašarinių dujų 
nigus.

Nenuostabu, kad ir šiuos kū-įbusį grobiką čiupo j 
rinius vieni peikia, kiti kaip gry vašieji kakiviai. ate 
nąją meno estetiką teikia, nes ’ bombą, bet kiti policininkai tik 
kaip sakyta, įvairių žmonių esą-, tai be reikalo m-.-tė ; .arinių 
ma, įvairių ir reikia, bet yra ti-i dujų bombas į vidų ir sužalo- 
kinčių katalikų, kurie kelia klau jo k-dis keleivius. Grobiką ėiu 
smą. kur eina lietuvių išeivių po vienas keleivis, bet jis bu- 
kunigija? Atsakymas gali būti vo 
ir toks; keičiasi laikai, keičiasi žm 
kunigai. Į nat;

Samprotaujama, jog lietuviai j grobiko rauko 
•savo kūrybon įnešdami lytinio, kajauja įvesti 
j santykiavimo sęenas, tikisi

bombą tie- 
Į šiai grobikui į kaktą. Abslul- 

ureta bu-

sužeistas šūviu į ranką, 
u.tiu užmušė grobiko gra- 
t. pašių keleivių išmušta iš 

Prancūzai rei 
radijo kontro-

; nata, pačių keleivių išmušta iš 
plaukti į tarptautinius vande-; )ę visų keleivių su savim įne- 
nius”, nes vadinamosios “sekso” šamų geležinių daiktų. Ji pripa-
tematikos labai populiarios sve
timųjų literatūroje. Deja, Ame
rikos miestai jau ima švarintiš. 
Pavyzdžiui, Hollywood namų sa
vininkai net su policijos pagel- 
ba uždarinėja moderniojo meno 

j knygynus ir galerijas, skirtas 
“for adults”.

(Kitą kartą — dr. Petro Vi- 
j leišio prakalba bendruomenės 
! šventėje).

žįsta, kad amerikiečiai įvedė ge
riausią kontrolę.

Efroimo Savelos romaną, ku
riame tiek daug lytinio santy
kiavimo scenų aprašyta, žymių 
ateitininkų rankose esanti įstai
ga ne tik kad tą romaną pagy
rė, bet patarė lietuviams pasiųs { 
ti leidyklai ir autoriui padėką, i

“Saują skaitikų” su lytinio' 
santykiavimo scenomis premi-l 
javo ir išleido katalikų spaudos 
draugija.

“Striptizą”, kuriame šaipoma
si iš Dievo Motinos, kuriame 
aprašoma prostitucijos kamba
rio scena su mergina kenčiančio
Kristaus pozoje, (tik be kraujo į tuve ir nori į_... . ,
iš rankų ir kitų žaizdų), išleido I pitono, tuojau prie lėktuvo pa buvo laikomas.

J. Klauseikis

Kritikuoja Prancūzu

PARYŽIUS, Prancūzija. La
kūnams pranešus Orly aerod
romo policijai, ---- ------- —

Teroras Argentinoj
BUENOS AIRES. — Keturi 

suimti įtartieji pagrobimu ir nu 
j žudymu La Platos dienraščio 

EI Dia leidėjo ir redaktoriaus 
Raul Kreiselburdo vienintelio, 
21 mėnesių sūnaus David, kalė
jime visi nušauti tariamai ban
dydami pabėgti. Jie buvo 4 iš 
šešių suimtų rugsėjo 2 d. ir lai
komi La Platos kalėjime.

Nužudytojo vaiko tėvo tėvas 
(diedukas) David Kreiselburg 
laikraščio EI Dia steigėjas buvo

“ ’j i, kad vienas ke-f 1973 metais kairiųjų partizanų 
leivis švaistosi revolveiiu lėk- pagrobtas ir užmuštas kai poli- 

įsibrauti prie ka- cija užklupo slėptuvę, kur jis 
į

— Tas paveikslas netinkamoje 
vietoje išstatytas, — tarė kitas 
parodos žiūrovas. Esą, tokiam, 
paveikslui vieta Hollywood bul-' 
varo “galerijose”, kurios turi 
užrašą “For adults only”.

Girdėjau ir parapijos vadovy
bės adresu" paleistų priekaištų. 
Esą, bažnyčioje mokoma mora
lės, o čia parapijos, salėje išsta
tytas kažkokių iškrypėlių nuo- (

r * , ' " T > * * ‘

- galiu paveikslas. Buvo ir teisi-
nimąs — parapijos-yadovybė pa
sitikėdavusi dailininkais ir cen-

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

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

minkšti viršeliai __________ ____________________________ $1.50
3A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE PRISIMINIMAI,

296 psL, minkšti viršeliai------------------------
4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČLAI, ETNOGRAFIJA.

166 psL, minkšti viršeliai----------------------------------------------- „.$4.00

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

orderį tokiu antrašu:

.„^5.00

ed Št, Chicago, JIL 60608

^•v* ..y'* * «. "r r " r ';, ,„*r' „• __ ' J

Ūėjiai'ii ipjiudos, irgaltint‘gauti'.knygą rinkoje
■'‘•‘.si''"-?■ ■-•■•'

.1739 ŠO. Halsted Št, Chicago, HL 80608

gas darytL4iakos . į krašto politiku.' 1® psL Kaina ’1.50.

-11.50 Čeids arba Money Orderis
" tokiė'adrera:

p';. y. ; NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J.-Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veiki®. 156 psl.

minkšti viršeliai - - -----------______________,.„.$2.50
2. Į. AngustaiiSo V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT-

■ SIJOJIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai ____ ________$1.50
. 3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI-

‘ • MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai____ .$2.00
; 4. Vincas;Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS,

inihkšti viršeliai, 52 psl._______________________ $1.00

’ J?3i ’to Bilsted Street, Chicago, niinols 60608

— ofortas’ su spalvotais pieštu- Į zūroš bepraktikavusi. O kaip 
kais, įvertintas 40 dol., gi kitų | bus po šios meno šventės, atei- 
paveikslų kainos aukštesnės, nuo f tis parodysianti.

•• [ Nu© paveiksiu prieĮ parodos atidarymą suėjo ne-Į. /' r
mažai vidurinės kartos visuomej 
nės, dailininkės amžininkai, ku-

moderniyjy romanu
•Kai; švenčiama^ y turima laiko- 

rie čia augo ir aukštuosius moks;.pasisvečiavimui.Nuo.-parodos 
lūs baigė. Be abejo, ir seneliai į kalbą -vienoje .'grupėje ; nuslinko 
žilgalvėliai, nuolatiniai pramogų j j. raštiją — Į romanus,’kurie vie 
lankytojai, vaikštinėjo nuo vie-'nu premijuojami, giriami, o ki-

• I įų'“ašįj^ai peikiami, net smer-i 
Dailininkė sakė, jog jai vis—'kiiami. '

no paveikslo prie kito.

LASTV£AR.1550 SCHOOL*, 
AGS CHILO^SX BSTWWBd 
THE AOSS CP 3 AMP l4f 

KHAEO By MCTC^ * 
VFHICLlt THS u. Sr'
CMASJLES M. MAYES, (

FOR CMILDRHN NOW THJ 
SCHOOL IS HM SESSION

1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608

Taupykite dabar
pas mus

!
 Pas mus taupomi jūsų pinigai at
teka didelius darbus. Pirma, jie pa

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

saskaitoe

-wew^M^cwss;

k

gauti torsų rinkoje
ISTORIJA . I

Knyga tpraianU paskutinių PO (18CP-1P59) metų I 
gyvenimu ir jų atliktus darbui 664 paL Kaina I 

Lietuvių Utorijoa Draugija, i

apraijta pirmai Chleagon atvtfiavea lietuvi*, piram
- rasrgailtaotai talpos draugijos, statytos bai- j

eboraį 9 bdfeytig
1kata®
l darbai,

Jaukuria Ulka* atapauadiDta

7ZICAGOS HE]
Ahrow 

tetartų

Manllrtuti eBortl, 9 1 
kM. k thjotl doknmeotal 
btq orntolzadjq ttUktl 
tod .Ir kLJ • j . •

'. JtoHsttoji Ke kaygg
Orderi ' . . ' .’
:Ct’' AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS

• r. vardu Ir perinėti:
> ' > s*.’ HafeUd St, CMe?<u, EOL «MM

SL ♦* t ■■ 1-i —
-- - -i

įsteigto* mokyklos, iksltykloc, ben* 
v< ■•.-iJCWI

DR. ANTANO J. GŪŠĖNO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKtJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A, J. Guwn — MINTYS IR DARBAI, 25P ptL, 

metų {vykiau Jablonskio ir Totoraičio jaunai dienas ir and* 
rūpinimą._________________________________ SOO

Dr. A. J. Guimo — DANTYS, jn priežiūra, sveikati ir groŽLa
Kietais virfeliala, vietoje S4.00 dabar tik __________ SA.D0 ;
MLnHtaia virbeliai* tik ___________________________ i

Dr. A. J. Gvtun — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS tMONtS.
11 Kelionės po Europa Įspūdžiai- Dabar tik _______ ___ BXOO i
I I Galima taip pat užalaakytl pažtu, a tai uotui ček| arba money orderį prU 

nurodyto* kainos pridedant S0< panluntimo lllaldcma.

NAUJIENOS,
17SS So. HALSTED ST. CHICAGO. ILL. «M0S

RSA
SAVINGS & LOA N ASSOC1 ATION į

1800 So. Halstod St. Chicago, III. 60608 r
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS t

Įrteigta 1923 metais. TeL 421-3070 į

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

(
I — NAUJIINOS, CHICAGO I. ILL— Wednesday, October75, 1977
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Dienraščio kainos:
hicagoje ir priemiesčiuose: 

metams - - - —
pusei metu ------------------
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kitose JAV vietose:
metams______________
pusei metu___________

so.oo
$1600
$8.00
$3.00

$26.00
$14.00
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Kanadoje:
melam* _________
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Užsieniuos:
pusei metu ---------------------  il8.(X
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metams  $3L(X

Naujienos eina kasdleu fMririin 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Bei 
drove. 1739 So. Halated* Sū Chicasc 
Hl. 6060& Telet HAymarket 1-eiOO

Pini gu* reiki a liūsti pašto 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui. no* 
s vai. ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniai* — iki 12 tiL

Prasidėjo Belgrado konferencija

nių atomo ginklų kontrolei. Be to, jis dar užsiundė Gro- 
kyką pasityčioti iš sekretoriaus .Dar aršiau sovietų at
stovai kovojo prieš žmogaus teises paruošiamoje Belg
rado konferencijoje. Jie pradžioje nenorėjo žipogaus 
teisių klausimo Belgrade svarstyti, o vėliau sutikę. Jie 
norėjo visą reikalą taip užvilkinti, kad Belgrado konfe
rencijoje nebūtų laiko šiam klausimui spręsti, bet buvo 
priversti duoti ląiko ir pasižadėti svarstyti Jie nuolai
das padarė, kai jiems buvo aiškiai pasakyta, kad pri
valo būti aptarti visi Helsinkio aktai, jeigu norima ,kąd 
bent vienas galiotų. Maskvos atstovai priešinosi, bet 
galų gale buvo priversti sutikti svarstyti žmogaus tei
sių pažeidimus ne tik Sovietų Sąjungoje ,bet ir komu
nistų pavergtuose kraštuose, Įskaitant ir Jugoslaviją. ;

Vyriausybė parinko teisininką Arthur Doldbergą 
vadovauti visai Amerikos delegacijai. Visi žino, kad 
adv. Goldbergas yra žmogaus teisių' šalininkas. Ilgus 
metus jis vadovavo Amerikos didžiųjų unijų delegaci
joms ,kai buvo ruošiamos sutartys su didelėmis Ameri
kos bendrovėmis. Jis gali ne tik ginti pagrindines tei
ses, bet aiškiai išdėstyti ir pareigas abiem pusėm. Jis 
dirbo,su kongreso komisijomis, aukščiausiame teisme, 
kabinete ir Įvairiose delegacijose. Kiekvienam .aišku, 
kad jis moka ir gali ginti ne tik skriaudžiamųjų teises, 
bet jis pajėgia nedaryti nuolaidų.

Reikia turėti vilties, kad Goldbergas pajėgs ne tik) Kalapanos miestelio pakraštį 
tinkamai vadovauti amerikiečių delegacijai, bet jis pri
tvers ir sovietų diplomatus gerbti kiekvieno žmogaus 
teises. Jis yra labai gerai informuotas apie sovietų kon
stitucijos paragrafus, liečiančius žmogaus teises, bet

.Kelias .(Tapybą)ANTANAS PETRIKONTS

Lavos tvanas sustojo 
prieš kaimą

KALAPANA, Havajai. — Ug
ninis lavos potvynis sekmadienį 
iš Kilauea ugniakalnio 30 pėdų 
skystai sutirpusių akmenų sie
na, jau pasiekęs 250 gyventojų

son, britų Darbo partijos lyde
ris pasakė, -kad •'Eurokomuniz
mas yra didžiausia grėsmė NA
TO organizacijai -jau = 25 metai. 
Buvęs ministėris pirmininkas 
kalbėdamas S. -Karolinoje, -pasa
kė kad Vakarų’Europa .turi .rū
pesčių dėl netikrumo, įkaip -Itali
jos Ispanijos, Prancūzijos ir -Por 
tugalijos ‘ komunistai -laikytųsi 
konfrontacijos atveju-su SSSR.

“Mes susidurįąme. su didesniu 
- -r-(. rpą.vQjųmi pagriąužti NĄTDyne-

gaus teisių. Ta 3a valstybių konį gU pęj. ištisus praėjusius 25 
x_ pasąkė jis. .-"Tai yra

grėsmė Europai, Atlanto .ben
druomenei ir .visam pasauliui”.

■žįsta tą sektą esant žydiška ir 
[dėlto jiems neduoda tų privilegi
jų, kokios duodamais imigran
tams žydams.

Vakarų diplomatai
Belgrade balansuos • 

LONDONAS. — Vakarų dip-; 
staiga aprimo, sustojo ir lavos lQina.tai sekmadienį pąreiškė, 
paviršius .pradėjo apsitraukti | Belgrado konferencijoje ant 
pluta, ir gyventojams leista grįž, radienį, jie vaidins ‘’balansuo
ti į savo namus ugniakannio pa-: j^tį aktą ’ “šyęlniąi 
pėdėje. kįąnt Sovietų Sąjungą .dėl žmo-'

Vietiniai gyventojai‘tą ugnia-, ferencija ,turi patikrinti 1975- 
kalnį vadina Pele (“Madame Pe.metų Helsinkyje, Suomijoj,"pa

Kada Amerika, Didžioji Britanija, Kanada ir kitos 
Vakarų Europos valstybės reikalavo taikos sutarties 
Europoje, tai sovietų valdžia visą laiką delsė, Europos 
taikai nesiruošė, nes ji nuo Antrojo Pasaulinio karo 
pradžios rengėsi užgrobti galimai daugiau Rytų Euro- ______ _
pos žemių ir pavergti daugiau tautų. Sovietų diploma-)jam ^at dabartinė sovietų valdžia vado-
tai, valdžios atstovai ir marašlai aiškinę, kad Sovietų vaujasj sovietų saugumo policija, kurį laisvai laužo 
Sąjungai pirmon eilen reikalingas saugumas o tIktai 30x-etų konstitueijos paragrafus ir nekreipia jo- ie») 
vėliau jie galėsią eiti prie taikos. Jeigu Sovietų Sąjunga į.j0 (|gmesi0 Įtarptautines sutartis. Goldbergts žino, Jie yra pasidarę tokie fatalistąį/įU'.h^iansąviaio aktas-tarp rnū-' 
nebusianti saugi, tai taikos sutartis jiems neturėsianti ^a(j Andropovas yra galingesnis negu sovietų ministe-p0^ nei blogo, nei gero nebepai-1S1J susirūpinųno ^žmogąus tęsė-' 
jokios reikšmės. Visiems buvo aišku, kad Sovietų Są j.jaj, karo vadai ar veikiančios paskirų Sovietų Sajun- ■ P^Y^džiui, Walter Vanagu-.mis ir.tikro noro .išvengti, rupų, 
junga nori suvirškinti pavergtas tautas, Rytų Europos. vaistvbių konstitucijos. Andropovo treniruoti čeki-!^-išptovokayimo”, pareiškė vįeųas

štai gal: tardyti Įtakingiausius sovietų maršalus, direk-i miestelio, pareikšdamas “Jei Pe^mą šokti' iš -iąi™ Belgrade”'1 Ūlai ,priimtu-jslatvmu Vakarą 

pasakė JAV pareigūnas ^rrya-r^kĮ^fijpjė . nigįmtįęš ’ Wejais 
čiąi. “Atvira konfrontapja su| t^'orį§tąjnsJb;l^j^aMo|e . už- 

• Rusiją, kalbant detęntės fermį- prausta pią^ytis §p“ šąyo advo- 
jĮ nąis^ būtų “kųntrproduktĮnga”.'’Jątaįš .ir į^thkogįaį" kį^Jtiais

" '. :.rjg^StPW- ■ ^tąAtRįo tikslas
‘(ĘrąydaT ieško priekabių JiBti’ukdkti Įtafekatii gynios

-... - advokataraįs būti -’rysininkais 
1CVU pitvcoui yxxv, uuivyvu . -- ---------------------------------- - —o r------------------ d -j ~ ---- jy-—  — rz. -  r -—-t“- . • . ‘ taTp'nŽ igTOtU? 'SėdiRČHf IT''laiS-
gos taikos. Buvo sudarvta speciali komisija šiam pasiū- apsaugoti. Pats Brežnevas Helsinkyje pasižadėjo gerb- lr v^ us, kurie penktadieni ląu-r^Rravda sekmaįenąisvadhojaJ-^^je^^raarfcriveikstoūš plaijuo-

Sąjungai pirmon eilėn reikalingas saugumas, o tiktai J 
vėliau jie galėsią eiti prie taikos. Jeigu Sovietų Sąjunga kio dėmesio

gyventojus padaryti komunistinės sistemos vergais ir 
sustiprinti plečiamą sovietinę imperiją

Laisvasis pasaulis, ypač Vakarų Europa ir Amen- vietų konstitucijoje net ir pačioje naujausioje, nėra nei 
ka, keliais atvejais reikalavo pasakyti, kokio saugumo' vieno paragrafo, kuris pasakytų, ko saugumiečiai ne- 
sovietų maršalai nori ir kas galima padaryti. Prieš ke- gali daryti. Goldbergas yra pasiryžęs -ne tik priminti', 
turis metus sovietų diplomatai pasiūlė Europos saugu- sovietų diplomatams, kokių pagrindinių teisių negali 
mo ir bendradarbiavimo dėsnius .kurių vykdymas ga- trempti sovietų valdžią saugojantieji čekistai, bet bąn-J 
lėtų privesti prie Europos valstybių ir Sovietų Sąjun-Įdys išgauti pasižadėjimą imtis priemonių : toms teisėms

torius., generolus, ministerius ir paprastus žmones. So-he ateis, tegul ji pasiima”

Izraelis ištrėmė 
juodus amerikiečius

TEL AVIV. — .Izraelis ištrėk 
mė visus dąr likusius 9 juoduo
sius amerikiečius — mietwerisj

ri

TERORISTŲ ADVOKATAI
RYŠININKŲ PAREIGOSE

BONĄ., —i Penktadienį jsku- 
bjai jpriimtu^ tįsĮątyinn A^i.—

lymui svarstyti. Komisijos nariai du metų posėdžiavo ti ten pasirašytus susitarimus ir paruošiamoje Belgra- 
Vienoje, kol pasiekė Helsinkio aktus. Amerikos diplo-(do konferencijoje paruoštą dienotvarkę. .£.
matai pasiūlė Įrašyti Į Europos saugumo ir bendradar
biavimo susitarimą pagrindines žmogaus teises ne tik 
šioje geležinės uždangos pusėje, bet ir Rytinėje jos da
lyje. Vienoje sovietų atstovai labai griežtai priešinosi 
žmogaus teisių problemoms, bet amerikiečiai užsispy
rė, kad be šio klausimo aiškaus išsprendimo kalbos 
gali būti apie jokį saugumą. Saugi privalo 
Sovietų Sąjunga, bet tokio paties saugumo 
Europai, ypač Sovietų Sąjungos kaimynams.

Kada prezidentas Jimmy Carter savo 
jos kalboje visam pasauliui priminė, kad jis

Amerikos delegacija yra nusivežusi Į 'Belgradą la->

vo sulaikyti ir kaltinami nelega 
liai atvykę į Izraelį su tikslu ne 
legaliai apsigyventi. Tos 3 mo^ 
terys ir 6 vaikai buvo paskuti
niai ištremtį atgal iš 25 grupės

bai daug sovietų valdžią inkriminuojancids medžiagos;) atskridUsįo"s į jzraĄi į<aįp turis- 
Sovietų valdžia sulaužė kelias tarptautines sutartis; tai rugsėjo 2j d.
įsiverždama Į nepriklausomos Lietuvos teritoriją. So-

jąnčių koųšpiratoriųi '.- r .>

į ’’Tai ąnjrąą valdžios žygis 
prieš, teroristus po to, kaip- jie 

W ..Wąjies pa 
grab ė >Vak. 'Vokietij os iD ąrb»

būti ne 
reikia

Daugumas tų “juodųjų izrae- 
vietų karo jėgos ir policija Įsikišo Į krašto vidaus reika-;iitų” yra nariai “ChįcagosPrės

kus, kaitaliojo vyriausybes, -ruošė -klastotus -rinkimus iri bįtęrijonų Civilinės Lygos” ir 
. .grobė gyventojų turtą ir santaupas, geresnius ūkinin-1 ^kinosi atgabenę savo .vaikus 

kus siusdama į Rusijos šiaurės miškus darbams, žūkJ 
lei iri kasykloms. Dr. Kazys Bobelis, Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininkas, įteikė kongreso atstovo D.

Fascell vadovaujamam komitetui plačias “informacijas

ne

apkrikštyti Jordano upėje, ta
čiau Izraelis Įtarė, kad -jie nogė
jo apsigyventi dykųinos Djmpna 
miestelyje tarp Juodųjų -Hebra
jų. Ta sekta -yra susidariusi iš 

i Chicagos juodžių, jos sektos 
4QP iHftrių ątą^ėlė -iš rGhicagos 
prįęš keletą jpetų iįr apsigyveno 

. . . . ^ritrie, Izraelio ^valdžios
kęs į Maskva 3dar pakartojo soviętiį valdžios atstovams papasakoti apie pagrindiniu žmogaus -teisiiį trem- perspėti, kad Jzr^alis ^aepripa- 
politiką apie pagrindines žmogaus teises, tai Brežne- pimą. BaT •'
vas išardė trijų dienų pasitarimą ir pareiškė, kad So- Tuo tarpu nežinome Belgrądo konferencijos Jfįgąs stovams vįeĮsoje l^ppferencijoje kas nors pasakys, kad 
vietų Sąjunga atmeta Amerikos pasiūlymus strategi-ir galimų pasekmių. Bet šiandien aišku, kad sovietų at- šitaip e^tis, kaip jie ilgiąsi yra neleistiną.

inauguraci-
yra pasiry

žęs kreipti dėmesį Į pagrindines žmogaus teises, tai so-'apie rusų daromas skriaudas okupuotoje Lįętųypj, Ląt-. 
vietų vadai tuojau suprato, kas gaus pačius stipriau- ivjoje ir Estijoje. Daug duomenų šiam komitetui įteikė 
sius smūgius. O kai sekretorius Cyrus R. Vance, nuvy- patys rusai, sugebėjusieji išbėgti iš -Sovietų .-Sąjungos ir

iams apriboti-Jig šiolinėl sutąrti^ 
baigėsi pirmadienį dar neturint 
SALT sųtąrtįes.jąi pąkęistį. Jfet; 
šis sovietų partijos organas ben 
drai bešališkiau .vęrtįąa Tų dvįe 
jų kraštų toliau. -tęsiąipus pasi-į .gos pirmininką Hans Martin 
tarimus, spėdamas Įog" ;naują|-.Sebęyefr' ■ 
sutartis gali būti pasiekta grei-Į V'C ’ 
tu laiku. Gromyko pasikalbęji-j 
mąs su Prezidentu Cąrtęrių pas 
katinęs progresą į susitarimą. 
Tik senatoriaus Henry M. Ja- 
skson (D-W.) pravdos rasėj as' 
nemėgsta jį vadindamas “deten- 
tės” priešu”. J-’-.

Eurokokomunizmo žala 
konfliktų ątvejais

LONDONAS. — Harold Wil

— Japonijos bankas davė -,fe- 
roristąms 60tCK)0 šįmtniiĮj.Visos 
yrą jgąaįcai ^ąįos,
kur jos bus iškęįęk^pbs.

Paaiškėjo, kad valstybės de
partamentasprašė popiežių ne
priimti 6 Amerikos kunigų, pa
sisakiusių prieš karą.

♦ Normali amerikietė kalbė
dama ištaria' apie 175 žodžius 
per minutę, gi Amerikos .vy
rai kalba lėčiau. Jie savo pokal
biuose ištaria tik apie 150 žo- 

I džių per tokį,pat laiką.

--------------------- - ■’ - •. -■-------- ------ --  *4 ------- ...................................................................................................

vo ,tik po 1905 m revoliucijos lietuvių (jiskcimma- raides .(graždanka), paljrėždąn^ kad .rusu rai-| 
c,ja lame institute buvo panaikinta. Rusinimas pra- dės pabaigs .tai, kas rusų :įu*> pradėta. Siūlomoji 

įsidėjo nuo 1832 m., kada buvo uždarytas \ .Įmaus uni- priemonė labai patiko Muravjovui ir jis ėmė nieko

JONAS NAŠLIŪNAS vo ,tik po 1905 m. revoliucijos lietuvių ^iskriniiną-

Prano Čepeno - Naujųjų laikų 
Lietuvos Istorija

užsieniuose buvo išspausdintą 1?352. įvairių pąvądįni- 
mų leidinių 5,o43,5/5 egzempliorių arba- kas .metai .vi
dutiniškai po 138,575 egz. Caro administraeija buvo 
nepajėgi kovoti su lietuviškų knygų platinimu.

Spaudą .atgavus^ 1904 m. gruodžio 23 .d. 'Vilniuje 
jau išėjo pirrpąąi.s lietuvių kąlbą laikraštis ".Vilniaus 
Žinios”, ; tu rojęs ^rąęįžioje apie 6,000 prenumeratorių. 
19-tojo amžiaus pabaigoje 1899 m. visam e pasaulyje 
buvo tik 18 lietuvių kalbą lęįdžįapių laikraščių, kurių 

41 buvo leidžiama JAV, o 7 Mažojoj Lietuvoj. Spąu- 
dą atgavus lietuvių kalba leidžiamų laikraščių skai
čius tuoj pat smarkiai paaugo, kurių 12 buvo spaus
dinami Lietuvoje ir Rusijoje, 9 — Mažojė Lietuvoje, 

21 — JAV iri 2—^Škotijoje, Spaudos .draudjpio Jąiko- 
tąrpįs lietuvių fąutąi buvo .yięųas sunkiausiųjų, j?a- 
Įikęs .neįkąinųojąmą .žalą jos .kultūrinei -r-aidai. - -

1905 m. reuoliucija Rusijoje ir Lietuvoje

•1905 m. sausio 9 d. buvusi nešalta. Milžiniška dar
bininkų ąr jų šeimų pųmįfeąįąclja, .eidama ų 'caro ęū- 
mus nešė ,ęąro, ęari.enės portretus, jfcppąs (įfeeiūps pa
veikslus), giedojo šventes ar patriotiškas gįeąjnes. To
ji rusena pąųąšejo .dąųgiąuąią į .relįgi’pę jirftęeftiją. pe- 
gu į politinę demonstraciją. 'Petrapilio dgH>'mir^ai 
nėjo į bąHkądąą, neturėję giųklų, bęt tįk IjcCį cąro 
rūmus, gerps valios -vedini, išdėstyti .carui savpdr Ęu- 
sijos vargus ir laukė teigiamų pažadų. Toje manifes
tacijoje dalyvavo tarp 150JMXL-JQO.OOO asmenų. lĮfie 
caro nimų csotH P’ęobrftzęųąif® pulke*J:ąfluomįnė 
buvo parengtyje kunigaikščio VasitŽkovo vadovybė
je, kuris įsakė paleisti į minią, i įspėjamuosius šūvius.

r . s (Būs: i*7

versi tetas. Esant rusų mokytojų trūkumui rusai dar nelaukdamas ją vykdvti
ilgai negalėjo pradėti rusifikacijos politikos Lietu-1 kquiitelručžodžju įsakė geisti spausdinti
voje. Nuo 1864 m rusai pradėjo mažinti progunnazi-! ŲęhlviįĮiu toygy lotyąy Lj leq)tu ^je. Nuo lgM 
ju ir gimnazijų ska^ų Lietuvoje. Vėliau mokymo ^tavoje tmuua.eįįcha", t. y. nau-
apygardos globojas korntlov stengėsi, kad Lavoje wiftį(„o ^jjuka, smarkiausias politinis ir tagti-, 

XT. . T . . . _ ... v, . , , . ,, . . , , JįetUVU jei^ekiojiipąs: .ąpąųdą .ųądraudžama, ka-
'įsoje L,e- joje Todėl Generalgubernatoriaus Muravjovo ^ky- ląW,u wligija nerštajam?, prievarta skleidžiama 

kur .da-tmu.lH.yo uždarytos keturios gimnazijos: Kedamnj. pwwlavya, Mrdoiffi, kuimizaeija, .vartoja,nos žiau- 
mokino žiemos laiku lietuvių vaikus skai-į Panevėžio, ^v^ciOAių, ^a^a^uko ,ir frieigępėą, gąlį<4ąpčįęs jkąro sfovjui esant,)

ir dąųgųmąs jų sv^iiKė ligi 19Q5 fli. reyoliucijos. Lie- 
spaudą .uždraudus 1865 — J866 m. vien Vil- 

uįąųs ^ąustjivių ir knygy nų sąudėiiųose buvo kon- 
fiąkūūtą daugiąų pęgų 100,000 knygų, lietuviškų ele-, 

! lenientorių, maldaknygių, giesmynų. Vyskupas Va
lančius pasmerkė rusų raidėmis spausdintąs religi- 
nep įęnygas “Graždankų” žmonės nepirko. JJuvo su
sidaręs ištisas knygnešių tinklas, sugebėjęs gunkiąu-? 
siųmis sąiyg°,uls aprūpinti Lietuvos gyventojus drau- 
(Ižiamąja literatūra. Pirmasis draudžiamųjų knygų 
spausdinimo ir platinimo organizatorius buvo ,vyrą- 

j kūpąs Valančius. , .f * 
. . i Į tokių knygų platinimo organizaciją įsijungė 
^lc'^daug kunigų, bet toji organizaciją 1869 m. buvo ,poli- 

cijos susekta, o jos nariąi Vilniaus generalgųbemato- 
. . ... , . ..' riaus Potapovo buvo nubausti ir ištremti iš Lietuves."

aeut onai. eigų sių Vaciinania«is knygnešių karalius Jurgis J&įel.rnis ir
pats platino draudžiamąsias knygas, gabeųdąmas 
Tilžės ir jomis aprūpindavo kitus knygnešius arba 
knygų platintojus. Per visą spaudos draudimo metą

lis 1864 ųi. {balandžio mėn.

(Tęsinys)

Tik po 1905 metų revoliucijos 
.liaus mokvnio apyardosg globėjas išleido potvarkį, paliktų tik po vieną gimnaziją kiekvienoje guberni- 
Jeisdamas tikybą dėstyti gimtąją kalba, 
tavoje veikė slaptos lietuviškos mokyklos, kur da-jmu buvo uždarytos keturios 
faktoriai i 
tvti ir rašyti. Rusų valdžios 1897 m. už slaptą moky
mą lietuviškai buvo nubausti 183 asmenys. Bausmės 
dvdis svyravo nuo 3 iki 1(X) rublių. Veiverių mokyto
jų seminarija 18^8 -- 1918 m. 
lėtiniai. Iš baigusių, daugiau kaip 80 
viai bet juos dažniausiai skirdavo ne į Suvalkų gu
bernijos lietuviškas mokyklas, bet į Lenkiją. O Lie- kur Pr. Čepėnas plačiai išryškintą ir atvaizduota ru
tinoje mokytojo darbą gaudavo kitataučiai ir vie- sų valdžios, prįespąųdą ir lietuvių persekiojimas Ulo
nas — kitas lietuvis pravoslavas. Yrą žinomą, kad kyklose. Tik po 1905 m. revoliucijos mokslo reikalai 
191 1 m, Veiverių mokytojų seminariją baigė 31 auk- Lietuvoje palengvėjo. 
U tinis, jų tarpe 25 lietuviai. Nors Kauno gub, dau
giausia buvo gyvenama lietuvių ir katalikų, bet mo- 
kvklos beveik visos buvo rusiškos ir joms reikėjo mo' 
kvtojų rusų. Todėl 1872 m. buvo įsteigta Panevėžio neralgubernatoriui susidarė gera proga vykdyti 
mokvtojų seminarija, kurion priiminėjo lik rusus) tuvoje rusifikaciją. Rusifikatoriai galvojo, kad 
ir tik pravoslavus. Tik po 1905 m. revoliucijos, nuo) tuvviams yrą reikalinga tik (rijų rūšių knygų: 
, . < Jr į Panevėžio mokytojų seminariją prade-'daknygės, elementoriai ir
jo priimim i lietuvius. 1872 
auklėtiniai.

ojų instil.
i instiiut?

nazijos — Maladečnos, Svisiočiaus ir Telšių. .Gimųą- 
zijų mokinių skaičių knygos autorius plačiai nurodo 
pagal ląutyūes, tjcybas? luomus įvairiose Lietuvos 

iš viso baigė 1,025 auk- gimnazijose ir progimnazijose, patalpindaniąs pęt 10 
buvo lietu- lentelių su statistikos daviniais.

Švietimo skyrius apima knygoje 70 puslapiu,

Spaudos draudimas

Po 1863 m. sirkilimo numalšinimo Vilniaus

jos Į

- l’IOl m. ją baigė 407 sričių knygų nebus spausdinama
i “5 m. buvo įsteigtas 3-jų mokslus metų domis, tai Lietuvos žmonės imsią skaityti knygas ru- 1 

as Vilniuje. Ligi 1905 m. revoliucūs'sų raidėmis.
lietuvių katalikų visai nepriiminėd'a- mėn. pasiūlė Muravjovui lietuviškam raštui vartoti

Senatorius Miliutin 1861 m. balandžio

Į — Naujienoj Chicago Dt —-AVedn^sdiy^Octcbar^lJy



Rex.; Gl 8-0873

DR. W. E1SIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
.siliepia, skambinti Ml 30001.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGU  A 
6449 So. PuUski JUL (Crowford 

Medical Bui Idins t Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei nea^liep.a, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Canter 
b60 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

ILL PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchester, |L.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

Lietuvos nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla

IGNAS SERAPINAS

TEL. — Be 3-5393

DR. A. B. GLAVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3/u7 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

ŽVILGSNIS IŠ DABARTIES I RUGSĖJO■ 8-TĄJ4 -TAUTOS ŠVENTĘ
muose, 2417 W- .43 St. Po sus-rinki-j 
mo bus vaišės. __ t

Berr.ice Žerrgulij Fin. rast

kovose. — Ir mes kiekvienas j 
savo darbais prieš Dieva, tauta į 
ir žmoniškumą nusikalame arba I 
šviesų dvasinį vainiką, arba rau 
donus maskvinius demono ra
gus. —

Baigsiu ryžtingais ir padrąsi
nančiais vysk. Antano Baranaus

I . ko žodžiais:I somybę. Kenčia nuo jo paverg-j' j
toji tauta okupuotoje Tėvynėje,1 Neįveiksi, sūnau šiaurės-

_ Kaskart labiau ima pajusti sli- jyjQsu širdys tvirtos: 
Urbino kruvinųjų nagų dūrius per o . ...... . 'Seniai buvo išmėgintos,

I»i? i .PANA Q QK'TRTP'TTC J° samdinius ar taurioji iservr-|AyK.lJiUj\Ab-bhlBUxlb ja. Privdsė -Lietuvos okupantas Seniai keptos, virtos!
visameTaišvajame' pasaulyje 'iš ;
mūsų pačių tremtįniškos išeivi
jos . tarpo parsidavėlių. ' Jų gausu 
ir mūsų; aplinkoje, kurie melo 
ir’ šmeižto -jnetodaįš stengiasi 
suniekinai’.-ir- sųųaikinti okupan 
to kėslams -kęlią ' pastojančius. *

OPTOMETRIST AS 
kalba lietuviškai 

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

“contact lenses’”
Vai. agal susi tarimą. Uždaryta tree

. ^Tęsinys)

Slaviškasis' lenku' tautos pavy 
das ir bajorijos-tuščios garbės 
trokškulys beveik pačiose vaini- 

•kavimo iškilmių išvakarėse bru 
taliu būdu-jas nutraukė.. Raudei 

Įnasis slibinas iš rytų sutrypė 
i mūsų tautos laisvę ir nepriklau- 
I somvbe. Kenčia nuo jo paverg-

Našlių, našliukių ir pavieniu asme
nų klubas’ spalio mėn. 14 d., 1:00 va
landą popiet turės narių susirinkimą, 
kuris įvyks Šaulių namuose, 2417 W. 
43 St. Susirinkime dar galima bus 
gauti bilietus \i jubiliejinį 25 metų 
banketą. Po susirinkimo vaišės.

V. Cinką

Lietuvių Brighton Parko Moterų 
Klubo susirinkimas įvyks spalio 6 d. Į 
2 vai, popiet Anelės salėje 4500 So. 
Talman. Po susirinkimo bus vaišės.

E. M. McNamee, Nut. Rast

- 'INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA

- 2656 WEST 63rd STREET
-•< 'Vai.' antrad.-1—4'popiet, ■ -

JeteK: ^776-2880. _ < 
,AReziqencqo$. įtęlėt.: - 1rfo-55^5

(Pabaiga)

SUSIRINKIMU

Editor — Marrin Gudelis. 1739 So. 
Halsted Street. Chicago. Hanoi b 60608.

Euentiib Managing ed tor — Juo- 
šas Fronskus, 1739 £o. Halsted St., 
Chicago, llliro s 60608.

7. Owner;
Name and Address — The Lithua

nian News Publishing Co.: Juozas Smo- 
ehs, Martin Gudens, K. M. August, M. 
>ileikxs. Ch. Austin. Enuna Petraitis. 
/. Galskis, 1739 So. Halsted St. 
shicago. 111. 60608.

8. Known Bondholders, mortga
gees, and other security holders ow
ning or holding 1 percent or more of 
*oial amount of bonds, mortgages or
trier securities — None
9. For completion by nonprofit 

wULiiurxzed vu mau at 
rales. tbeCt.oa 132, 122, i ostal

) The purpose, function and the ex
empt sia-us lor Federal Income tax 
purposes.
Ixl Have not changed during preced

ing 12 months.
□ Have changed during preceding 

A 12 months.
(If changed, publisher must submit

■ explanation of change with this state
ment).

10. Extent and Nature of Circula
tion.

* A. Total No. copies printed: Average
I No. copies each issue ' during pre 
j ceding 12 months; 20,050, single 
issue nearest to filing date: 20,150

B. Paid circulation
1. Sales through Agents, news dea

lers, or otherwise. Average no. copies
įeach issue during preceding 12 
j to filing dale 11,450.
nearest to the filing date 20,075.

2. To term subscribers by Mail, car
rier delivery or by other means. Ave
rage No. Copies each issue during

j preceding 12 months 8,625. Single 
į issue nearest to filing date 8,625.
i C. Total paid circulation: Average 
I No. copies each issue during prece
ding 12 months 20,025. Single issue 
nearest to filing date 20,125.

D. Free distribution (including 
samples) by Mail, carrier delivery, or

I by other means. Average No. copies 1 
Į each issue during preceding 12 
months 50. Single issue nearest to 
filing date 50.

E. Total No. of copies distributed. 
(Sum of lines C and D). Average 
No. copies each issue during piece- • 
ding 12 months 20,075. Single issue

j nearest to filing date 20,225.
i F. Office use, left-over, unaccounted,

f copies each issue during preceding 12 
months 25.
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Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Saulė ir skydas yra Viešpats, malonę ir garbę jis suteikia. Vieš
pats neatsako gera tiems, kurie elgiasi nekaltai". — Psalmė 84:11. 
Mūsų tekstas suteikia daug paguodos Dovido klasei. Dievo mylimie

siems, pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
sa’’P ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
nu yiso, kas galėtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 
jį myli ir yra jo pašaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin
tus užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galime žiūrėti i ateitį, pilnai ti
kėdami. kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasišventtįsiems ir ištikimiems Jėzaus 
Kristaus pasekėjams.

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

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

Mažeika y Evans
Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS

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

STATEMENT O? OWNERSHIP, 
MANAGEMENT AND 

CIRCULATION
(Act of October 23, 1962: 
Section 4369, Title 39, 

United States Code)
1. Title ‘of 'publication — Naujie

nos. J
2. Date of filling — Oct 5, 1977. _. _
3. Frequency issue — Every day, spoiled after printing. Average No.

except Sunday.; * " ’ copies each issue during preceding 12
, T r months 25. Single issue nearest to

-4. Location of known office of pu- miner 25 Iblication — 1739 So. Halsted St, d U ‘ 1
Chicago, Hl. 60608'.

5. Location o‘f the headquarters or 
general business offices of the publi
shers — 1739 Sr Halsted Street, Chi
cago, Illinois 60608.

6. Publisher . —; The Lithuanian
* News Publishing Co., 1739 S. Halsted .
St., Chicago, Hl. 60608.

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 So- HERMITAGE AVENUE
Tsu: YArds 7-1741 -1742

'•I

1 r
I

st-,.
i G. Total Average No. copies each 
issue during preceding 12 months L 
20,050. Single issue nearest to filing 
date 20,150. P
11. I certify that the statement made , 
by me above are correct and complete. į

Ch. Austin,
Business manager <

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE iI 1
Telefonas: LAfayette 3-0440J Kf

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

A“;leC'PR‘>1223:^

Quick lN* Easy Caramel Apples

PERKRAUSTYMA1

-fA*W fĮTuJASU ĮR SCHIRURGAS 
Benara prasti ka^spečjMUTURŲ ligose

UKTHOPEpAS^PROTEZISTAS 
. Aparatai - Protezai.' Med. ban-, 
r: cuizai. opeciati pagaioa kojoms. 
* (atch supports, m t" t. ’

I

I

$

ETC.. TO

No- CO*«Mnvz ANO ME<5O-

P. J. RIDIKAS
MM So. HA LOTTED STREET

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

RY GOOE QP grutei 0F

o^^asesjvll.’' ant> e*»*ewny/^wr'
) AVP ,*\e»CF CABTAIS

THAT R5OC.Y' ARS »
CO5PLW WR7H FPOP&LX. ? - NAUJIENOS, CHICAGO t, ILI----- Wednesday. October 5. 1977

Phone: YArdi 7-1111
w..    —r-  

UK. VYT. TAURAS i tai. ipcąstinė/komun?sttį'“ir-I

^jdaDČiuju saJiidilHU -^taktika.. j 1 Upytės Draugiško Įdubo poatosto-
: Lenkai’. VyteutHbSutrukiė'v ai-'gims susirinkimas- ivyks :penktadieni, 

rroAiOT spąĮ o 7 d. Bataan salėje, 4046 South 
'u ^Western Ave.f Pradžia 1 vai. popiet. 

įrVlsi nariai Ar norintieji būti na-
JT-'* 4eį‘ * ''J2 nikUotis <fiziiw-iaruna:•

O^iSjW^Ppii^/^^'di/Tie^dl Jol^W'^tt^osY-pastangosI .
:nepajėgėJ5unaikintš^o darbais "XhTpSiS^StiU i® 

malšHĄt Vai- • popiet ir- kitu laiku ' ir žygiais 'JietuyiųLtąutaj jpsios ( Po susirinkimo bus vaišės.
; pagai susitarimą. ”■ i ’ ir .'Vakarų pasaulio' pripažintos j_______________ ,_______ A^j^lys

: ■ ■ '■ ■ ’ ’ ; 'dvasinės Tcarūnos,<kaTi' -šimtme-1 -
P. ŠILEIKIS. 0< P.- 4 čiais šviečia mums-b teikia ryži Elžvilko Draugiško Klubo „poątos-

.«• . _ ,54.,t - įtog nis susirinkimas įvjks tree adieni,to'bei paska-co ištverti dabarties 5pajįo 5 d., 7:30 vai. vak. . Šauliu na-

2850 West 63rd .SU Chicago. Ilf. 60629 
Telaf.; PRospect 6-5084

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST ,6^rd SlKEhf 
Telfonai: HK 4-vsj3 ir PR .8-0834 
ivaujoji Barbaros ir Gene-Dnshię 

krautuve. »-
THE DaiSY STORE 

9918 Sournwest Hwy' Oak Lawn 
Tel. *99-1318

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

ONA SUBAČIUS
Pagal tėvus LIŠKEVIČIŪTĖ, Gyv. 7230 So. Troy St.

Mirė 1977 m. spalio 3 d., 1:50 vai. p. p. sulaukusi 72 metų amžiaus.
Gimusi Lietuvoj, Vilkaviškio apskr., Alvyto panap.
Amerikoje išgyveno 27 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Petras, duktė Albina Miliūnas, žentas Kestutis, 

sūnėnas Jonas Miliūnas su šeima ir kiti giminės, draugai bei pažįstą m f 
Lietuvoj liko sesuo Magdalena ir brolis Juozas su šeimomis.

Priklausė Lietuvių Bendruomenei, §v. Kazimiero Seselių Rėmėja 
ir kitose bažnytinėse organizacijose.

Kūųas. pašarvotas Mazeika-Evans koplyčioje, 6845 So. Western Ave.
-KetviftadiėšV-špalio 6 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply-’ 

ios į Šv. P. ^arijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Onos Subačiaus giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavima 
ir atsisveikinimą. ' ’

Nuliūdę lieka: vyras, duktė, brolis, sesuo, giminės.

Laidotuvių direktoriai Evans ir Sūnūs. Tel 737-8600

IEVAS IR SUNOS

MARQUETTE FLENERAL HOME 
2533 W, 71st Street 
Telet: GRovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhaJl 3-2108-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSI e TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

Ckicagos
Lietuviu 
Laidotuvių 
’JireKtoriij 
Atwociacijos

S^<E ANO

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS LR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA,

A 1490 kil. A* Ma
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12-30 
— 1:00 vai. popiet, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 3 JO iki 3:30 
vaL ryto.

Vedėja Aldona Daukus

Telef.: HEnMock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, ILL. 60629

Palling leaves, football and apple picking time are signs to 
remind us that autumn is here. And while the advent of the 
apple season triggers . thoughts of homemade pies, cobblers, 
applesauce and cider, for many it’s the crisp, juicy eating apple 
tucked-inside some chewy caramel that calls to mind the 
-fondest memories.

And now there’s a quick ‘n’ easy way to make caramel 
apples. . - with Wrappies caramel sheets from Kraft. This new 
method calls for stretching a round sheet of caramel over an 
apple overlapping .snugly to cover, inserting the stick and 
baking for five minutes. No .mess, no fuss. And easy enough 
for even young children to help.

1 Everything needed (except the apples) to make six caramel 
apples comes right in the package. Wrappies sheets can also be 

■ used one at a time,-storihg unused discs in an airtight container.
During autumn, they'll be In the produce section of your 
favorite Store as well;aS on the candy shelves. And don t forget 
to check the package for other ways to use these great apple .
put-ons.

. - v -Easy Caramel Apples
Wrappies caramel sheets Chopped nuts
Medium -size apples, 4 ”

t washes! dried. »
' 7 life caramel sheets to prepare caramel apples according to

• packaf* ^Ejections. removing from oven, immediately 
remove papęr and roll in įuts, pressing lightly. If caramel

-apples cool Jtoo quickly and lose stickiness, return to oven
1 to 2 minutes to soften. Serve or store on paper liners In a

. place. Ko need to refrigerate. ,
t ffinU: Medium-size apples are about 3 per pound. Raisins.

granola-type cereal, marshmallows or chocolate 
5^, * • - chips may be substituted for nuts.

OCT WARNING. ARE XDU 
NE6O-n- 

«rnE AN ECurTASL-E 
CLAl.V
Losses

MOG" CONTAIN MINIMUM
Oc 6S UNES o= ""KHN'CAL r*YVS»<>

BUTKUS - VASAITIS
Hh Avė., Cicero, UI. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. IJTIJANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Re public 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VL vnii 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, .’1. 374-4416



P. STRAVINSKAS

Spaudos Klubo rezoliucijos paaiškinimai
/Tcsinvs> | marijonai jau išsigandę sujudo

Algi tai ne mūsų garbės palie-jir pradėjo •veikti”, jie patys ar 
timas, mūs visų išniekinimas’.’- jų gynėjai ir ramstytojai savo 
Tai pikta okupanto propaganda senais ir gerai išbandytais me- 
priėš mus nuo jo ir jo “milici- tralais — tai rašymais anoni- 
ninkų” pabėgusius.

II. \'isu pareiga reaguoti

I’riei
ir politiškai su mūsų tautos in
teresu nesuderinamą mūsų neva mainiais laiškais
grožinės literatūros kūrinį turėjmas, gąsdinimas jiems nieko ne 

pat, tik jam pasiro-1 padės. Mes dėl jų nuodėmių ir 
..., Ir 1 r 4 i . vvm'icii niieibnHimil Ac’TYY'l O TlCkC!

nių laiškų tiems, kurie turėjo 
drąsos jiems, pagaliau, aiškiai 

’ ir drąsiai pasakyti savo griežtą 
toki morališkai žalingą “NE’’.

Jų moralinis smurtas, anoni
mus niekini-

jo tuojau
džius, pasisakyti: mūsų rašyto-J nusikaltimų netylėsime, nes ty- 
jų draugija, dargi

Kauno miesto bendras vaizdas

SOVIETŲ "CONCORDSEr
MASKVA. — Pagaliau, po 6 

metų laukinio, sovietų už gar- 
I są greitesnis keleivinis lėktu
vas TU-144 nuo lapkričio 1 
dienas pradės reguliarų 2,500 
mylių susisiekimą oru tarp 
Maskvos ir Alma Ala, Kazach
stane, 
sak Tass 
vietoje 4 valandų skrendant 
Iliuškinu

Azijoje. Kelionė pa-
, truks 55 minutes,

62.

REAL ESTATE
Namai, Žeme — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

kunigo vado-į Įėjimas tokiu tveju yra viena 
vaujama; mūsų kunigai bažny-'iš devynių svetimųjų nuodėmių 
čiose (kurių prieangiuose ar po'ir nusikaltimas tautai. Atėjo 
jų stogu dabar jis platinamas) laikas, kada pranašo žodžiais 
mūsų laisvinimo veiksniai, ypač' 
VI.lKas, pratęs dažnai, kur rei
kia ir kur visai nereikia, mus 
mokyti; mūsų neva prigimtinės 
Bendruomenės vadovybė, kuri 
dedasi mus visus (net ir be įga
liojimų) atstovaujanti: visos 
mūsų politinės organizacijos, ku 
rioms turėtų rūpėti mūsų tau-, 
tos moralė ir Lietuvos laisvini
mas (kuriam tas romanas ken
kia) ypač mūsų tie nelaimingi 
krikščionys demokratai, tie Leo 
no XIII vaikai, jų vyriausioji 
vadovybė, kurios veiklos visai 
nematome ir kuri dabar tyli, lyg 
šis skandalas jos visai neliestų, 
visos kitos mūsų draugijos, or
ganizacijos, ypač katalikiškos, 
net ir tie “marijonų rėmėjai”, 
“Draugo” ramstytojai, matyda 
mi jų laikraščio visišką morali
ni bankrotą, idėjini pasimetimą, , . . — , , T „■ . Įtonaus pareigu išstumtam Leką mes jau anksčiau mateme iri . %•. .lXT .. „ . .. I onardui Simučiui ir kitiems,nekarta Naujienose įspėjome i
jo leidėjus, leidusius tame laik-l Nors Lietuvių Spaudos Klubo 
raštyje reikštis krikščionybės j rezoliucija, rodos, visai aiški, 
priešams, tokiems kaip Raila ir^t pasigirsta jai ar kafkuriems 
panašiems, bet mūsų balsas bu-iJ°s punktams pastabų jr pneš- 
vo tyruose šaukiančiųjų arba jų 
dėmesio, matot, nevertas.

Tik dabar, kada

tautai.
i pranašo 

reikia pakelti balsą, kaip trimi
tas. Reikia visiems veikti soli
dariai ir kovoti su juoda ranka, 
kuri (gal gi ir tikriems to iš sa
vo kelio išklydusio laikraščio lei 
dėjams ir jo neva moderatoriams 
miegant) jų laikraštį tvarko ar 
daro jam savo įtakos.

Ir jei mūsų Spaudos Klubas 
pirmasis savo rezoliucija tą sa
vo žodį “NE!” tarė, tai nereikia 
kitiems, net ir geriems marijo
nams (kurių dar esama) pykti, 
o reikia jį suprasti ir patiems 
prisidėti prie laikraščio apvaly
mo ir grąžinimo jo į tiesų ir 
teisingą kelią, kuriuo jisai ėjo 
dešimtmečiais ankčiau, redaguo

teisinamas jo kreipimasis į Chrmadienio laidoje Paroda ir po- 
cagos diecezijos vadovą kardi- kylis įvyks trečiadienį, spalio 
nolą Cody, 3) ką padės jūsų krei j 5 d. Lexington House, Hickory 
pimasis į mūsų Kunigų Vieny- Hills. Renginio pirmininke yra 
bės vadovybę, 4) ar pagrįstai Beverly Opelka. Vietos rezervuo 
“reikalaujama” pornografinį ro jainos teL 4^8-8459.
maną pačių jo savininkų ranko-j 
mis sunaikinti, 5) ar pagrįstas 
mūsų kreipimasis Į laisvinimo 
veiksnius ir kitus rezoliucijoje 
nurodytus teisinius asmenis, 6) 
ar nebuvo galima šį nemalonų 
reikalą kitu būdu sutvarkyti.

(Bus daugiau)

— Ignas Slapšinskas lankėsi 
Naujienose- Prieš išvykdamas 

jant jį amžinos atminties vysk. J žiemos metui į Floridą, jis pa- 
__.. ten (jovaną — metinę 

garbin-įNaujienų prenumeratą — po- 
gam, tik juodos rankos iš redak-'niai Paulei Gudaitienei, gyv. St.

Petersburg Beach, Fla. Ji daly
vaus vertingų dovanų paskirs
tyme, kuris įvyks 1978 m. pa
vasarį. Dėkojant p- I. Slapšins- 
kui už tokį prasmingą dovanos 
parinkimą, malonu sveikinti nau 
jąją skaitytoją p. P. Gudaitienę 
ir gerą žinią pranešti visiems 
prenumeratams bei platinto- 

Lietuvių klausimus : 1) kodėl LS Klubas j jams.
Spaudos Klubas tarė savo tiesų kreipiasi tiesiog į Tėvu Mari jo- 
ir teisingą žodį, “Draugo” ponai n-ų Generolą Romoje, 2) ar pa-’

Pranciškui Bučiui, buv. Tėvų siuntė 
Marijonų Generolui,

taravimų, dėl kurių noriu čia pa 
sisakyti.
Noriu čia paaiškinti ypač šiuos.

r

Ilgametis patyrimas—r sąžiningas darbas' Į,
Jei ruošiatės keliauti' — kreipkitės j Lietuviu Įstaiga:

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

Telef. 312 238-9787 I
® Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių^ laivų kelio-, 

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui. Amerikoje ir teikiame infer-’ 
macijas visais kelionių reikalais.

• 10 dienų ekskursija į šv. Žemę ir Graikiją lapkričio 11—21 d, Kaina 
$1,174. Vadovaus Algirdas Brazis.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45-60 dienų.

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

Amenxos uetunų aienritou sieigejus Oei HetavttKos spaudos pirmu- 
aus ir itilekant MtliUf pareigas otfinam Heturjbės SUkimui skel
biamu Nanjienu platinime vajui-

<AUJIXJTOS tvirtai ztorl Ir kovoja Lietuvos tr paberta UMrrfi lalart, 
MidamcM ir nesldėdasoc i sandėrius n okupantui ir j< laaUv- 
tlnial2.

AAUJTEXOS palaiko tisas lietuviu deiaokntines grupei. Ją bendras fnatrts- 
djai Ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tlkalruL

NAUJIENOS atstovauja tyliąją Hetuvlq dauguma Kals pasimetimo, reto
rikos ir politiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas m mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
orelbdama platinimo vijų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesaom.

KUKUOJA: Chlogoja Ir Kanadolt metams — S30.00, pusal metu — FILM, 
trims mėn. — *3-50, vienam meru $3.00. KHom JAV metams
— $26.00, pusei matų — $14-00, vienam mėn. — $230. Užsieniu*, 
ve — $31.00 metams. IveĮpežInlmvi siunčiama arveltt »emekąąieL

Prašomu naudoti žemiau enaužlę atkarpą

Rolandas P. Jasevičius, 
London, Ont-, Canada, baigęs isto 
rijos ir pedagogikos mokslus 
Western Ontario universitete, 

. . . 11 ‘ • . ' . 4 v ’pakviestas mokytoju to mies
to Notre Da'me mokykloje. Jis 
yra baigęs Hamiltono lituanisti
nę mokyklą, yra aktyvus skau
tas ir sportininkas. Rolando tė- 
Įvai gyvena Hamiltone. \ •

— Tarpmiestinėse stalo teniso 
moterų ir jaunių rungtynėse su 
Flint, Mich., Hamiltono miestą 
atstovavo L. Koperskytė, R. Ber 
notaitė, R. Raguckaitė, L. Raguc 
kaitė, D. • Bernotaitė ir D. Kas- 
perskytė, priklausančios KcX-o 
sporto klubui.

— Vida Dumčiūtė iš Windso- 
ro išvyko mokytis į Vasario 16' 
gimnaziją Voki eiti jioje. Aiemet 
ten mokosi 9 mokiniai iš Kana
dos.

— Chicagos Lietuvių Moterų 
klube narių: Eileen Lavens, 
Phil Juška, Evelinos Norbut ir 
Aldonos Brazis nuotrauka ruo
šiantis dovanas madų parodos 
svečiams įdėjo Economist sek-

— šį penktadienį, spalio 7 d.
7 vai. vak. tiurlionio galerijoj. 
4038 Archer Avė., atidaroma 
grupinė paroda tautinėmis te
momis. ‘ Lankymo laikąs dar< 
bo valandomis, o trečiadieniais, 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 2 popiet iki 6 vai. vak.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos St- Petersburg© skyrius rūo 
šia paskaitą’ labai aktualia te
ma “Keistenybių reiškiniai mū
sų laikmetyje” visuotino narių 
susirinkimo metu spalio 19 d. 
3 vai. popiet Lietuvių klubd 
Visuomenė panašių politinių 
paskaitų pageidaja kitose vie
tovėse, nes nori žinoti, kas tik- 
rovėje darosi ir kas tas keiste
nybes išdarinėja? Po susirinki
mo bus kavutė. Skyriaus pir
mininkas yra dail. Antanas 
Rakštelė.

— Tautos šventės ir Pasaulio 
Lietuvių Solidarumo dienos iš
kilmes St. Petersburgo lietuvių 
kolonija atšventė rugsėjo 4 d. 
klube pietų metu. Kondensuo
tai kalbėjo K. Kleiva, iškelda
mas solidarumo reikšmę tautos 
apj ungimuiįį.5 Pamaldose Holy 
Name bažnyčioje specialų pa
mokslą pasakė kuri. J. ’.Gašlū
nas, iškeldamas Šiluvos šventės 
svarbą Lietuvos ir pasaulio lie
tuvių solidarumui. Giesmėms 
vadovavo mu?_ P/. Armonaš.’ 
šaulių R. Kalantos ir Palangos 
kuopų vėliavos dalyvavo mišio
se. ąį*-.;. > ■ ■

NAIROBĮ, Kenija. Pabėgėlis 
iš UgandosJakob Mugiša papa
sakojo, kaip jis, būdamas areš
tuotas ir uždarytas siaubingaja
me prezidento Idi Amino “Vie
šojo Saugumo” kalėjime buvo 
priverstas užmušti daugiau kaip 
20 kitų kalinių. Jam būnant ka 
Įėjime buvę geležinėmis štango 
mis užmušta daugiau kaip 200 
žmonių. Ekzekucijų sistema to
kia: “arba užmušk arba pats bū 
si užmuštas”. Mušę ir kiti kali
niai, bet daugiau už kitus jam te 
kę užmušti.

— Chicagos bankai neskolina 
pinigu Formozai.

• Vytautas F. Behajus suda
rė rinkinį straipsnių iš lietuvių 
gyvenimo bei buities ir papro
čių 2-j e Nepriklausomybės de
kadoje. Dalis tų straipsnių bu
vo lietuvių spaudoje apie 1930 
m., dalis liečia Lietuvos žydus. 
Iliustruota knyga anglų kalboj, 
pavadinta “Ona”, bus išleista 
folkloro žurnalo Viltis 36-se me 
tinėse spalio 22 d. Iki tol užsi
sakiusiems knyga kainuoja 2.50 
dol., vėliau kainuos ^4. Užsaky
mus prašoma siųsti dabar: V.F. 
Beliajus, P. O. Box 1226, Den
ver, CO. 80201. (Pr.)

RUDENINIS BENDRUOMENĖS 
BALIUS

(R) LB Marquette Parko apy
linkės valdyba maloniai kviečia t 
visuomenę atsilankyti į rudens 
balių, kuris įvyks š. m. 'spalio 
men. 8 cL, 7 vai. Vakaro, šaĖlių 
Rinktinės namuose, esančiuose 
2417 West 43 street.
d; k -- ■ • ^ «:

' Bus pateikta šalta ir šilta-’va
karienė. Programa,:isiėšiičių'D¥ū- 
tyčių trio, ir daug kitų paįvai
rinimų. šokiams gros Antano 
Markausko - orkestras.
į ; Rengėja: apylinkės valdyba

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

MŪRINIS BUNGALOW. 3 .dideli 
mieg., galionas, natūralus židinys, val
gomasis, 114 vonios, įrengtas rūsys su 
baru ir židiniu, 1% mašinos garažas, 
54x25’ sklypas, į vakarus nuo Kedzie 
ant 67-tos gatvės-.

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

ŠIMAITIS REALTY
. Notary Public 

Insurance, Income Tas
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Įvairi apdrauda — INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam

4243 W. 63 rd St., Chlcags
Tel. 757-0600.

REAL ESTATE — OUT CF TOWN 
Nuosavybės — kitur

TAKEOVER 40 ACRES 
Near El Paso, Texas. 

No. Down.
’Pay 2 payments of "

• ;S89 each. j.
_ Take over .$8471..—-... ■

- --GalKMae^colleef 
602-947-8011

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

□ SlnnflB doL Naujieną prrrrtmwattl, FnbflfejfctJo

Q Vajaus proga prašau siųsti N*ujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių jsip«reigojimų-

PAVARD8 IR VARDAS __________________________

ADRESAS

Pa 
ži-

Afrika kratosi 
“Sovietų patarėjų”

MOGADIŠU,''Somali ja. — 
tikimų diplomatinių versmių
niomis, Sovietų kariniams pata
rėjams judėjimas Mogadišu mies 
te apribotas specialiu plotu (com 
pound) ir jiems daugiau nebei 
leidžiama automatiškai vaikš
čioti į Somalijos apsaugos įren 
gimus ir įstaigas, tačiau gene
rolo Mohammed Siad Barre vai 
džia tuo tarpu beturi intencijos 
pašalinti juos iš Somalijos kraš 
to. Bet jie visiškai pašalinti iš 
jiems palankių pozicijų, ko
kias jie anksčiau turėjo ir yra 
izoliuoti paskirtoje Mogadišu 
miesto sekcijoje.

f — Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti, jų adresus.. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai; .

* Pasakyti tiesą šiais. laikai, 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. DėUtiė- 
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo koi> 
trontacijos, nors dabar dauj 
kas non įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . . .

HELPWANTED — MALK 
Darbininku RalMi 

^^MMMMMWWMWM^f****^******^*****^**^^^*?*^^****^*

; SHIPPING .& RECEIVING
Des.Plaines area machine build
er needs shipping and receiving 
help for packing and receiving 
machine parts. Experience pre
ferred, but will train.' Perma
nent Tull time-position with full 
benefits. . .!
j'’?'..; Call. A

DICK SAMP or BILL BEAM 
827-8891

RENTING fN GENERAL

IŠNUOMOJAMAS 4 kambariu butas 
ir maudynė pensininkui arba dirban
čiam vyrui Bridgeporto apylinkėje 

Teirautis 376-0208

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARU A NOREIKIENĖ t' -

2fi(»s Went «>9th St_ Chicago. IJL 60629 • TeL WA 5-2787 
rM4eli» oa«frfnkimai pere* rūšies fvilriy 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ. 7

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
1501 W. 49th Sf„ Chkayo, |||. «O429. — T»L WA 5-271Z

Sa, HaltHrf St, Chlore, IIL 40404.__ T«L2$4-332*

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
SeH. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM

Veda K. BRAZDZIONYTE „
2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

Teltf. - 778-5374

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

Todėl šio pasimetimo ir Diu 
rijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia, prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų škaity 
tojus.

AB JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Welh 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI

Su legališkotnls formomis
Knyga su formomis gauna 

ma 'Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina 83.. Su legaliiko 
mis formomis — 83-50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: "Naujienos.", 1739 S. 
Halsted SU Chicago DL 6060$.

SEE ALL OTHERS FIRST

BALTICS APTS.

CONDOMINIUMS

506 - 71st Avė.
St. Petersburg Beach, Fla. 33706

♦ One and two bedroom
♦ Very modestly priced
♦ Beautiful layout
♦ New construction
Excellent central location near Beach, 
Stores, Aquatarium, Banks, Churches, 
Lowest Maintenance Fees, Good Fi
nancing, Cheerful Surroundings, No 
Recreation Fes, No Land Lease Fes.

Come and browse around
Meet the owner, Frank Macenas

813—360-8766

PERKAMI GERI NAMAI
10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 

Apie $22,000 metiniu 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 Parke. $42,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

DIDELIS mūro bungalow ant pla
taus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie
toj, Marquette Parke. $25,750.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS. AND CONTRACTORS 
Na my Statyba ir Remontas

ELECTROS (RENGIMAI, 
PATAISYMAI .

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava. 

Tol. 927-3559 ■
f

-r

DtMISIO. y |
62—B0. M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas panslnhikarm
, s • sšKreiptis- : r•■ -

4645 5c. ASHLAND AVE. 
' . \ 42M775 <

*

XAIKRODUAf Ir BRANGENYBES

‘ ’ Pardavimas if Taisymas 
'^2646 WEST 69th STREET’ '

T»I«f.: REpuMIe 7-1941' 
k————--------- .i^

- Notary Public , 
INCOME TAX SERVICE ’ 

4259 S. Maplewood. ToL 254-7454 
Taip pat daromi vertimai, gimlnly 
iškvietimai, pildomi pilietybė® pra
šymai ir kitoki blankai

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 
Chicago, Ui; 60632. Tel. YA 7-5980

BEST THINGS IN LIFE
1,4 11 Frink Zapolli

GA 4-8654

STATI TABM

!NfUEAMCf 
U

State Farm Lite Insurance Company

Didžiausiai kailių 
pasirinkimas

pu rl«nlni»U
ItotavJ tallinlaką

QUoaco>
NORMANĄ

URŠTEINĄ

185 North W«ba»h At«M»

(j»Uigot) ir 
677-8489

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
naujienas

fl - MAUJIBMO^, CMKASO «, JU,— Wodnwday, October 5t lĮJĮ




