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ŠIANDIE VANCE TA GR
RUSAI STATO LAIVYNO BAZES
ANGOLOS ATLANTO PAKRAŠTYJE

ATSKRIDO 12 SOVIETŲ GENEROLŲ IR 1,800 APMOKYTŲ 
KUBOS SPECIALISTŲ

KINSAŠA, Zaire.— Iš Angolos ateinančios žinios sako, kad 
sovietų valdžia pradėjo statyti penkias laivyno bazes Angolos At
lanto pakraštyje.

Sovietų karo laivai ras užuo
vėją ir apsaugą, jeigu reikėtų 
paskubomis neštis nuo priešo 
karo laivų.

Be to, šiomis dienomis atšk-z madienio 
rido į Angolą dar 12 sovietų ge 
nerolų ir 1,800 Kubos karių spe 
cialistų.

Dabartiniu metu Angploj yra 
24,000 Kubos kareivių. Pra
džioje kubiečiai patys pasako-k 
jo, kad jie netrukus grįš į Ha
vaną, bet dabar jiėms aišku, 
kad jie turės padėti saugoti 
naujai \ steigiamas laivyno ba
zes ir ginti primestą komunis
tinę vyriausybę nuo kovojan
čių partizanų.

kov^s .

Angolos partizanų vadasTTol 
din Roberto, siekiąs sudaryti 
demokratinę Angolos vyriau
sybę, pareiškė,kad keliuose An
golos rajonuose Kubos kariai 
bijo kojas įkelti

Kubiečiai’ laikomi didesniuose 
se garnizonuose, kur turį gink
lų, amunicijos ir visą laika eina

PREZIDENTAS INFORMAVO r 
KANGRES0 ATSTOVUS
WASHINGTON. D.C. — Pir- 

vakarą prezidentas
Carteris ir vėl pasikvietė į Bal
tuosius Rūmus 80 gongreso at
stovų, kad galėtų juos infor
muoti apie dabartinę užsienio 
būklę. k/

Gerai informuoti specialistai 
pranešė apie planuojamas sek
retoriaus Vance derybas su so
vietų užsienio reikalų ministe- 
riu Andrei Gromyko. Pats pre
zidentas nori patirti kongreso 
vadų nuomonę apie užsienio 1 
reikalus, kad vėliau galėtų da-( 
ryti drąsesnius sprendimus. >

Pasitarimų metu buvo aptar
ti Artimųjų Rytų^ ^ - Pietų Afri
kos, Kipro, Europos karo jėgų 
sumažinimas, strateginių gink
lų kontrolė ir galimas chemi
kalų vartojimas kovos lauke. 
Be to,papasakota šcaranskio ir 
Aleksandro Ginzburgo bylą ei
ga. Pirmąjį sovietų valdžia kal
tina Amerikos ČIA • agentu 
esant, nors jis niekad ČIA agen 
tu nėra buvęs.

Michigano valstija tapo vienasvarbiausiu pramonės cent 
Amerikoje, deras Detroito vandens susisiekimas, lengva są- 

štvežti, padarė Detroitą Didžiausiu 
Amerikoje, bet ir visam? pasaulyje.

ru
lygos reikalingoms rūdims
automobilių centru ne
1835 metais Michigan valstijos gyventojai priėmė savo konsti
tuciją, pasiskelbė valstija, o 1837 metais Michiganas buvo pri
imtas į JAV. Prieš šimtą metų Amerikon atvažiavusių lietuvių 
grupė kirto Michigano miškus ir tiesė geležinkelį.

Auto n ei a i r? ? j žuvo Johr | 
Rockefeller III

mobilių susidūrime praėjusi 
pirmadienį žuvo vyriausias un 
/inini šeimoje John 1). Rocke
feller, 72 metų amžiaus palik
damas politiką ir biznį ketu
riems. už save jaunesniems 
broliams. Rockefellerių šeima 
savo turtais, jCga ir patronažuj 
daugiau kaip lud metu domi- 
navo Amerikos kultūroje. Kai pi 
vyriausias iš 5 brolių jis di j 
desnę savo amžiaus dalį pra
leido filantropijai, meno ska-j 
tinimui ir žmonijos bei Azijos 
problemoms.

Nelaimė įvyko apie viena 
mylią atstu nuo Rockefellerių 
dvaro prie Hudson upes West 
chester apskrityje per 30 mylių 
nuo New Yorko miesm

PREZIDENTAS BUVO PRIEŠINGAS
DABARTINĖMS DERYBOMS

Kongreso atstovai pataria prezidentui nutraukti 
bet kokius pasitarimus su Brežnevu

WASH1NGION,
Ženevoje pradedani 

klausimais.

J. C. — Valstybės sekretorius trečkrdie- 
pasit arimus strateginių ginklų kontrolė^

pasitari-;
pusė- i

komisijos nepajėgė

Iki šio meto vesti 
j mai užkliuvo. Ženevoje 
j džiavu>io> 
i susitarti.
j Sekretorius Vance jau kartą! 
tarėsi su Gromyka, bet nieko iš 
tų pasitarimų neišėjo. Brežne-! 
vas reikalauja pasirašyti dabar 
tinę sutartį, o apie pakaitas jis 
jau sutinka vėliau tartis.

Prezidentas Jimmy Carteris

Rockefellerio automobilį vai 
ravo jo sekretorė Monika Les
ko, 38. Policijos pranešimu, vie 
nas 16 metų berniokas Davidj 
Law.t važiuodamas šiaurės kryp 
t imi, užgavo kita aulo mobili 
sužeisdamas jo vairuotoją Gra 
cc Lawton, kui-ioM automobilis 
r. e t ekes kb n t ro 1 ės" n ftbėr c > j prie 
Šingą liniją ir atsitrenkė 
Rockefellerio automobiiį.

J

. i no i 
visai kitaip galvoja. Jis yra isi-t .ai ; 
tik;nes. kad sovietų valdžia ne
nori jokios atomo ginklų nutar
ties. Jie leidžia nepaprastai di
deles suma> atomo bomboms 
gaminti ir laužo visus detentės 
>usitarimus.

Kubiečiai žino, kad gilioji 
Angolos provincija yra partiza
nų kontrolėje. Kubiečiai kelis 
kartus‘bandė išnaikinti parti
zanus, bet jiems nesiseka. Jie 
patys labiau nukenčia, negu 
gaudomi partizanai.

Rusai nori kontroliuoti 
vandens kelius

Jeigu kiltų konfliktas tarp 
Rusijos ir laisvojo pasaulio tai 
sovietų laivynas ir aviacija ban 
dytų kontroliuoti laivų judėji
mą Atlanto vandenimis. Ypa
tingai rusams rūpi įvairių de
galų vilkimas į šiaurės ir Pietų 
Ameriką.

Rusai Jau- turi pasistatę di
doką karo laivų skaičių, bet jie 
neturi .tinkamų bazių, iš kurių 
galėtų pulti degalus, prekes ir 
kareivius vežančius transpor
to laivus.

Visos Angolos kovojančios 
grupės apsijungė į vieną Ango
los išlaisvinimo komitetą. Visi 
nori demokratinės Angolos ir 
pačių pagrindinių pilietinių tei
siu.

PAGALIAU ITALAI TURI 
PREZIDENTĄ

ROMA.—Pagaliau Italijos par 
lamentas balsų dauguma išsi
rinko naują krašto prezidentą. 
Prezidentu yra išrinktas sočia-} 
lįstų partijos narys, I 
amžiaus Sandro Pertini.Po prie 
saikos stipriai saugomuose par 
lamento rūmuose, naujas pre
zidentas pasakė, kad jis ginsiąs 
Italijos nepriklausomybę ir pi
liečių vienybę. Esą, Italijos ro
lė bei pareigos Europoje bus 
plečiamos.

Prez. (Pertini inauguracijos 
kalboje pabrėžė, jei buvęs mi-f v. 
nisteris pirmininkas proo.Aldf} s,n"as grupes. 
Moro nebūtų buvęs teroristui 
nužudytas, tai šiandien jis bū
tų krašto prezidentu.

Naujai išrinktas prez. Sand
ro Pertini supranta pogrindžio 
veiksmus, kadangi jis pats už 
pogrindžio veiklą Benito Mus- 
solinio valdymo metu buvo nu- kingai”. šešiems policijos pa 

-- ---------------------------— .— - 1 reigūnams ir vienam civiliui
_ šv. Kryžiaus ligoninėje suteik-

j medicinos pagalba.
Skokie pareigūnų praneši- 

/T . Ą I imu prisiruošimai nacių cįse-
\ nai lame Chicagos priemiesty 
J/ kaštavo tik $13.898, kadan-

' gi Collin ten ruoštą maršą at- 
Krk \ šaukė.

22 UNIFORMUOTŲ NACIU MARŠAS 
CHICAGAI KAŠTAVO 1175,000

Chicagos Policijos Departa- Walus grąžino JAV pilie’ 
, centas 

81 met^!kad “r; pirmadienį pranešė^ 
nacių maršas” į Margu 

eite Parką praėjusį sekmadie
nį kaštavo mokesčių mokėto
jams $175.000

Tarp 1.300 ir 1.400 policijos 
valdininkų buvo sukelta už
tikrinti nacių saugumą ^fiure
riui" Frank Collin ir 22 jo uni- 
formotiems nariams ir laikyti 
atskirai viena nuo kitos prie

Tie $175.000 išmokėti už virs 
laikį, ekipažą ir policijos trans 
portarfją, paaiškino patrulių, 
karininkas Dean Ford Jr. iš 
Policijos Departamento...

Suimti 72 asmenys, nors su
eiga palyginamai praėjo Htai

tybės dokumenlus
CHICAGO. Teismo pripažin 

tas neteisingai gavęs Ameriko. 
pilietybę, nuslėpdamas dalyva 
vimą nacių kriminaliniuose nu
sikaltimuose, Frank Wains ph 
madienį grąžino federaliniam 
prokurorui pilietybės dokumei 
tus ir liko žmogus be tėvynės 
Jo dokumentai bus saugom 
kol teisingumo įstaigos išspręs 
jo apeliacija, o tai gali trukti 
keletą metų. Jo dabartinis 
tus yra kaip svetimšalio 
zidento..

sta-

KALENDORtLIS
Liepos 12: Marei joną, Japo

nas, Skaidra, Margis, Gineitis, 
Žadvydas, Vilmantis.

Saulė teka — 5:28, leidžiasi
CYRCS VANCE

baustas kalėjimo bausme, ku
riame atsėdėjęs 8 metus, dar iš 
buvo 
Prez. 
kuris 
karo
nams Italijoje, ir kuris 1945 
metais įsakė suimtąjį Mussdinj 
Mufudytt j* • *

kius 8 metus tremtyje. 
Perlini buvo tas asmuo, 
paskutinio j e pa saulinio 

metu vadovavo partiza-

Debesuotas, šiltas.

Vietnamas atsisako nuo 
paramos iš Amerikos

TOKIJO, Japonija. — Viet
namo užsienio reikalų minis- 
toris Phan Hien pareiškė, kad 
dabartinė vyriausybė sutinka 
tartis su JAV vyriausybe dė 
diplomatinių santykių atnau
jinimo. visai nekeldama jokios 
paramos klausimo iš Ameri
kos. Paryžiuje pasirašytame 
paliaubų susitarime amerikie
čiai įpareigoti teikti didelę pa
rama karo metu nukentėju
siam šiaurės Vietnamu i, o ši a u 
rėš Vietnamo vyriausybė pa
sižadėjo nesiųsti savo kareivių 
į Pietus.

Amerikos karo vadovybė ai 
šaukė savo karius, laikytus 
Pietų Vietname. Nespėjus Ame 
rikos kariams išvykti iš Pietų 
Vietnamo, šiaurės Vietnamas 
pradėjo ruošti ekspediciją į 
Pietus. Jiems pavyko užimti vi 
są Pietų Vietnamą. Amerikie 
Čia i didelę savo ginklu dalį pa
liko Pietų Vietnamo vyriausy
bei o pastaroji veik visai ne
sigynė. Visi amerikiečių palikti’ 
ginklai atiteko šiaurės Virina 
mo komunistams.

Re to, jie dar pateikalavo 
iš amerikiečiu Paryžiuje pri
žadėtos paramos. Amerikiečiai

su
įsigalėjusiais ke-

mui bet kokią paramą, nes jie 
sulaužė paliaubas. įsiveržė ) 
Pietus ir užėmė visą Vietna
mo teritoriją. Dabar Vietna
mas jau suh’nka pradėti pasi
tarimus diplomatiniams santy
kiams atnaujinti, nelaukdami

Sovietų vyriausybė nori leng 
vų prekybos >ąlygų, bet visą sa 

_vo jįkį taip nukreipė, ^kad jis 
vien ginklus gamintų.

šiandien sovietų vyriausybė 
turi karo tarnyboje daugiau 
karių, negu laisvasis pasaulis. 
Sovietų valdžia neskiria krašto 
uždarbio darbininkams ir beže
miams valstiečiams gyvenimą 
pagerinti, didelę krašto paja
mų dalį skiria karo reikalams 
ir kareiviams.

Be to, sovietų- valdžia siun
čia ginklus ir agentus i Afriką, 
kur bando daryti įtakos į nau
jai sudarytas vyriausybes.

Vakar vakariniame Pietų Af 
rikos; pakraštyje Mauritanijos 
kariai ’suėmė prezidentą, suda
rė Komitetą krašto reikalams 
tvarkyti ir paėmė valdžią. Ga
limas daiktas, kad Mauritani
jos valdžia pagrobęs karių komi 
tetas nueis tais pačiais keliais,' 
kuriais nuėjo panašus Afgani
stano komitetą-.

Prezidentas nenori prie so
vietų intervencijos Angoloje, 
Etiopijoje. Pietų Jemene ir 
Eritrėjoje dar pridėti Mask
vai dovanų — strateginę su
tartį.

Prezidentui labai neoatinka 
Maskvoje ir Tūloje prasidėję 
dviejų disidentų teismai. Pre-i 
zidentas norėjo, kaip praneša 
radijo korespondentas, šias de
rybas atidėti, kol teismas pas
kelbs teis:amų disidentų bylų 
sprendimą, o tada nutarti, 
verta toliau tart K 
Prezidentas 
reiškė, kad 
su Sovietų 
nuo sovietų
sidentų persekiojimų.

Kongreso^ atstovų grupė, pra 
eitą savaitę aplankiusi prezi
dentą Carteri, patarė preziden
tui nutraukti v L ūs pasitarimus 
su sovietų valdžios atstovais, 
nes nieko gero iš tų paistarimų 
neiš?is. Ret sekertorius Vance 
vakar įtikino prezidentą Car
ter], kad vis dėlto reikėtų ban
dyti strateginių ginklų susita- 
rifaą pasirašyti. Vancė patarė 
leisti prezidentui susitikti su A,

Baus bedarbių pašalpos 
vagilius

WASHINGTON, D. C. 
Sveikatos sekretorius Cal i fa
no praneša, kad vyriausybė ini 
sis priemonių bausti tuos žino 
nes, kurie bando pasinaudoti 
nedarbo pašalpai skiriamomis 
sumomis. Sekretorius Califa- 
no nori kad kiekvien i \alsh- 
ja įvestą teisingą ir tikrą ne
darbo pašolpos kontrole.

Dabar 
žmonės, 
susitarę, 
nedarbo 
mas. Sekretorius jau anksčiau 
tyrinėjo nedarbo pašalpos tei
kiamu sunui administravimu 
Jis pasiūlys valstijoms, 
mones. kurios galėtu ; 
goti nedarbo pašalpai j 
mas sumas nuo įvarius 
vagilių.

paaiškėjo, 
dirbdami

kad sukti
’ion’ m r h'

pašalpai skiriamas

prie- 
a psa lį
sk iri a-

ŠALINAMI MINISTERIAI

Afganistano dabartinis kraš
to valdovas, kuris į valdžios kė
dę atsisėdo kruvino perversmo 
pagalba, pavarė iš ministerio pa 
reigų du ministerius, kurie esą 
buvę aršiausi Maskvos šalinin
kai.

Gromyka, išklausyti jo pasiū
lymus ir jam aiškiai išdėstyti, 
kodėl naujas susitarimas bus 
beprasmis.
Sekretorius Vance įtikino pre

zidentą kad leistų jam išdėsty
ti Gromykai amerikiečių nepa
sitenkinimą. Antradienio va
kare sekretorių^ išskrido Zene- 
von, kad trečiadienio rytą galė
tų susitikti su Gromyka ir „iš
dėstyti jam amerikiečių reika
lavimus.

Pasitarimai galėtų būti trum
pas, tik kelių valandų. Pats sek 
re tori ik nenori kartoti Gromy
kai jau aptartų klausimų, bet 
taip pat nenori, kad negalėtų iš 
mėtinėti JAV Valstybėm^

ar 
ar neverta, 

praeitą savaitę pa- 
tolimesni santykiai 
Sąjunga priklausys 
valdžios vedamų di

Kariai suėmė Mauritanijos 
prezidentą

RABATAS, Marokas. Pirma
dienio ryte Mauritanijos karo 
vadų grupė suėmė paskutiniu 
dešimtmečiu kraštą valdžiusį 
prezidentą Mustafą Muchterį
Uld Dada. Suimti visi jo ka-i atsisakė duoto šiaurės Vietna- 
bineto nariai, suspenduota kons 
titucija ir paskelbta, kad Įniki 
nai kraštą valdys karių grupė, 
nuvertusi Dados vyriausybę. Ka 
riai visa laiką vedė kovas 
partizanais
liose Mauritanijos vietose.

Mauritanijos prezidentas ir ^jokios ckoniminės paramos iš 
vo beišnykstąs į Chartumą, km 
turėjo suvažiuoti Afrikos vals 
lybių galvos Afrikos valstybii 
sąjungai sudaryti. Prezidentas 
Dada viską buvo paruošęs ke 
lioner, bet buvo nuverstas \ 
laikomas aralte.

A menkos.

— Vakaru Berlyne turkai 
pardavinėja narkotikus. Turki
jos bedarbiai dirba padus sun
kiausius . darbus Berlyne. Karo 
meto našles teka už turkų. * L? Brežnevas



Tikrumoje, jie viešumoje laiko rankas ne iš meilės, bet 
išvengtų tarpusavio muštynių.

lemČB ir marių, jam tarnauja 
saulė, mėnesi*, žvaigždė*, vė-

DIALOGAS

kad

visi žvėrys ir gyvuolei, visi pan 
kszczei ir žuvelės, visi medžei, 
javai ir žolelės; viskas, viskas 
yra dėl žmogaus sutverta, pasa
kė Platonas. — Yra tai tikra 
teisybė; visas dangus ir žemė 
sutverta dėl žmogaus, o Plato
nas sutvertas dėl manęs, atsilie 
pė blusa, kuri Platonui į nosį 
įsisiurbus jo kraują gėrė.

Pamokslą Platono teip reikia 
iszmanyti: žmogus kaipo misly 
jautis sutvėrimas yra už visus 
didžiausias, t. y. teisybė, . 
didžiausias, t y. teisybė, bet 
žmogus nemislyjantis yra .toks 
pat gyvuolys, kaip ir visi kiti.

žmogus valgo mėsą gyvuo- 
lių, o žmogų po smert suės kir
mėlės, ir tai yra teisybė, ką;

Ar ne tą Šlamštą^ Striptizą?
— Nesakyk taip: Aš mel

džiuosi.

—Meldiesi! Tu Dievą rūsti
ni. Juk čia gryna pornografija, 
švento tikėjimo išniekinimas. 
Argi tu nesupranti, kad čia 
šventi tikjimėo išniekinimus.'

— Aš netikiu. Aš “Drauge” 
skaičiau kunigo ir dar daktoran 
tą, kur sako, kad iš Striptizo 
melstis galima. - -

— Bet ar skaitei Naujienose 
apie tas “maldas” kritiką. Net 
ištisi Striptizo puslapiai buvo 
perspauzdinti?

— Aš skaitau tik “Draugą”.

— Tai tiek ir težinau, kūmu
te. Kaip tau negėda L

— Ar tu nemeluoji?
Naujienos jum* visiems 

geriems katalikams akis atida-

s
— Naujienos, sako, bedievių 

laikraštis.
— Ne bedievių, bet gerų lie

tuvių patriotų laikraštis. Jos 
nurodo, kur kunigėliai jus nu
vedė 
su!

girdami Striptizą. Bai-

Don Pilotas

Moters gudrumas

— Sakyk, brangioji, ką tu 
nori mūsų sukakties metinėms: 
kelionę į Kanadą, ar minko pal
tą? —plauše vyras, žmona jam 
greitai atsakė; -

— Keliaukime į Kanadą, nes 
ten minko kailiniai yra daug pi
gesni.

(Pamokslai Iszminties ir Tei
sybės, 1906 m. 3-čia laida)

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMAVlčIUS

‘poetinėmis temomis

Nuo pat Nojaus laikų buvo 
madoje, taip sakant, vis po po
rą, vis po du. Ilgą laiką šito da 
lyko mūsų visuomenės veikėjai 
nesuprato ar nenorėjo suprasti. 
Tik paskutiniu laiku dasipro- 
tėta.
Ne veltu pas mib atsirado dvi 

Čiurlionio galerijos, dveji jūrų
skautai, dvi Lietuvių Bendruo- j 
m^nės. Labai gaila, kad pasta
rąjį faktą ignoruoja laidotuvių 
direktoriai ir savo pranešimuo
se vis dar nepakako, kuriai Ben 
druomenei jų klientai priklau
sė.

iš-

Eina kriaučius,
Rūko papirosą —
Jis pametė kaliošą...

Dar labiau bei aukščiau 
keltinas nežinomas poetas, ver
tas Lietuvių Rašytojų . Draugi
jos premijos, už apdainavimą 
lietuviško gyvenimo buities:

Vyrai gėrė, vyrai gėrė,
Kol žemelė atsivėrė, —
Kai žemelė atsivers,.—
Daugiau vyrai nebegers...

Istorikų ekskursijoj

Istorikų draugijos nariai su- 
tobusu važinjo po Angliją, lan 
kydami istorines vietas. Kai su 
stojo Runnymede vietovėje vie > 
nas ekskursantas klausė vado-j 
va: j

— Kuo ši vieta yra žymi?
Tai yra vieta, kurioje bu-j 

vo pasirašytas dokumentas, ži-j
nomas Magna Charta vardu.
Ldį Kada jie ją pasirašė? -

— 1215. •'
Ekskursantas pasižiūrėjo į 

laikrodį ir tarė savo žmonai:
— Vaje, mes pavėlavome tik

Siga Paš;iytė,40 minučių...

CARS

SALF

-Prieš keletą merų dr. Boguta 
Čikagoje pradėjo rengti Poezi
jos diena-, pavadindamas jas 
Poezijos pavasariais. Sekdamas 
lietuviškas tradicijas ir jas puo 
salėdama neatsiliko ir poetas 
Erądūnas, Čikagoje suruošdar 
mas, -panašią poezijos šventę. 
Taigi vėl yra proga mūsų kal
bėtojams pasireikšti kalbant 
apie vienybę ir brolišką sugyve 

dar-

NAUJIENŲ PIKNIKAS
Liepos 16 d.

Šoka Jonas su Barbora, 
Aplink sukas jauna pora, 
D Kaušilas su Pridurku 
Valgo dešrą su agurku.

Štai, Rožansko ilgas stalas.

Lie-
Tei-
pre-

Tik Striptizo čia nerasi,
Kad ir kažn kaip norėsi...

f > '

Na, prie baro linksmiau da
ros,

Kur vėsina karštą garą...
Kvepia dešros ir kopūstai, 
Kai prie stalų girdi: “gus

to”!

Geografų susirinkime
Geografų draugijos nariai 

savo susirinkime pasakojo apie 
įvairius pasaulio kraštus. Nau
jasis narys aūs sakė, kad jis| 
ten taip pat yra buvęs.

— Tai tamsta, matyt, žinai j 
geografiją, — pastebėjo jam* 
Vienas draugijos- narys.7 N arija-1 
sis jam atsakė: ■ t-'t** čjp-

— Geografijoj man neteko 
būti, bet pro jų visai arti prava
žiavau...

—Apie kokią^depreciaciją jūs kalbate? Jeigu jūs norite eko- 
I nomijos, tai turiteuž ja sumokėti^v. * «

Maaaryčios

noną, broliškai dalinantis 
bais, duona ir garbe.

f Gera; oadarė šimetinė 
tuvių Rašytojų Draugijos 
sėjų komisija, paskirdama
mjįją, poetei Nijole; Sadūnaitei 
už jos poezijos knygą. Iki šiol 
poetai .gaudavo tik garbę, o da
bar jau gavo ir pinigų. Be to. 
šiūo literatūrai žanru nuo da
bar galės"* oficialiai užsiiminėti 
n^ tik poetų sostinėje —Parna- 
se’buvę, bet ir pro jį tik prava
žiavę...

□Todėl dabar gal nesigėdys pa 
sakyti savo tikrąją pavardę ne
žinomas poetas, parašęs ant 
tvpro> šį realistinį poezijos pos

Don Pilotas
- ----------------------------------

Szaunumas proto galvoje 
mažulėlio

Platonas ir Blusa

Senovės gadynėse isz
gaivoezių buvo didžiausias

vi-
su 
vardu Platonas, pilozopas grai
kų. Tas vieną beartą sėdęs iszka- 
loje daugel kalbėjo mokinti
niams savo apie tą teisybę, kad 
žmogus "yra iszaugsztintas ant 
visų sutvėrimų, žmogus, tarė 
Platonas: yra tai ponas visos

Vyrai ir ilgi plaukai
Dvi draugės kalbėjo apie 

rus ir apie ilgus plaukus.
— Man asmeniškai atrodo, 

kad Ilgi plaukai priduoda vy
rams daugiau inteligencijos,— 
sakė viena. Antroji jai atsa
kė:

— Nežinau iš kur tu tai iš
traukei. Aš aną dieną radau 
anvSsavo vyro meršk'mių ilgą 
plauką, ir jis man atrodė labai 
kvailai.

vy-

__Daktare, aš jums akivaizdžiai įrodžiau šio piietaLo efek 
*4 žmogaus k^nui . . .

Nesusikalbėjo lietuviškai

Muz. Alfonsas Mikulskis pri
simena Dirvos 26 nr. Amerikos 
lietuvių “Pirmyn” choro ir jo 
vedėjo Kazio Steponavičiaus 
viešnagę Lietuvoje ir pasako
ja tokį nuotykį:

_  Parūpinome jiems geriau
sią Klaipėdos viešbutį “Victo- 
rija”. Rytą nuėjęs aplankyt; ra
dau bėdoje viešbučio tarnauto
jus ir padėjau iš jos išsisukti. 
Mat, vyrai klausia, kur rasti 
“klynerį”, norį kelnes “išsikly-’ 
nyti". O merginos nori “presin- 
ti”. Teko pasiekti ’ gubematū- 
ros vertėją ir paaiškėjo, kas. 
per bėda. Apie šį nuotykį Klair, 
pėdoje dgai kalbėjo.

Ta proga dūbdafne Arėjo Vyt’ 
kausko eilėraštį “Rašau lieta- 
v škai 
tais:

Nuėjęs į steišeną,
Radau populeišeną: 
Visi jie runija — 
Mat veją šunį. ...Ja!

Trainas noisą darydamas 
Eina, šunį tą vydamas. 
Tai buvo fonės — 
Juokėsi žmonės.

Vėliau pirkau kėkso svarą,.
Paėmiau karą, * ,r J 
Ir Štedi, ir sveikas 
Grįžau mu prie le&oa...

suffeštytą 1034 me-

. 'k Po daugelio metų nesantai 
kos vyras ir žmona nutarė su
rūkyti taikos pypkę ir daugiau 
nesimušti. Būtų viskas gerai 
buvę, bet jie susimušė, bėšigin- 
čydami kokį tabaką kimšti į 
pypkę.

+ Juokis ir visas pasaulis] . .. ..• -t ' - Amaliai)-, vienas vedęs vyras juoksis su tavimi, sakydavo ah; v
ksčiau. Dabar sakoma: rėkor-‘ 
duok verkiančiu balsu dainą.ir 
parduosi milijoną plokštelių.

• Sakoma, kad visi .peikia 
orą. o nieko nedaro, . Ir gerai, 
įsivaizduokite kas butųr jei. yal 
džia arba Oro bįtrras vietoje 
pranešimų, koks bus oras, pra
dėtų jį reguliuoti?

• Kavinėje buvo * tokia iška
ba: “Nesijuokite iŠ. mū^ų kavosĮ 
— vieną dieną ijūs ’pats . būsite 
senas ir silpnas. ; \ ‘ ;

• Sakomą kad viršininkas 
arba bosas žino, ką nors apie 
viską, technikas žino vfską apie 
kai kuriuos dalykus, o 'telefoni
stė žino viską apie?ViSUs.

• Daugelis amerikiečių įbren 
da skolon, kad pasivytų skolose 
jau esantį kaimyną

pasi-

s Pesimistas yra asmuo, il
gai gyvenęs su optimistu.

• Vartotų automobilių aikš
tėje pardavėjas pasitikęs žmo
gų, kuris ten sukinėjosi,
gyrė: — Aš stoviu kiekvienos 
mašinos užpakalyje. Pirkėjas 
paklausė: — Ar tu padedi 
stumti ?.

t Medicinos žiniomis (neofi-i 
iš

penkių, yra, žmonos apmuša- 
mas.

• Garsusis jūros dugno tyri
nėtojas Jacques Čausteau, sa
ko, kad Adrijos ir Viduržemio 
jūrų, pakraščiai tiek užteršti, 
kad žuvys darosi mažesnės ir 
vengia pakraščių.

•< Japonas, dirbtuvės savinin 
kas, apskaičiavo, kad vienas 
darbininkas rūkydamas sugai- 

1 šta 1,000 minučių per mėnesį. 
Kad darbininkai dabe nerūky
tų, jis mokėjo bonus. Po kiek 
laiko visi atprato rūkyti.

> Pabaigai duodu eilėraštį, 
tinkamą dainuoti Alvude:

Pypkės, pypkės,
(Po šimts pypkių:

Niekam gero jos nedaro. 
Tiktai dūmus burnon varo.

Don Pilotai

; • /. (Tęsinys) .

APIE NKVD TARDYMO METODUS

Politinių kalinių anketas pavarčius
A. VILAINIS

Šlajus Juozas, gimęs 1909 m. gegužės 2 d. Bliudži- 
kių km., Švėkšnos valsčiuje. Tarnovo Tauragėj “Maisto” 
fabrike sąskaitininku. Suimtas 1941 m. balaftdžio 15.-d. 
Tauragėje: . • • ‘

(.“Daugiausia mane tardė Tauragėj: čia:$*KVD pbže 
myje išlaikė 5 paras. Kai suėmė IV. 15. tardė .čekistas Mar 
tavičius, lietuvis iš Vilniaus krašto, .o kiti Uu/buvo rusai. 
Jau'pradžioj tardymo Martavičius pradėjo, mušti smar
kiais smūgiais kumščiu i veidą. Marinepfišipaižinus, 
smaugė rankomis gerklę,'draskė už plaukų, sukruvino. 
Smarkiai nuvargintą nuvedė j požemį ir uždarė. Tokie 
tardymai vyko kiekvieną naktį, maždaug nuo 22 vai iki 
ryto 3 vai.”. j

Dr. Tautvilą Juozas, gimęs 1903 nri lapkričio 27 d. 
Simanėliškių dvare, Alvito valsčiuj. Buvo Valstybės sau 
gurno departamento spaudos skyriaus referentas. Atleis
tas iš tarnybos 1940 m. rugpiūčio 1 d. Suimtas 1941 m. 
kovo 6 d. Kaune:

“Mane suėmė 5 ginkluoti čekistai. Jų tarpe buvo du 
žydai, kiti rusai. Revolveriais mušdami per galvą, bru
taliai įgrūdo į automobilį ir nuvežė į NKVD patalpas. Die' 
na naktį mane saugojo 5 sovietų kareiviai. Nedavė nei 
valgyti, nei miegoti. Tardant spardė į kojas ir duodavo 
f‘snukių”.,

Pašilienė Elena, gimusi 1901 m. balandžio 23 d. Pa
nevėžy. Gailestingoji sesuo — akušerė. Suimta 1941 'm. 
kovo 13 .:

‘Tardymas vykdavo visuomet- naktimis. 'Žiauriai bu
vau mušama. Suspardė kepenis, sužalojo dešinę ranką, 
nustojau keturių dantų. Marie tardė Krašovas. Neišgau- 

I darni žinių, grasindavo, kad mane tuo j- -sušaudysią.. Vię- 
j na naktį pranešė, kad mano senutė motisa Yniršta ir pa' 
isilikusioji duktė namuose prašiusi mane nors pusvalan
džiui paleisti atsisveikinti su motina. .ĄŠ įs Vakaro Sta
čiau savo motiną pro langą ir nepatikėjau; tuo. praųėši- 
mu. Ir kada jie vardan mano “mirštančios” motinos -go
rėjo išgauti žinių, aš-tylėjau. Tai galutinai įsiutino NKVD 

j tardytoją Kosolapova. Jis spardė manė .iki apalpirhb, sa
distiškai pats'gi-iefdamas d^rifimisf’i^iS’tbš diėhos man 
liepė sėdėti viename kampe, neleido- atidaryti- laiTgiieip^ 
nei gerti, nei išeiti savo reikalo. 1941 m. birželio men.' jie 
nužudė mano vyrą pulkininką leitenantą Pašilą Igną”.

Dudėnas Petras, gimęs 1916 m. birželio 23:-*d. .RŪ^- 
joj. Iš profesijos ūkininkas. Suimtas-1941. m. birželio 
14. d.: . • •• • >

“Tardant buvo grasinama, daužoma kumštimis ir gū 
minėmis lazdomis. Statė prie sienos sušaudymui ’ir priti. 
Išlaikė dvi paras surištomis rankomis. Išleidžiant į -išvie
tę, sargybiniai mušdavo su ragais per rankas”.

Varnauskas -Aleksandras, gimęs -1922 m. .Mbkslėiviš. 
Suimtas 1940 m. liepos 5 d. Kybartuose:

“Po dviejų valandų užtrukusios kratos būv-au riūV'ęi- 
rytas -į komendantūrą. Praėjus dar kokibrh dVieift valan- 
dom, pašaukė tardyti. Paleido tik kitą iyt-a. Pradžioj 
klausinėjo apie kontrrevoliucinį veikimą ir VePtė prisi
pažinti. Ištaikę apie 20 valandų, nuvarė vėl į rūsį, kur įlei
do ir jų šnipą. Norkų. Pasišaūkę po kelių vilasdų Vėl į . 
tardymą, buvo dar žia'ūreŠnū.'Šumūše ir 'gvkširič nušauti. 
Šitas tardymas užsitęsė apie 10 valandų. Praėjus ketiorūs 
dienomis, atvedę į tardymą, paklausė,-ką ąš 'kalbėjęs kaine 
roj. Man atšakius, kad. nieko, jie pašaukė iš kameros jų 
šnipą Norkų. Surašė akistatos. protokolą. Norkus pripa' 
šakojo visokių nebūtų dalykų. Kai it po to.aš nefprisipa- ■ 
žinau, tardytojas visai p'asiūto. Išsiti-arikė jdstoletą, ’Su
rakino rankas ir pradėjo mušti. Atėjo ir pats kbmehdaii- 
tas. Pasiteiravęs apie mano tardymo eigą, liepė tuoj už
rakinti duris. Dabar daužė, kiek tik' valiojo, kojomis, ran
komis, pistoletų rankenomis. Taip-primušę,, dar šiek tiek < 
paklausinėjo, o kai aš jiems visiškai nieko nepasakojau, 
įmetė į ledaunę, kur prasėdėjau 42 vala^rfeVV^fią^L'.po 
to buvau išvežtas į Kauno sunkiųjų darbų ka’leji'rhą*.' '

Grušas Kazys, gimęs 1911 m. lapkričio 10' d. Jučių 
km., Luokės valse, žemės ūkio darbininkas. Suimtas 1941 
m. balandžio 29 d.: xL . Z '

“Suėmimo metu buvau labai smarkiai stfirrti§ti®šį. nes 
reikalavo pasakyti, kur yra paslėpti ginklai Stiėmį nu
vežė į Telšius. Čia pafardę, nuvežė į Kaimo stfrikit)jq dar
bų kalėjimą. Vėliau, nuvežė į saugumo rūmus, tardymo 
metu mušė kumštimis, liniuote, presu ir reikalavo išduoti 
kon*rrevoliucijos vadus. Primušę iki sąmonės netekimo, 
atėmė kailinius ir įmetė į NKVD irimų požemį,, kuria- • 
me apleido šaltu vandeniu. Pažemyje išbuvąu keĮiaš va
landas. Vėliau nuvežė atgal į Kauno sunkiųjų darbų lea- ■ 
Įėjimą”. > »‘ . - . . ■ ' 1

(Bus daugiau) < *
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NAUJA AKTUALI PROGRAMA “NAUJIENŲ” PIKNIKE
Praeita žiemą T. Serapinienės suorganizuotas R. Lietuvių 

Bendruomenės dainininkų būrelis pirmą kartą viešai ir sėk
mingai pasirodė 1978 m. balandžio 7 d. Šv. Marijos Gimi
mo parapijos salėje, Marquette Parke, atlikdamas meninę 
programą Romo Kalantos minėjime.

Gegužės 27 d. R. Lietuvių Bendruomenės pavasariniame 
baliuje. Cicero šv. Antano parapijos salėje, šis būrelis, pa-

LENKIJOJ PALIKTI LIETUVIAI
RŪPINASI PAMINKLU ’ APSAUGA

E. Petruškevičius, vienintelio panagrinėti artimiausiame. • - Cen-
lęnkijoje leidžiamo periodini Iro valdybos plenariniame po- 
“ACŠRA” 1, 1978. vyr. red’sėdyje. Vadinasi, dar šiemet bus 
straipsnyje “Reikalas : 
prašome į talką” be kl rašo:

Rūpestis dėl esančių Lenkijo
je lietuviškų paminklų likimo 

i ir apsaugos gal pirmą kartą 
taip' stipriai išryškėjo VII-jo 
LVKD* suvažiavimo metu. Ma
tyti, šis reikalas jau nuo seniai 
glūdėjo širdžių gelmėse. Neat
sitiktiniai šis klausimas buvo

/įtrauktas į suvažiavimo nuotar- 
mę.

svarbus, ‘! progos plačiau ir oficialiai šiuo 
klausimu kalbėti.

Kiekviena tauta gerbia savą
ją istoriją, tolimą ir netolimą• 
praeitį. Kruopščiai ją nagrinė-j 
ja, studiuoja, vertina. Iš jos se
ninsi ne tiktai pamokymų atei
čiai, bet ir jėgų tolimesniems 
darbams. Praeitis yrą brangina
ma, puoselėjama materialinė ir 

(dvasinė kartų paveldą, šioje

1977 m. gruodžio 9 d. vykęs r do lenkų tauta. 
Draugij s Centro valdybos ple- į i"

•vnarinis posėdis nutarė šią lemą domo Mickevičiaus muziejumi

Montessori mokykloj©

• i Turkijos didmiestyje Stam- 
I uule, ir Ignoto'Domeikos kasyr 
klomis Pietų Amerikoje.

*) LYKI) -Lietuvių visuome
nės kultūros draugija.

Lietuvių tauta nėra tokia gau
si kaip lenkų, gal ir ne taip daž
nai įsirašė į kitų tautų istorijos 
puslapius. Ir vis dėlto yra ne
maža vietų ir vietovių, kad ir 
mūsų apylinkėse* kurios vienu 
ar kitu būdu susijusios su lietu
vių tautos ist rija, su lietuviais.

Tokių vietų, savaime supran- 
j lama, gausiausia Lenkijoje. Nu- 

lėmė tai abiejų tautų bendri is
torijos puslapiai, bet neretai ir 

. atsitiktinumas.
Atrodo visiškai teisinga, jei

plotinėje labai gražų pavyldįj§ją paveldą pagal savo išgales
imsis saugoti ateinančioms kar

ruošęs speciabą programą, ją atliko su didžiausiu pasise
kimu.

Dabarties įvykių aktualijas bei visuomenės reakcija vaiz- 
ojančias dainas-liepos 16 d. Naujienų ruošiamame pikni

ke, Polonia sode, padainuos šie būrelio nariai: F. Braunie- 
nė, I. Pransk^vičienė, S. Pranskevičius, S. Rudokas, Runi- 
mienė, I. Serapinas, T. Serapinienė ir K. Venckus.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
domino, A KISS IN THE DARK. 5*ikantiškŲ ir Jntvmių niuCyKit 

Ipraiymil, paimti Ii gyvenimo. Lengva* milus, gyva kalba gražiai išleisti 
150 pst Kama SZJXJ.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos isterijų 
MAtnuka nuo pat senųjų amžių iki pokario melu. Vidutiniu formato. 142 
p»L. kainuoja $2.00. m

Dr. Juozas B. Konilus, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
Uuio bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 

- 211 pat Kaina $3.00. Kietais virbeliais $4.00.
Dauguma iių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomii. Jas h 

knygas galima įsigyti atrOankiuz 1 Naujienas arba atsiuntus Čekį u 
‘ piniginę perlaida.

17S9 Seitk Hilsted Street, Chiexce, UL W66B

Mūsų valstybė rūpinasi ir A- toms Lietuviu visuomeninė kul
tūros draugija. Todėl būtų lai
kas pagalvoti, ką mes galime 
šia linkme padaryti.

Bene pirmas ir labiausiai ne
atidėliotinas darbas, tai sudary
ti kuo pilniausį susijusių su lie
tuvių veikla ir gyveniniu,. ob
jektų sąrašą. Kol kas tokio pil
no sąrašo dar neturime, jo ir 
vargu ar kada nors tu rėsime. 
Tačiau pradžia jau padaryta.

Bubelių kaime, apie puskilo
metrį nuo plento, prie seno so
do prisiglaudusi baltuoja dzū
ko troba. Joje gimė, augo ir 
smailino savo plunksną plačiai 
žinomas rašytojas ir poetas Al-

binas Žukauskas. Pokaro ilgą keletą metų Slupsko apylinkių, valkuose. Tiesą sakant, pastara
sis dar lig šiol taip ir neatrastas. 
Jei jau kalbame apie kapus, tai 
verti taip pat dėmesio mums 
giminingos genties — jotvingių

laiką joje veikė pradinė ke- lietuviai pastatė ten paminklą 
turmetė mokykla. Siu žodžiu 
autorius pats ją lankė. Prie šio 
tipo saugotinų objektų reikia 
taip pat priskirti ir mūsų dai
niaus — Antano Baranausko re
zidenciją Seinuose, rašytojo A-

savo dviem tautiečiam, kurie 
visiems laikams pasiliko ilsėtis 
Lenkijos Pajūrio žemėje.

Atskira minėtinų vietų gru
pe sudaro kapai ir žuvimo vie
tos. Čia būtina paminėti Dariaus

pilkapiai Osinkose ir šveicario- 
I jc prie Suvalkų, o taip pat pi
liakalniai šiurpiluose. Eglinėje, 
Raigarde, Skomerttne, Pilypą- 

■ ve ir kitur. Savaime aišku, ne- 
' įmanoma užmiršti Malborke pi- 
Į lies ir Žalgirio mūšio laukų, taip 
ryškiai įsiamžinusių vietų lie
tuvių tautos istorijoje. lankant 
Žalgirį, pravartu užsukti i ne
toliese esantį Krulikova kaimą 
kur karo metu buvo Įrengta hi
tlerinė stovykla belaisviams 
(stalag III b), čia kartu su len
kais ir pracūzais, žiauriosiose 
sąlygose buvo kalinami lietuviai 
— Suvalkijos gyventojai.

XX-jo amžiaus pradžioje ne
mažą šviečiamąjį darbą atliko 
Seinų “šaltinio” spaustuvė. 
Spaustuvės pastatas ir dabar te
bestovi.

Tai lik dalis tų vietų, tų ob
jektų Lenkyoje kurie būtų ver
ti mūsų dėmesio. Sąrašas toli 
gražu nebaigtas.

Kai kalbame apie čia išvar
dintų ir neišvardintų vietų ap
saugą, turime atsakyti į pagrin
dinį klausimą: Ką galime ta 
linkme padaryti, kokios yra 

(Nukelta į 4 psl.)

nieliaus .Markevičiaus gimtinę! ir Girėno žuvimo vieta miške,
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Punsko, knygnešio Petro Matu
levičiaus gyvenamąja vietą 
Kreivėnuose. Motiejaus Krauž- 
lio gimtinę Vaitakiemy, įžy
maus geografo ir geologo — 
Česlovo Pakucko gimtinę Tau- 
rusiškėje ir Žmuidzinavičiaus 
gyvenamąją rietą Varšuvoje.

Tiesa, Varšuvos* Draugijos 
ratelio narių paseangomis-M.K. 
Čiurlionio gyvenamajame na
me Varšuvoje ir mirties vietoje 
Pustelnike prie Varšuvos įmū
rytos paminklinės lentos.<•

Tolimame Pajūry, ties štuto- 
vo miesteliu veikė bloga šlove 
pagarsėjusi Štuthofo koncen
tracijos stovykla. Ten buvo ka
linama daug lietuvių, tarp jų ir 
rašytojas Balys Sruoga. Prieš

netoli Pščelniko kaimo Mysli-, 
božo valsčiuje, ir Jono Biliūno- 
kapavietę Zakopanėje. Visiems 
taip pat žinomas Antano Bara
nausko kapas Seinų bažnyčioje- 
bazilikoje. Kiek mažiau žino
mas rašytojo, liaudies švietėjo 
Antano Tatarės (Totoriaus) ka
pas Lomžoje ir kraštotyrininko,

Lomžoje ir kraštotyrininko, 
1963 m. sukilimo dalyvio —jkjixn.iiuuv UdlJYlU ------ j

Juozapo Radziukyno kapas Su- į

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO^ IR RAŠYTOJO^ ATSIMINIMUS^ 
6r. A?J. Gussen — MINTYS "iR^DARBAi, 259 psL, lipančius 1906 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunai dients ir 
•rflpinimą. _ ------------

Ur.1 A. J. Gussen — DANTYs/ju^priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik---------------
Minkštai! viršeliaii tik -------- ;------------------------------- -

Dr. A. J. Gui$©n — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik - --------------

Galim© taip pat užsiukyti paštu, atsiuntus č©kl arba money orderi, prie 
nurodytom kilnos pridedant 50c. p©rsluntlm© Išlaldomi.
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173S So. HALSTED ST- CHICAGO, ILL. 10608
------------ ~

I Taupykite dabar m
i pas mus

š.m. Liepos 16 d., sekmad
POLONIA SODE
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Taupykite dabar.

B&ntaupof, padėtos prieš 10 mtate 
do dieną, neis nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dienoa.
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GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS Chicago, UI. 606081800 So. Halstod St

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

Tu ru trsyoml jlsj iV 
lula dideliai dirbai, Ptanx, jie ps- 
de<x Jumi pariekti asmeniškai jūsų 
užitmojimus. Antra, jie padeda už
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpins fondus namams įsigyti
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TURINTI DIDELES ATSARGAS
T< 421-3070

TTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ,

IfULgta 1923 metai*.
Įstaigos pletuoM kiemai entomobUtami pastatyti.
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Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniką..
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palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės užskaitos 
ieša
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Kitose JAV vietose:
metams _______

— Cleveland# policija atsi- 
sakę patruliuoti pavojingą mie^ 
’sto rajoną 'pėsčįomis. Ji reika
lauja automobilio.

LENKIJOJE POLIKTI 
LIETUVIAI

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608, Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su n tu tymu.

nyse kepamą duoną. Bet valdžios kepta duona dažnai bū 
na žalia. . T.. -

I lietuvišką kaimą kopiunistai turistų neįleidžia, kad 
nepamatytų baisaus vargo ir skurdo.

vykas. Būtą gražu, jej išvykų 
maršrutai1 neaplenktų ir čia su
minėtų objektų. Lankydami 
šias vietas, priartinsime jauna-

— Mauritanijos karo vfcdai 
buvo nepatenkinti prezidentu 
Dada, kad jismeparūpino jiems 
tinkamų ginklų kovai prieš .ko
munistinius partizanus.’ x

Svarbus dokumentai apie Darių ir 
Girėną

— Pakraščiu sąrgaį pastebėjo 
sovietu žveju, laivą, žvejojanti 
Amerikos vandenyse, šiaurės 
Kalifornijos pakraščiuose. Sp 
vietų laivui pranešta, kad jis 
yra įplaukęs į/ mylių į Ameri 
kos vandenis.

— Nežūrint į nemalonias sky
rybas. ir nelamtus finansinius 
reikalus, senatorius Edward 
Brooke nori būti kandidatu į 
sensta.

m išauti. — Juozas L. Gied

— Senato ir kongreso vadai, iš 
klausę prezidento ir sekreto
riaus apie dabartinę padėti Ry 
tų Europoje, Artimuose Rytuo 
se ir Afrikoje, patarė prezi 
dentui nutraukti santykius su 
Brežnevu, kol jis neatšauks so 
vietų generolų iš Angolos ii 
Etiopijos.

SVARBOS DOKUMENTAI DARIUS IR GIRĖNO 
ŽUVIMŠO BYLOJE

Tuoj po Dariaus ir Girėno žuvimo 1935 m. liepos

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

— -Komunistinę Vietnamo 
valdžia tikėjosi gauti iš Ameri
kos pinigų karo metu nukentės 
jusiejns tiltams statyti, bet kai 
įtikino. kad nieljo ią to neiš
eis, tai nori bent diplomatinius 
santykius užmegzti.

baudžiamas visu įstatymų sunkumu, šiaudas gali gulėti 
ir pūti vietoje, bet niekas neturi teisės jo palisti — tai vals 
tybinis turtas.

Buvo didelisdžiaugsmas, kai supuvusius- stogus leido, 
dengti lentomis. Bet stogams pjaunamos lentįos dažniau
siai pjaunamos iš žalio medžio. Prastovėjusios, rpetųs, jos 
išdžiūsta, pradeda pleišėti, o kraštai dažnai užsiriecia. 
Užsidėtus lenta palieka plyšt, o pro plyš j lyja ne tik lietus, 
bet kelią randa irsniegas. Ko neapgynė supuvę šiaudai, 
neapgynė ir lentos. Lentomis dengti stogai pribaigė, nai
kinti stovėjusius lietuvių namus ir visas troįįs. Kaiman 
išvažiavusieji nustatė, kad žiemai visa įeima apsikamšy 
davo vieną kambarį. Bandydavo apsikamšyti nę. tiį: sto
gą, bet langus, duris ir palangėse atsiradusių^ plyšius. 
Į šiltą'kambarį susivesdavo ne tik vaikus, senelius, bet ir 
paukščius, kad nesušaltų...

Kaimiečiai savo duonos kepįi neturį tei^ęSr Jeigu ku-. 
ris ir galėtų prasimanyti javų, tai negali susimalti Jeigu 
ir susimaltų, tai negali išsikepti. Turį pirkti valdžioj kros.

Nežiūrint Į gražiai apsirėdžiusius Amerikon atva
žiavusius įvairaus plauko gastrolierius ir jų pasakojimus 

. apie lūžtančius stalus, komunistų pevergtoje Lietuvoje 

.gyvenimas labai sunkus, eilės tebestovi prie maisto krau
tuvių, o kaimiečiai dažnai turi maitintis atvežta žalia 
duona, šias žinias patyrėme iš žmonių, kurie praeitais 

■ metais turėjo progos pabūti Lietuvoje dešimt dienų ir pa
matyti, kaip žmonės gyvena tolimoje provincijoje.

Gyvenimas miestuose šiek tiek lengvesnis, jeigu žmo’ 
:gus priklauso komunistų partijai, turi nuolatinį darbą, pa 
jėgia dirbti du darbu ir. moka kombinuotu Kam., širdis ne- 
leidžią įstoti į komunistu partiją, nenori per akis vagti ir 
artimiausių žmonių apgaudinėti, tas labai sunkiai verčia 
ši. Ypatingai yra sunku tam, kuris neteko savo' žemės, 
galvijų, darbo įrankių ir jėgos, kurią anksčiau turėjo.

Jeigu komunistinėje Lietuvoje viskas būtų taip šva
ru, kaip stengiamasi parodyti Gintaro viešbutyje, jeigu 
maistas būtų toks, kokį gamina “Gintaro” ar greta esan
čio restorano virėjos, tai okupantas, ir jo pastatyti klap’ 
čiukai nebaustų žmonių, kurie, sumokėję tokią brangią 
kelionę, drįsta išvažiuoti iš Vilniaus ir koją įkelti į sukol 
chozintą kaimą. Jie ne tik išbarami, bet areštuojami, ve
žami į Vilnių, vedami į teismą, kaltinami ir baudžiami. 
Jeigu toks “nusikaltėlis” pirmą kartą randamas kaime, 
tai teisėjas jį gerokai apibara ir pataria daugiau niekad 
to nedaryti. Tokį pralaiko kelias valandas teisme, nubau 
džia keliais doleriais ir įsako daugiau niekad nebandyti 
vykti ten, kur neturi specialaus leidimo. Bet jeigu kuris 
antrą kartą drįsta nuvažiuoti į savo gimtinį kaimą ir jis 
vėl suimamas, tai tas jau baudžiamas 25 dolerių bauda ir 
jis išsiunčiamas iš Vilniaus.

Kiekvienas keleivis privalo žinoti, kad sovietų val
džia apie jį žino žymiai daugiau, negu jis mano. Lietuvon 
važiuojantis žmogus tyrinėjamas, surenkamos visos ži
nios apie jį ir pranešama, su kuo jis bendrauja ir ko gali
ma iš jo laukti. Jie žino, iš kur jis yra kilęs, kur gyyęna 
jo artimiausieji giminaičiai. Jie taip pat žino, ar tie gi
minaičiai gali atvažuoti ir jį pasiimti. Jeigu atvažiuoja 
komunistas savo gimines į kaimą išsivežti, tai policija ga 
Ii nieko nesakyti. Bet jeigu atvažiuoja šiaip sau papras
tas kolchozimnkas, kaiman važiuojantis amerikietis poli 
cijos sustabdomas, iškreciamas ii' grąžinamas į miestą,

kad būtų pastatytas prieš teisėją pasiaiškinti. Jeigu ne 
Inturisto pareigūnai, tai apmokami gidai ar gidės, jeigu 
ne gidės, tai viešbučio sargas arba koridoriuje sėdinčios 
bobelės seka išeinantį ir įeinantį žmogų; jeigu ne laikraš
čius pardavinėjanti moteris, tai ant gatvės kampų sto
vintis policininkas, pagaliau, jeigu ne čia išvardinti so' 
vietų tarnyboje esantieji paminėti asmenys, tai slapti so
netų policijos agentai viską seka. Vilniuje yra sudarytas 
toks šnipų tinklas, kad sovietų policijai tuojau praneša 
kiekvienas agentas. Policijai žinomas kiekvieno komunis 
tinėn Lietuvon nuvažiavusio žmogaus žingsnis ir kam nors 
prasitartas pageidavimas.

Jeigu kurie mano, kad jie apgavo okupantą arba jo 
pastatytus seklius ir paslapčiomis išvyko Į seną lietuviš
ką kaimą su artimaisiais pasimatyti, ir mano, kad oku' 
pantas nežino apie jo “slaptą” išvykimą, tai jis klysta. 
Okupantas yra informuotas apie kiekvieną turisto žings 
nį. Tiktai ne kiekvieną jis nori sulaikyti ir nuvesti prieš 
“prieš sovietinį teisėja”. Sustabdo, iškrečia ir prieš teisė
ją jis nuveda tiktai tuos, kuriuos nori pamokyti. Gali kar 
tą arba ne du kartų “nepastebėti” jo išvykimo į kaimą, 
bet trečią kartą, kada nutarė jį “pamokyti”, tai ir gud
riausią turistą jie sulaiko, iškrečia grąžina į Vilnių ir ve
da pas “teisėją”.

Teko išsikalbėti su naujieniečiu, kuris norėdamas pa
matyti gimtinį savo kaimą, sumokėjo šimtinę “darbinin- 

' kų susivienijimo” agentui, išvažiavo dešimčiai, dienų ir tu 
rėjo progos pamatyti kaimą. Jam būtų buvę geriau, jeigu 
jis to kaimo nebūtų matęs. Gal geriau, jeigu jis ir žmo
nių nebūtų matęs. Pirmiausia, tuos, kuriuos norėjo pa
matyti, nematė. Jie jau buvo buvo iškeliavę Amžinybės. 
Sutiko naujus žmones, giminaičius, vaikų vaikus.. Jie paša 
koja, kaip brolis, dėdė ar kaimynė baigė dienas, kaip sir
go ir kentėjo. Kiek ašarų išliejo, kai žemę atėmė, kaip šir 
dį skaudėjo, kai karvės ir arklius išsivedė... Kaip tvirti
no, kad bus geriau ir lengviau gyventi, ir kaip kiekvieną 
dieną vis smuko į vargą ir neturtą...

Bet liūdniausia buvo pasižiūrėti į senas ir netaisytas 
trobas. Vienur stogai dengti vadinamu šiferiu, degintų 
moliu, dažniausiai tinkamai neišdegintu ii- pradėjusiu 
riestis, o dar dažniau sutrukinėjusiu, o daugiausiai — sto 
gai dengti lentomis. Šiaudais stogai ilgus metus buvo deng 
ti, bet saulė ir lietus šiaudus suėdė, stogai prakiuro. Pa
likti be žemės — neturėjo šiaudų, pagedusių stogų dengti 
negalėjo. Galėjo tik lopyti. Bet kaip tu gali užlopyti šiau 
dinį stogą be šiaudų, šiaudai, kaip šienas' ir javas, tapo 
valstybinis turtas. Tavo žemėj augintas javas tapo vals
tybiniu turtu. Suvalstybinius javą, suvalstybintas ir šiau

GALBRAITH PATARIA 
KONTROLIUOTI KAINAS

■ IR UŽDARBIUS
NAW- YORK — Buvęs poli- 

tikas ir dabartinis universiteto 
profesorius ekonomistas J. K. 
Galbrįghtas, žymiai į kairę nu
krypęs, priešinasi bet kokiems 
mokesčių sumažinirnams, - nes 
tai padėtų tik infliacijai bujoti. 
Vietoje mokesčių sumažinimo, 
jis pataria įvesti atlyginimų ir 
kainų kontrolę. Pasak Galbrai- 
tho, kainų ir atlyginimų kontro 
lė stebuklingai veikusi antrojo 
pasaulinio ir Korėjos karo me
tu Ji taipgi padėjusi R. Nikso- 
nui atsisėsti į Amerikos prezi
dento kėdę. 4

Esą, anksčiau ekonomistai 
buvo kviečiami ir pageidauja
mi Baltuose Rūmuose, kadan
gi galėjo patart prezidentams 
ekonominiais klausimais, bet 
šių dienų vyriausybės ekonomi 
jos pagrindu yra dedama kre
dito suvaržymas, taupymas, 
biudžeto išlaidų mažinimas ir 
maldavimas nedidinti atlygini
mų ir kainų. Tačiau ir ta kryp
timi beveik nieko nedaroma.

Ne pro šalį būtų retkarčiais 
► ir suaugusiems, o ypač jauni- 
• mui, suruošti tokį sąskrydį ar 

ralli sakysime į Štuthofą, Mal- 
borką ar Pščelniką. Panašioms 

: iniciatyvoms reiktų tiktai pri
ploti.

Antras darbas, kuris pareika
laus tiek kruopštaus darbo, tiek 
ir sugebėjimų ±>ei kvalifikacijų, 
tai žinių apie minimus objektus 
smįnkįmas įę įų, reikšmės i$k^ 
limas bei populiarinimas. Rei- 

įkią manyti,, kad prie šio darbo 
įprisidės mokytojai — istorikai, 
lietuviai studentai, aspirantai ir 
mcksld darbuotojai, o gal. net 
ir Punsko licėjaus, mokiniai. 
Nedrąsiai peršasi mintis, kad 
gali mums pątalkinti ir Tary
bų Lietuvos piliečiai. Kviečiame 
į talką visus. Tuo tarpu dar,ne
realu galvoti apie atekirą leidi- 

. nį, skirtą šiai tematikai, tačiau 
“Aušros” redakcija visuomet su 
didžiausiu malonumu spausdins 
savo puslapiuose iš skaitytojų 
gautą medžiagą.

Atrodo darbo 'baras gan pla
tus, jame galės sau rasti vietą

1961 metų birželio 12 dieną pasiunčiau šiuos laiš
kus šiems asmenims:

Vliko pirm. P. V. Sidzikauskui, New York, N Y.
Lietuvos gen. konsului I)r. P. Daužvardžiui, Chi- 

cago? III.
a. a. prof. K. Oželio našlei p. S. Ožclienei ir sūnui 

K. Oželiui, Chicago, Ill.
Didžiai Gerbiamieji,

Pastaruoju laiku VLIKo leidžiama ELTA lietu
vių spaudoje (Dirva 82 Nr., Darbininkas 51 Nr., Drau
gas, Naujienos ir k L) paskelbė iš Lietuvos okupantų 
spaudos pranešimą apie Dariaus-Girėno karstų atra
dimą ir jų .pakasinią kapinėse.

Dariaus-Girėno žygis į Lietuvą ypatingai buvo pa
gerbtas JAV. čia jiems pastatyta nemaža paminklų, 
karių legionų pastai pavadinti jų vardu, ir Lt., tad pas 
kelbiinas okupantų versijos daugelį sudomino.

Abiejų lakūnų, kaip Lietuvos nepriklausomybės 
laikais taip ir vokiečių okupacijos meu, karstai ir hal- 
zamavimas ėjo per Teismo medicinos institutą, kurios 

rektoriumi buvo JAV m iręs prof. Kazys Oželis, gi 
halzamavimu rūpinosi anatomijos profesorius Jurgis 
.Žilinskas, taip pat čia miręs. Abu profesoriai buvo ma 
p<> geri pažįstami, ir esu tais klausimais daug su jais 
kalbėjęs.

kacfeų^i jis pasitraukė nuo bilševikų okupacijos į už- kuoti bolševikų propagandą dėl žuvusių didvyrių, ku* 
Ąienį- ęįū^ševikąi skelbė, nutylėdami pagrindinių vir- rių karstus jie patys dabar kur tai pakasė, arba grei* 
šininkų pavardes, kad 19-12 m. prof. B. šiaulys su Riau- čiausiai viską sunaikino, tad teks galvoti kitus būdus,

Bęirzinsku ir štriubku padarė “per naktį” sieną, kaip tą paskelbti visuomenei, nes reikalas yra rimtas, 
kurios niekas nepastebėjo. Tiesa, B. šaulys tada buvo 
prof. K. Oželio asistentu farmakologijos srityje, ir jis 
gamino, skystį balzamavimui. Visi kiti — Riauba, Ber- 
žinskas ir štriuhkus buvo instituto patarnautojai. Jų 
gajbci reikia pasakyti, kad it jie išlaikė kelioliką me- 
tų karstų paslaptį. Trys pirmieji, kaip bolševikai skel- 
bia/yra mirę, tik vienas gyvas pensininkas štriubkus. 
Visi jię mums gerai žinomi. Kiekvienam aišku, kad be 
vadovu žinios, įy. prof. K. Oželio, negalėjo būti jokių 
sienų, padary tų “per naktį”. >

2^ęi vokiečiai, nei kas kitas, prie karstų jokių pre- jania. kas galėjo, būti Lituanikos a^arups priežastimi. 
Spaudoje tipo pasklidę gandai, būk tai lakū
nus pašovę naciai, šį žinia Lietuvę^ ^yriaųjsybės būvą 
gana skubiai atšaukta, kaip be pagrįodę^ Daugeliui mc 
tų praėjus, išeivijos spaudoje laikas nuo 'laiko ir vėl 
pasigirsta tvirtinimai, kad Darius ir Girėnas tikrai bu
vę nacių pašauti. Keletą straipsnių, kuriuose apie tai. 
yra užsiminta,, čia išvardinsime:

1. pariaus ir Girėno mirties mįslė. — Dr. V. Ter* 
ei jonas, Vienybė, 1959 m. sausio 9 d, Nr. 2.

2. Kur liesa? — Dariaus Bičiulis Draugas 1964'
rtigsėjo 18 ui Nr. 220. * u 1 9 ** i
£ Darius rt<iirėuAS

nes man, raitės Tėviškės Žiburiai, 1969 m. gegužės 1 d., Nr. 18, 
vi šuo- ~ ~ _(Bus daugiau)

mūsų veiklos realios galimybės, jai kartai mūsų garbingą praei- 
nuo ko reikia pradėti. J šiuos 
klausimus tikriausiai atsaky
mus duos artimiausio LVKD 
Centro valdybos plenarinio po
sėdžio datyviai. Tačiau, atrodo, 
atsakymai bus tikslesnį jei jau 
dabar šiuo reikalu pradėsime 
diskusijas.

Dalis anksčiau išvardintų ob
jektų yra valstybės žinioje ir 
tinkamai Saugomi^ Tai liečia 
Malborko pilį. Žalgirio mūšio 
lauką, kai kuriuos j ętyūngių pil
kapius ir piliakalnius. Daugu-1 
ma visgi dar nesusilaukė tinka-1 
mos globos.

Atrodo,-pradžiai reikia kuoi 
pilniau suįkatalgoguoti rūpimus 
objektus. Tuo tikslu jau dabar 
“Aušra” kreipiasi į visus savo 
skaitytojus, prašydama padėti 
šiame darbe.

Laiškus, skirtus tam reikalui, 
prašome siųsti arba “Aušros” 
redakcijaį arba LVKD Centro, 
valdybai. Mūsų manymu toks 
sarašas turėtu būti kiekviena
me Draugijos ratelyje, kiekvie
noje lietuviškoje mokykloje, 
svetainėje ar bibliotekoje. Me^ 
tai į. m^tus mokykloj ruošia iš-

Su. Jįkra pagarba 
Jonas TalalaĄ 

Priedas: 7 lapai prof. K. Oželio, raštų fotokopijų.

kiekvienas, kuriem Jie reikalai 
artimi, kaip sakoma, prie šir
dies guli.

“Aušra” į 1978 
Ę. Petruškevičius

(Pabaigą)
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

rtc&dsrwd Daily Exept Sunday by The Lithuanian Newt Pub. Co^ 
173* So. Halstod Strwt, Chicago, III. 60608. Telephone 421-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

įę J^žpyčioje nebuvo nuvežti. Tą gerai žinau iš prof. 
K. Oželio ir J. Žilinsko. Taip pat ų- yeliouis prof. K. 
9; pažymėjo paliktame rašte. Tjio reikalu pridedu 
proXęąpi;iąus K. Oželio palikto rašto fotokopiją. Kadan
gi velionis prof. K. Oželis patikėjo man jo pareiškimą, 
st^ąifau už moralinę pareigą atkreipti dėmesį Lietu- 
ivos Atstovo ir VLIKo pirmininko, pesiremiant prof. K. 
O^eHo paliktais raštais ir pasakojimais, atitaisyti bol- 

pą^kclbtą melą mŪMi^spai>dpjc tuojau. Manau,
‘kad ELTAi visai nederėjo na^otKokuĮiaMto melą, ne- m 
jęi)įrių( padarytų kai karių savo pastabų, ’pašyčiau 
.mane painforiųuoti, kas manoma padaryti 
’kąjį), privačiam asmeniui, išeiti su pareiškimu

J. Žilinsko pavardes, nes jięnis nenaudinga, menei nedera. Jei nebūtų imamasi priemonių deihas-

Dar prof. K. Oželiui gy vam esant, aš kelis kartui 
prašiau jo žodžiu parašyti apie žuvusių laįąnų kūnų 
apžiūrėjimą, ir deponuoti savo autentišką pareiškimą 
Lietuvos Atstovybėje, Washington, D.C. Pagaliau 1959. 
IV. 15 priminiau velioniui tą reikalą raštu. Profesorius 
K. O. jau buvo parašęs 1959 m. vasario mėn. 24 d. pra
nešimą Lietuvos atstovui, p. J. Ka jack u i, ir gavęs is 
mūsų atstovybės patvirtinimą 1959 m. vasario 26 d.

Kadangi pirmą kartą 1911 m. bolševikams okupa
vus Lietuvą, buvo duotas okupanto įsakyniąą pabalinti 
iš visų mokyklų ir kitų vietovių Dariaus-Girėno pa
veikslus, kaip kovos simbolį už laisvą ir neprildauso- 
mą Lietuvą, tad vokiečių okupacijos melu, kada kars
tai buvo atvežti prof. K. Oželio žinion, dėl pastebėto 
kūnų gedimo naujam perbalzavinim, jie lųivą padėti 
taip pat Teisino medicinos institute. Grėsė antroji bol- itenzijų nereiškė, tygiai kaip jie nei Vytauto, nei kito 
ševrkų okupacija ir buvo neabejota, jog antra kartą 
okupavus Lietuvą, bolševikai panaudos progą ą kars
tus sunaikins visai. Turėta galvoje, kad anięoji okupa
cija tęsis neilgai,, bus atstatyta Lietuvos 'fiepriklauso- 
įnybr, tad karstai su prof K.’Oželio žinia buvo patrio
tu pašiepti. Bolševkiai jų kelioliką metų ųcraįę. Da
bar bolševikai skelbia, kad jie buvo paslėpti nuo vo
kiečiu. nes jie norėjo paimti karstus karo reikalanjs, 
kaip metalą. Tai yra grynas J>olševikų pęopagaų^iųis 
melas. Prof K. Oželis niekad to nesakė, prtasžnffliį\ir 
Amerikoje būdamas slėpė, kur padėti karatai, ir įpia- 
tomai 1k>Iš. surado, nes iš jų pačių skelbimo, visi slėpimo 
dalvyj; j išminę. Jie sąmoningai nutyli profesorių K. 
Oželio
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AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

644» So. PulMki Rd. (Crowford 
Medical Building). Tol. LU 5-6446

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

Kiniečių kerpąs Lietuvos kariuomenėje
Kartais karo metu pasklei- visas karpas. Lenkai tuo pati- 

džia tokių sensacijų, kurios su- kėjo ir paskelbė pasauliui sen- 
judina visą pasaulį. Vykstant saciją, kad Lietuva pasikvietė į 
nepriklausimybės kovoms mū- talką azijatus — visas kiniečių 

korpas tarhauja Lietuvos kari
uomenėje. Po to, lenkai pradėjo 
jį kalbinti pasilikti pas juos* 
nes Lietuva ne tavo tėvynė ir

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKU 
CHIRURGIJA 

T*kf. 695-0533 
Pox Valley Medico! Center 

860 SUMMIT STREET 
'ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR, PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos di rėkt on us

1^38 S. Hanheim Rd., Westchester, H. 
VALA. T)OS: 3—8 darbo diennmig jj 

kaw antra šeštadienį &—3 vai 
Tel.: 562-2727 arba 562 2728

- £1------ BE 3-5893

sų priešai lenkai irgi paleido 
susidomėjimą sukėlusią propa
gandą. O ji buvo tokia, kad Lie
tuvos kariuomenėje tarnauja 
visas korpas kiniečių. Statutis-j ten niekas tavo nepasitiko. Jis 
kai korpo sudėtis yra apibūdi-Į jiems atsakė, kad ten pasiliko 
narna taip: 2-3 pėstininkų di- meno vadai ir draugai. Pokurio 
vizijos, kartu su keliais artileri- laiko jam pavyko pabėgti iš leli
jos, inžinerijas, aviacijos, kava-’kų nelaisvės, 'vėl įsijungė į ma
terijos pulkais, sudaro korpą sų karių eiles ir k;.vojo prieš 
arba tokį vienetą, kuris turi vi-j lenktis. Kautynėse bmx) sužei- 
sas ginklų rūšis ir tarnybas ir stas į dešinę ranką.
gali savarankiškai ir sėkmingai] Šitas VrehThtėlis kinietis tar- 
operuoti su priešu. Tai ir kyla navęs Lietuvos kariuomenėje, 
klausimas, kaip toks didelis tai buvo Petras činšą. Gimęs 
skaičius kiniečių galėjo atsira- 1896 tn. Ūyndos mieste. Kim
šti Lietuvoje. O buvo taip. :joj. ^ateistas iš IJetuvos kari-

Vienas rusų karininkas pasi-I uomenės apsigyveno Kaune, 
gr bė kinietį ir jį parsivežė į1 Pramoko lietuviškai kalinėti, 
Rusiją. Kilus pirmajam karui, priėmė katalikų tikybą ir vedė 
jis tarnavo rusų kariuomenėje lietuvaitę. Sukūrė lietuvišką šai- 
ir pateko į vokiečių ncleisvę.i nlą ir pasiliko ištikimas Lietu- 
?aleistas iš nelaisvės atvyko į voš pilietis. ’Kauniečiai jį daž- 
Lietuvą ir 1919 m. liepos 21 d.Iriai ^h’aty/lhvo lankantis Karo 
stojo savanoriu į mūsų kari u o-j Muziejaus sodeb^e. Buvo L. K. 
menę. Tarnavo gudų batalione 
Ir gynė Lietuvą nuo ją puolan
čių priešų. 1920 m. pateko į len-J 

j A.ų nelaisvę. Lenkai labai nus-< 
} :ebo, pamatę kinietį tarnaujan

tį musų kariuomenėje. Tai pra
dėjo kvosti, ar daug kiniečių’ 

i tarnauja Lietuvos kariuoinenė-

gydytojas ir chirurgas 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd StrtcJ 
Vil&ndos pągai sujMianmą.

D R, FRANK PLECKAS 
, OPTOMETRISTAS 
KALBA LIETUVIŠKAI

241B W. 71 St. HL 737-5145
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’”
Vai. agal susitarimą. uždrTyta tre<

/ 'R.LĖ0NAS SF.iRrm.c- 
INKSTŲ, PŪSLĖS 7“ 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST K3rd StRfeET

Savanorių Sąjung s Kauno sky
riaus narys.

Mirė 1930 m. liepos 9 d., Aly
tuj. Palaidotas Kauno kapinėse, 
kur jį religiniai aptarnavo kun. 
A. Sabaliauskas. Atsisveikini
mo kalbas pasakė gen. •¥. Nage-;
ričius ir jo buvęs vadas mjr. nijos sūnus pamilo Lietuvą iri Gen. Pereda taps Bolivijos

Ije? Jis atsakė, kad kiniečiu via'Ružancovas. Taip didžiosios Ki- pasirinko sau amžinąjį poil- 
I L'_______ i M-

ketvkfd. -5^-7 vai vak.
Otisc t^e£; 776-2830 .

R<zid«ncipx 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR =>*!RURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERj liga.
Ofisas 2652 Wfe$T 5vth FiRSET

. Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antiad., treciao 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Stštadie 
^iais 2-4 vaL popiet ir kitu laiki 

pagal susitarimą.

OBTHOPEDa^-PROTEZISTAI: 
Aparatai - Protezai. M*3. ban- 
dažai. Speciali pagalba kjjorrr- 
(Arch SupporU; ir t t.

Šiuo metu vyksta Susivienijimo Lietuvių ] 
Amerikoje Naujiems Nariams Įrašyti 1978 ’ 

m. Specialus Vajus

— Colorado valsti.įoje žiogai
• jau padarė ūkininkams puspen
• kto milijono dolerių nuostolių, 
inuėsdami žaliuojančių

Susivienijimas kviečia visus geros valios lietuvius ir jų draugus Žiogai naĮklna gražiausius-
įsijungti į SLA narių šeimą ir pasinaudoti šio VAJAUS lengvato- kviečius, rūgiu laukus ir sody-
.nis i/privilegijomis-' ' ' daržas 1950 metais Colo-

Norime atkreipti ir esamųjų Susivienijimo nanų demesj, kad ir J į, “ . 60 milijonų nuostoliu farme-
}ie gali pasinaudoti vajumi ir nepraleisti šios progos apsidrausti Paneriai žiogus naiki-
jridėtinėmis apdraudomis. iria purškiamais nuodais.

★ Dabartinio Vajaus metu duodama didelė, net 50% NUO-j ----- :----------
LAIDA nuo pirmųjų metų metiniu mokesčių. i , . . .. . .
Apsidrausti galrrha 3ti 70 metų amžiaus, netikrinant svei- ’ 
katos. 1 tais tankais.kurįuos Pietų Viet-j

w Aplikantai nuo 1 iki 60 mėtų gali apsidrausti riuo "51,000 I o 4.’ cti/lni’A lr./'vw>n»l
iki $5,000. j

ir Apykantai nuo iki 70 metų gali apsidrausti $1,000 arba!
$2,000. :

★ Per šį Vajų galima pasirinkti sekančius apdraudų planus: 
Viso Amžiaus Mokamą apdraudą {Whole Life V-l) , ;
Viso Amžiaus-’Mokamą tik per 20 metu <20 Payment 
LifeV-2) 
Metų Taupomąją apdraudą (20 Year Endowment V-3) ir 
10 Metu TaripOmąįją apdraudę {10 Year Endowment V-X)

i Ro trijų metų nariams garantuojamos neprarandamos ap-
čraudų vertybes (Cash Surrender ir Paid-Up Value)

Smulkesnių informacijų ir špeciaTiai šiam VAJUI pritaikytų
Non-Mėdical aplikacijų galima ’gauti pas vietinį SLA Organizato
rių ar Finansų Sekreterų. Taip pat galima kreiptis ir į Snsivieniji- 
riio Centra':

2150 West 63 rd 5h, Čhicag^ UL 6062< 
PRotpecf S-5084

PERK KAUSTYMAI

MOVING 
Leidime! —- Pilna aporauda 

ŽEMA KAINA
R. ŽĖRĖ N AS
Tai. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkriustym«s 

H ivairiy atstūmę.
. ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

★

i’

*

HKbod reiMo's valandos

Vfcof H WOPA,

1490 krL A. M.

Lietuviu kai be: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 yaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki fl:30 
vaL ryto.

Vede|c Aldona Daukus
Telrf.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOQ AVE. 
CHICAGO, ILL- 60629

Lithuanian Alliance of America
307 W. 36th Street
New York, N. Y. 10001
Tel. <2^) 563-2216

Prašydami aplfkačljų, pažymėkite savo gimimo datą (mėnesį, 
Leną ir metus)-, tada Siunčiant aplikacijas Jums bus pranešti ap- 
draudu mokesčiai.
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Don't be t 8ofh Losorl

Didžieutias kailiu 
pasirinkimai

taUlftlntoi
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S77-M8?

< j— Jei Žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresas. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa-
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> dUv X & fr x £

Magdalena B. Stankūnienė Iš gėhų ciklo — aliejus 1974

V. Yytenietis.

I -
Į Kambodijos Amerikos gamin- 
t foie fanVoic

prezidentu :
PAZ, Bolivija.— Diktatorius 

Hugo Banzer, 12 metų sauvali- 
škai valdęs kraštą, nutarė pra
vesti rinkimus ir leisti patiems 
gyventojams išsirinkti krašto 
prezidentą,. Iš viso buvo penki 

javų, j kandidatai. Atrodo, kad nauju 
krašto prezidentu gali būti iš
rinktas gen. Juan Pereda. Gen. 
Banzer patarė krašto gyvento
jams balsuoti už gen. Pereda. ' 

Bolivijoje balsų skaičiavi
mas eina lėtai. Suskaičiavus 15 
oroc. paduotų balsų, gen. Pere
da turėjo 24,000 balsų daugiau, 
negu "kiti kandidatai prezidento 
pareigoms.

j — Londono policija tardo 2 
? namas atidavė šiaurės komu- j įraničius dėl buv. premjero nu-. 

-I nistams. šovimo.

RAIMUNDUI PAULAUSKUI
Tragiškai žuvusiam 4 metų atsiminimui.

Tave, mylimas Rimuti. išskyrė žiauri mirtis iš mūsų 
gyvenimo dar nepražydusią gėle. Jau praėjo 4 metai, bet 
atrodo, kad dar tik šiandien buvo. Musų širdys pilnos skau
smo ir ilgesio tavo žydrų akių, kaip kas vakarą pakeliam 
akis į dangų ir žvaigždes. Atrodo, kad tavo mėlynos akys 
taip pat žiūri į mus.

GILIAI LIŪDI TAVĘS:
Mama Evelyna ir patėvis Balys Daugeliai, 
sesuo Audronė ir brolis Edmundas Paulauskai, 
sesuo Diana ir brolis Algirdas Daugeliai, * 
močiutė Juzefą Čižauskienė, 
teta Stasė ir Povilas Kanopai, 
teta Sofija ir Raimundas Mišauskai 
Krikšto motina Sofija Mišauskienė

IT’S AMAZING!
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Tiesius darykite takus savo kojoms, kad kai Ii ūkuodamas na- 
klystu". — Ebr. 12:13.
O ką apaštalas reiškia taip sakydamas? Nėra abejonės, kad jis aiškina, 

kad Viešpaties pasekėjai, kurie vadinasi Krikščionimis, turi būti sveiki ir 
stiprūs tikėjime. Mes turime stengtis nugalėti visas kliūtis, pasipriešini
mus ir trukdymus, ir prašyti, kaip Viešpaties patarta: "Neapleisk mus gundy
muose”. Mes turime vengti pagundas, stengtis pasirodyti tikrais kovotojais 
pneš kūno ir akių geidulius ir nugalėtojais viso, kas priešinga Dievo valiai. 
Todėl kiekvienas tikras Viešpaties Jėzaus Kristaus pasekėjas privalo pasi
stengti pasirodyti pilnai paklusnus savo Vadui ir Mokytojui ir ištikimai 
sekti jo pėdomis, nes tik tokie laimės jo pripažinimą ir pagyrimą.

IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Teh 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
I // 2533 W. 71st Street
k 1410 So. 50th Ave^ Cicero
? Telef. 476-2345

rRYS MOMRNISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

BARIAI;
Chicago*
Lietuvių
Lai^otuvitj
OireKtorix
Awociadjos

) AMBULANCR
J PATARKAVL

MAS DIENA
S IR NAKTL

S TURIMI
J KOPLYČIAS
< VISOSE MIESTO
> DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
rOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

<o. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-34U1

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, HL Phone: Olympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayelU S-3573

GEORGE F. RUDMINAS
SH9 So. LITUANICA AVE. Tel: YArfc 7-1138-113*

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWId)

2424 WES1 69tn STREET Republic 7-UU
1314 WEST 23rd PLACI VliUnU 7-S47J
11028 SOUTH VEST HIGHWAY. Talot Hffla, VL 974-441*

P. J. RIDIKAS
«54 So. HALbTED STREET Phetx: TArtta 7-1WQ

| — MAUJIIMO% CMKAGO K MX XVfdne^dav 12. 15178
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Pavergtų Tautu minėjimas liepos 14-15 d.1978 m. Richard J. Daley plazoje
Visiems žinoma, 

gatvė yra uždaryta. Komisija 
nutarė šiais metais parado ne
rengti, bet susirinkti aikštėje, 
išreikšti savo ištikimybę Ame
rikai ir reikalauti laisvės ko
munistų pavergt: jus tautoms. 
Atsineškite lietu viekas vėliavas 
ir savo šūkių iškabas.

4:30 v. p.p programa prade
dama pentadienį, iškeliant ap
link Amžiną Aukurą pavergtų
jų tautų vėliavas. Iki 10 vai. 
vakaro kiekviena tauta turės 
prie savo vėliavos garbės sar
gybą. ('alime turėti paskaitas, 
giedoti ir t.t.

šeštadienį garbės sargyba bu
dės prie vėliavų nuo 9 iki 12 
vai. ryto. 12-tą valandą vėlia
vos sunešamos ir iki progra
mos pabaigos sustatomos see-1 
no j e. I

kad State; 1) Minėjimas pradedamas uk
rainiečiu arkivyskupo Konstan
tino Malda.

2) Pr •klamacijų ir rezoliu- 
ju skaitymas.

3) Groja muzikantų unijos 
orkestras.

1) Gari>ės kalbėtojai ir State 
dupt., Kongreso narių kalbos..

5) Pagrindinis kalbėtojas — 
nkrainu kilmės, buvęs rusų ge
nerolas, Petro Ilryhorenko.

Visi lietuviai prašomi daly
vauti. Renkamės scenoje vaka
rų pusėje. Atsinešam vėliavėles 
ir sudedamas kėdes. Išlaidoms 
padengti prašome siųsti čekius: 
Captive Nations Committee, 
4146 N. Elstun Ave., Chicago, 
Illinois, 60610.

Vincas Samasna, 
Lietuvių grupės pirmininas.

Antanas Rukšlelė Gubos

AL ESTATE
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENESINLAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezudentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

Mūrinis 2 butų, naujai atre
montuotas. Vieną tuoj galima 
užimti. Geriausia viela Brigh
ton Parke.

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

VIENETŲ mūras ir garažas. Nau-
2 butu 9 m. senumo. 2 no □. 3 mie-j eoo onn 
mi. 51 SL už Kedzie. Tik $82,500.1 ’ *

4 '_______ ____ _ _
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už

TRUMPAI

— K Leonaitienė išrinkta Lr 
BK Birutės Draugijos Centro 
valdybos pirmininke, J. Kere- 
lienė — vicepirm., A. Likande- 
rienė — sekr., J. Ivašauskienė 
— ižd., S. Toliušienė — paren
gimų vadove, A. šlenienė ir A. 
Vepštienė — valdybos narėmis.

— Sės. M. Joanela Fayart iš
rinkta šv. Kazimiero vienuoly
no viršininke, sčs. M. Julija 
Shainauskaitė, sės. M. Selesia 
Martinkutė ir se. M.A. Kuzmic
kaitė — patarėjomis, sės. M.

— ...... - _ { rinktas specialaus komiteto pir
Marilyn Kuzmickaitė — virsi- ihniinku. Komiteto tikslas—pa-
ninkės asistentė ir sės. M. Celi- ^er'°ti dail. prof. Adomą Varną 

_ f ta Doxveiko — gen. ekonome.! besiartinančio šimto metų am-
Generaline sekretore išrinktai žiaus sukakties proga. Numa- 
ses. M. Agnesine Deringytė.

— Evelina H. Vingflytė iš To- 
ranto baigė Yorko universtetą 
psichologijos daktarės laipsniu, 
Stasys C. Kunigėlis gavo bio
logijos magistro laipsnį ir Au: 
šra Gylytė Karkienė baigė an
glų kalbos ir literatūros studi
jas. ’

— V. Grybienė Toronte re
gistruoja skautus ir skautes į 
XVI Romuvos stovyklą. Ji pra-1

tyta suruošti akademiją gruo
džio 2 d. Lietuvių Tautiniuose 
namuose, Chicagoje. Ten pat 
bus atidaryta apžvalginė su
kaktuvinė kūrybos paroda.

— šį sekmadienį visi keliai 
visus veda į Naujienų geguži
nę Polonia sode, prie 46-tos ir 
Archer Avė. Mašina^ pasista
tyti galima aplinkinėse gatvė
se arba prie geležinkelio, esan
čio vakarinėje sodo pusėje. Mie

kaip anksčiau buvo paskelbta.
Klubo ^Valdyba

Paminklai prof. Kairiui ir 
K. Bieliniui. Dr. Jonas Valai
tis prof. S. Kairio ir- K. Bieli
nio paminklų komitetų vardu 
kviečia lietuvišką visuomenę 
savo auka prisidėti prie pamin
klų pastatymo. Aukas siųskite 
vajaus komiteto pirm. Juozui 
Skorubskui, 1634 S. 50tn Avė., 
Cicero, II. 60650. čekius rašy
kite :Prof. S. Kairys and K. Bie-j 
linis Memorial Committee.

(pl). į

su-

kiti 
da-

ganu. ______________ ___________
72 ir Campbell 1’4 aukšto naujes

nis mūrinis namas. įrengtas rūsys. 
$65,000.

1014 akru žemės netoli Burlington, 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke. . į

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nuo Chicagos ‘ prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės. Daug gerų 
priestatų, švarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45.000.

tos valandos ryto iki dvylikos.
Dvyliktą valandą vėliavoj 
nešamos į sceną.

Marquetteparkeciai ir ‘ 
maloniai kviečiami gausiai
lyvauti budėjime ir iškilmėse,!-951 W. 63rd St Tek 436-7878 
glaustis prie Reorganizacijos vė____  ___ _________
liavų ir jas savo palyda stip- .' ~~ "
rinti. M. L. S.

Vėliavomis ir jų palyda rūpi 
naši valdybos vykdomasis vi
cepirmininkas Juozas Bagdžius. 

j Apylinkei vadovauja Jonas Vah 
-čiūnas. Pr.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

REAL ESTATE

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

sidės liepos 29 d. ir tęsis 10 die--sto autobusai, eina Rrcher gat- 
nų.

— Inž. Domas Adomaiti? iš-‘

ve, sustoja prie pat Polonia so- 
: do vartų. Visi kviečiami daly
vauti. /NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi < visus štai’ 
Mojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausia Amerikos lietuvių dienraštį 
su juo susipažįstant ir jį uzsiprenuiBeruojant tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos- spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos- ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų reį 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
’ lskaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla-į 

tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.
Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 

17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, ta. 813—391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė ML Miškinytė paskyrė 350 premija. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų pikniką,

Į — Zarasiškiu Klubo geguži
nė nukeliama iš liepos 16 d. i 
rugpiūčio 13 d. Gegužinė įvyks 
Onos Bruzgulinės sodyboj prie 
Lietuvių Tautinių Kapinių, Wil 
low Springs, o ne Vyčių salėje,

— Futbolo klubas Lituanica 
ruošia tradicinį pikniką ir fut- 

i bolo turnyrą liepos 29 (L nuo 
' 11 ryto iki 11 v. vak. Marquet- 

Lietuvių Bendruomenės Mar aikštėje, 6900 So. California, 
quetae Parpb Apylinkės Valdy 
ba (r.) su savo vėliavomis da
lyvaus Pavergtų Tautų savai
tėje miesto centre. Penktadienį 
4 vai. 30 minučių po pietų—gar 
bės sargyba, budėjimas prie au 
kuro, iki 10-tos valandos vaka 
ro, o šeštadienį sargyba nuo 9-

Bendruomenė budė.ę miesto 
centre

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
3UTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd SL, Chlcage 

TeL 767-0600.

IEŠKAU PIRKTI iš privataus 
asmens, be agentų, 2 butų na
mą. Siūlyti Tel. 476-7727.

Tiktai lietuviams parduodu 2 
akrus žemės naujame subdivi- 
zione. Geras investavimas, bet 
liga berčia parduoti Skambin
kite (501) 623-4901 arba rašy
kite Genei Buškus, 340 Qunchi- 
ta, Hot Springs, Ark. 71901.

Naujienoms reikalingas 
LINOTIPININKAS

I Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

HA 1-6100.

Dalyvaus Lituanica. Sparta, 
Lightning, Winged Bull, Rams, 
Green-White ir Real FC rink
tinės. Programoje taip pat da
lyvaus Chicagos miesto raitoji 
policija, ir šunų dalinys, taip 
pat gaisrininkai.Sveikatos sky
rius tikrins kraujo spaudimą.. 
Gros Vyt. Dargio “Vyčiu orkes 
tras, bus gėrimų ir užkandžių. 
Visi kviečiami. Klubo svetainė, 
yra 2416 W. 6# St. (Pr.)
— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų;
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. Į 7707 N- Skokie, ill. 60077 
Sacramento. TeI.247-5018. (Pr.) į Tool R(X)m Mash;nist

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyti Ir Remontas

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

ELECTRONIC 
TECHNICIANS

Rapidly expanding electronic manu
facturing plant located in Skokie is 
seeking qualified people in the field 
of home entertainment, audio systems 

: repair, 8 track stereo cassette, etc. 
Position requires experience of SO
LID STATE CIRCUITRY, Good Com
pany benefits including paid holi
days, hospitalization & major medi
cal, etc. Salary commensurate with 
experience. Please contact Linda at 
965-3170 for an appointment
R. J. MacDONALD INT. CORP.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicegos miesto leidimą/ 
Dirbu Ir užmiesčiuose frelt, .fa
re rituotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave, 

Tel. 927-3559

«—SB M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $93 pusmečiu! eutomobnh 

Liability apdraudimas pens! įtinkame 
Kreiptis

4*45 *•- ASHLAND A V t 
v 52M77S

Vises ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų,. bei galimų akaltytojų reiklia™ 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. . r. •

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

• Iš anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ dol.

Pavardė ir vardas —----------- --—_____ _____________________________

Ačrese

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo .... 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

Pavardė ir vardas______________________

kuris

Adresai

Sponsoriaus parardė, yard as ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaižydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau Jas siuntinėti už pridedamus  doL

Pavardė ir vardas ----- -- — ------- ---------------

Adresu ----------- ---------------------------------- -- —______________________

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites sustpa. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Pavardė Ir vardai _____ - _________________

Adreso

Pavardė ir Tardai

Adresas

Pavardė ir vardai

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIMENt

IMS Wert SMJt St, Chicago, m. M62Ž • TeL WA 5-27£7
DW»II» M«lrfnkhnM r«r*t Ivilrlv

MAISTAS If IUROPOS SANDtLIŲ.

— Kelionių į Vilnių š. m. 
Rugp. 22 d. informacijai bei re
gistruotis prašome kreiptis į 
Marių Kielą, 6557 S. Talman 
Ave., Chicago 60629, tel. (312) 
737-1717.

— Dėl visų rūšių stogų dengi- 
bei pataisymo kreipkitės 

ARVYDĄ KIELĄ, 434-9655.
mo 
pas

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUITTI GIFT FARCILS SERVICE 
1M1 W. 6*h St, Chicle, HL 40629. - TeL WA 5-2737 

3333 U, Halted Chteeje, IIL 60603. — TeL 154-W9

t “LIETUVOS AIDAI”
□, KAZE BRAZDZIONYTS,

Į PROGRAMOS VEDĖJA
J/ WOPA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p.

WLNR 106.3 FM Sat at 8:00—10:00 p.
2646 71 st Street, Chicago, Illinois 60629

Telef. - 778-5374

m.

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

American Travel Service Bureau 
9727 s. Western Ave., Chicago, Hl. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokumas patarnavimas užsukant lėktuvų, traukiniu, laivų kebo- 

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

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reijua rezervuou vietas 
Iš anksto — prieš 45-60 dienų.

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ii 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitui 
gyvenantieji prašomi užsisakyt 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.
V Chicago, Ill. 60629

Men experienued in lathe, mill, 
drills,etc., needed to make dies, 
jigs & fixtures for wire pro-, 
ducts company. Overtime &; 
fixtures for wire products com-1 
pany. Overtime & full benefits., [ 
Phone for interview: 243-5940. (

CHICAGO WIRECRAFT CO/ 
1535 S. Ashland Ave., 
Chicago, Ill. 60608.

LAIKRODŽIAI Ir MAN01NYM1

PtrdtvlmM Ir Ttixymi 
XM4 WEST Hft STKirr

kieomic y-iMi

CLEARING & LIGHT 
MAINTENANCE

Full time. Days.
SARATOGA APTS. 
ROLLING MEADOWS 
259-0888.

HELP WANTED — MALE-FEMALE
-P-?r^nln^y ir Darbininkiy Į 

1
NEW RESTAURANT ,

has immed. openings for salad pre-i 
parers, Line cooks day & night, pre-1 
paration cooks night, & dishwashers 
Apply 94th Aero Squadron 1070 S. 
Milwaukee, Wheeling.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jum* gali dauj į 
padėti teisininko Prano šulo pa 
ruošta, teisėjo Alphonse Well* 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleist* 
knyga —

Su legališkomis formomu
Knyga su formomis gauna 

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

Užsakymus su Money orde 
riu siusti: “Naujienos”. 1739 S. 
Halsted St^ Chicago ĮD>

Men’s Formal Wear Company į 
needs Individual to work Full! 
tim?. Part time. In warenhouse 
assembling garments. Daytime. 
High School Grad. 
Circle Campus location.
Call Mr. Janik 829-0001

HEART
FUND

M. i I M K U I 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tol. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybę pra

šymai ir kitoki blankai.

Siuntiniai 1 Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ay. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

BEST THINGS IN LIFE
■ “v
FTATt Hit

^Tate Farm Life Insurance Company

ANBESDL* KILLS MOUTH RAIN ON CONTACT
Denture pain, toothache, 
cold sores, teething pain, 

relieved for hours.
When mrfxx mouth striked 

us* An be sol the p»«n k«Uer 
Anbesoi *nth three anesthetics, 
soothes irritated nerve endmgs. 
deaden* oa>n Helps prevent »n- 
fechon. too Use as d**c*ed for 
hours of re’ief

f a, MAD4Ū»Ž>i,'c»CA3Č «, ILL, Wednwday, July U, 197a"

t




