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PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖS 
MINĖJIMAS WASHINGTONE

r (Tęsinys)

J Antroji pranešimų dalis vyko 
po priešpiečių Senato rūmuose, 
pirmin’nkaujant generolui John 
K. Singlaub. Čia kalbėjo aštuoni 
pranešėjai. Iš jų mums įdomiam- 
ši buvo D. Britanijos parlamoi-. 
to narys ir Europos Laisvės ta-; 
rybos prezidentas John Wilkin
son, ir buvęs Australijos parla
mento narys Douglas Darby. Jie-' 
abu reiškė’ solidarumą su pa-į 
vergtųjų tautų vedama kova, ir 
gan aštriai papeikė JAV spalį-; 
dą,. kąd ji nieko nerašanti apie 
Sovietų priespaudą ir Pavergtų
jų Tautų Savaitę.

Vakare vykusioje iškilmingo
je vakarienėje, kuriai vadovavo 
Buvęs Kongreso narys ir dabar
tinis Valstybės departamento 
patarėjas Edward J. Derwins- 
ki, pagrindinę kalbą pasakė' 
JAV viceprezidentas G. Bush., 
Savo kalboje jis paminėjo Pa
baltijo valstybes kaip Sovietų 
Sąjungos agresijos, aukas, ir

lyje keliamą nesantaiką.
Liepos 19 d. prezidentas Rea-- 

gan.Baltuose Rūmuose priėmė. 
Pavergtųjų yTątįtų’Mtstovus, ir. 
pasakė kąjbąį kurioj^primiS 
nė,'.kad^prąeitą mėnesį 'hutfo's 
sitįkęšĄšu "Pabal lijo kilm<*s š^uėį- 
rikl^aisi^ąbaItij’o'Laisvės 
nos -phgėrbime? Jis •tada :pšrėt4- 
kęšį- jog-susirinkta tam, kad at-

kreipti dėmesį į Pabaltijo žmo
nių žiaurią padėtį ii- užtikrinti 
pasaulį; kad Amerika nelaiko jų 
pavergimo amžinu. “Šiandien aš 
kalbu į visus rytų europiečius”, 
pasakė prezidentas Reaganas, 
užtikrindamas, kad “jūsų kova 
yra' mūsų kova, ir vieną dieną 
jūs irgi būsite laisvi”.

Liepos 20 d. Atstovų Rūmuose 
įvyko priėmimas Pavergtų Tau
tų Savaitei paminėti. Priėmimą 

- suruošė ‘‘ad hoc” Kongreso ko
mitetas Pabaltijo valstybių ir 

; Ukrainos reikalams, vadovau- 
•jant Kongreso nariams Brian 
Donnėlly ir Don Ritter, kartu su 
Washington© Pabaltiečių orga
nizacijomis. Ta proga kalbas 
pasakė keli Kongreso nariai.

Minėjimuose dalyvavo Lietu
vos atstovas dr. Stasys A. Bač-' 
kis, VLIKo pirmininkas dr. Ka- 

.zys Bobelis su žmona, dr. D. 
Krivickas su žmona, dr. K. Jur- 

: gėla, dr., J. Stiklorius, inž. L. 
■ Grinius su žmona, VLIKo/Eltos 
įstaigos vedėja Margarita Sa- 

'matieiiėrALTd atstbvžr dr. D. 
Kri-aučeliūnas;-dr. J. -Valaitis ir 
dr. J. Genys; JA V,. Lie tuvių 
Bendruomenės valdybos pirmi-
ninkas>;
gaus

tanas Bi 
į£ų lietui

vyriau-

letuvių 
krūtinės, gieda Amerikos 
fotografai priėjo išvados, 

kad dr. Dargis buvo būdingiausias Pavergtų Tautų Die
nos demonstracijoj protestuotojas.

(Foto: Al Seib ir Louis DeLuca)

Dr. Vytautas P. Dargis, 
mininkas, laikąs kepurę 
himną. Chicagos Sun-Times

Bendruomenės pir
ui

tš kairės pirmoje eilėje matome Antaniną R epšienę, nešančią lietuvišką vėliavėle ir pla
katą. Šalia jos, plakatą iškėlusi Jūratė Jasiūnienė. Kepurę užsidėjęs ir plakatą iš
kėlęs yra dr. Vytautas P. Dargis. Antroje eilėje galima: įžiūrėti tautiniais drabužiais 
pasipuošusią Delfiną Tridienę, Br. Klemką, A. Marmą ir kt. Liepos 22 dieną lietuviai 
sudarė didžiausią tautinę grupę. (Martyno Nagio nuotrauka)

Kisingerio apklausinėjimai gali 
užsitęsti iki metų pabaigos
BUVĘS SEKRETORIUS NORĖJO VISK.). 
" BETVARKYTI; BET NIEKO -NEBUS- -

WASHINGTON. D C. — Dr. ...----
Henry Kisingeris tikėjosi per- 
4-—’-yti - visą Amerikos užsienio 

:> iš to neišėjot 
pašodino į savo 

______ Shultz, o pir--.
__ dienį jį padėjo į savo vietą 
pats prezidentas.

Kisingeris dar dabar neturi 
sudaręs pilno komiteto, bet jam 
aišku, kad jam teks tartis su 
įvairių valstybių atstovais, pri
valės išklausyti ir opozicijos. 
Kisingeris turės apvažiuoti vi
sas Centro Amerikos valstybes 
ir išsikalbėti sti valdžios 
stovais. ,

at

buvo

Pasitarimai tęsis 
iki metų pabaigos

Kisingeris pirmadienį 
užėjęs pas prezidentą. Reaganas
jam aiškiai pasakė, kad jis ne
skubėtų daryti didelių pakaitų. 
Jam teks išklausinėti kitų vals
tybių atstovus. Reikia neuž
miršti, kad apklausinėjimai 
vyks ispanų kalba. Galimas 

i daiktas, kad jam teks susitikti 
ir su Fidel Castro.

Prezidentas yra pasiryžęs su
stabdyti Sovietų ginklų siunti
mą į Kubą ir Nikaraguą. Matyt, 
kad sekretorius Shultz Kisinge- 
riui patarė nesikišti į užsienio 
politikos reikalus. Prezidentas 
nustato pagrindinę liniją, o vė
liau jis pats pagrindinių dėsnių 
laikosi ir kombinuoja.

— VaršuvOsĮvyriausybei bran
giai kainuoja’suimtųjų išlaiky 
mas. Juos reikia maitinti.

DANAI IR ŠVEICARAI 
SEKĖ RUSUS

KOPENHAGA, Danija.— Pas
kutiniais 6 metais Danijos ir 
Šveicarijos vyriausybės labai 
atidžiai sekė Sovietų diploma
tus, apsigyvenusius jų valstybė
se. Vyriausybės nustatė, kad 
visi Sovietų Sąjungos diploma
tai verčiasi šnipinėjimu. Šios 
dvi valstybės nustatė, kad visi 
Sovietų diplomatai yra KGB 
agentai. ,

Jie tiksliai nustatė, kad So
vietų diplomatai stengiasi įsi
brauti į tą organizaciją, kuri 
yra priešinga vidutinio dydžio 
atominių raketų Europoje dislo
kacijai.

Sovietų Sąjunga išleidžia la
bai daug pinigų ir energijos 
šioms organizacijoms kontro
liuoti. Jie apskaičiavo, kad yra 
šimtai tūkstančių žmonių, dir
bančių Sovietų naudai.

Šveicarai išvarė Novosti 
reporterį

Be diplomatų, šveicarų val
džia nustatė, kad Novosti repor
teris A. Dunov, atsiųstas į Švei
cariją, buvo KGB narys, šveica
rai nustatė, kad jis sekioja prieš 
atomines raketas protestuotojus. 
Šveicarų valdžia jį išvijo. *.

Šveicarai išvijo visą eilę dip
lomatų, priklausančių KGB, bet 
dabar Novosti reporteriui davė 
48 valandas, kad dingtų iš Švei
carijos.

AFRIKOJE RAGANOSIAI 
VIRSTA NUO TROŠKULIO

NEGALI MOKĖTI $2.25 
BILIJONO SKOLOS

KALENDORĖLIS
Liepos 27: Natalija, Žintautas, 

Pala, Geržada, Dargis.
Saulė teka 5:39, leidžiasi 8:14.
Oras Šiltas, tvankus.

Čisedni 
sausra ir 
kad raganosiai, patys stipriausi 
dykumos galvijai, pradėjo virs
ti nuo troškulio ir karščio.

čisedni parke rastas didelis 
raganosis. Jis nepajėgė atsikel
ti. Jis buvo surištas ir nuvilk
tas prie šulinio, kur jį galėjo 
apipurkšti vandeniu.

Jis buvo pasvertas. Paaiškėjo, vėliau 
kad raganosis svėrė 500 svajoj nužingsniavo į laukus.

parke, Zimbabvėje, 
karštis tokie dideli.

IZOLIUOS NIKARAGUĄ, JEIGU 
NEATŠAUKS SAVO KARIU

• • «-

PREZIDENTO REAGANO PLANAI KELIA NERIMĄ 
AMERIKOS VALSTYBIŲ TARPE

WASHINGTON, D.C. — Pre- siūlė atšaukti karius iš 
j zidentas Ronald Reaganas padą- I valstybių, bet kai reikalas

kitų 
eina 

apie įsibrovėlių atšaukimą iš 
Salvadoro, tai Nikaragua aiški
na, kad Niką raguos karių ten 
nesą. Salvadore kovoja patys 
salvadoriečiai prieš dabartinę 
Salvadoro vyriausybę.

Meksikos, Venezuelos, Ko
lumbijos ir Panamos valstybių, 
atstovai nepatenkinti JAV pre-, 
zidento nenoru tartis su Kubos 
diktatorium, o tuo tarpu paskj? 
bino manevrus 3 savaitėmis.

Meksika ir kitos valstybės no
rėjo, kad prezidentas būtų ga- 
įėjęs susitarti su šiomis valsty
bėmis ne tik dėl manevrų, bet 
ir dėl kitų reikalų.

rė kelis nelauktus nutarimus, 
kurie keičia iki šio melo vestą 
JAV užsienio politiką Centro ir 
Pietų Amerikoje.

Pirmon eilėn nustebino galin
gų ir skubių JAV karo jėgų ma
nevrai. Amerikos lėktuvnešis 

j su septyniais galingais karo lai
vais saugo visą Centro Ameri
kos pakraštį. Kiti karo laivai

• ir aviacija saugo ne tik Centro 
j Amerikos, bet ir Pietų Amerikos 
1 šiaurinius pakraščius.
j Prezidentas praeitds savaites 
pradžioje pranešė, kad Karibų 
jūroje ir Centro Amerikos pa
kraščiuose gali būti Amerikos 
karo jėgų manevrai, tuo tarpu 
paaiškėjo, kad manevrai jau 
prasidės šios savaitės pabaigoj, j 
Honduras valstybėje Amerikos) irakiečius, norėjusius prasiverž- 

! aviacija iškels karo jėgas ir už- ti kurdų kalnuose.

TEHERANAS, Iranas. — Iš 
kovos lauko ateinančios žinios 
sako, kad Irano kariai atmušė

NEW YORK, N.Y. — Wash-!
ingtono Public Power Supply rims strategines pozicijas. Prezi- ę »f » LlZIWzJ 1», •Al" .«-< 1 /-iLr I »• y, X A' • a'ėr~‘ '

gaminančios, statančios penkias rik’ečiui priklausantį žemės
naujas elektrines jėgaines, vie-; sklypą kareiviams iškelti, 
šai paskelbė, kad negalės mokėti Jeigu Kuba nesustabdys gink- 
•j?2.25 bilijono skolos už .pasko- ^ų kuiitimo ’ į Nikaraguą, tai 
las, gautas atomo pečiams sįa-r-JAV karorijėgos gali visiškai 
*yb- j Į izoliuoti Nikaraguą nuo kitų

y_.- —1.-T ---------1.. 1.—----------- - .i^. i- . __ .

pradėtas statybos,4 darbas, buvo-siųsty^inklų į Nikaraguą. Pra-! laiku iraniečiai šiose pozicijose 
manoma, kad statybai užbaigti eitąįsįąvąitę pati Nikaragua pa- sumušė kurdus.
reikės kiek daugiau negu 5 bil. — --------- -— ------------------------- -———---- —--------- —
dolerių. Dėl infliacijos ir krtų| 
nenumatytų didelių išlaidų vi
sam tam darbui užbaigti dabar 
reikėtų virš 2t) bilijonų dolerių. 
Bendrovės nutarė tik vieną j ė- ‘. 
gainę užbaigti iki 1984 metų,' 
kitų dviejų jėgainių statybą lai-j 
kinai sulaikyti, o kitų dviejų 
jėgainių statybą visai nutraukti, t 

Žmonės, investavę savo pini
gus šiose bendrovėse, turės 
daug nemalonaus laiko, jeigu 
bandys atgauti nors dalį sudėtų■ 
pinigų. Apie pelno gavimą nie
kas neužsimena.

Iraniečiai buvo pasiruošę su
System bendrovės, elektros jėgą dentas pasninko turlmg-am-afiiė- tikti irakiečius. Kada jie^priartė

jo prie kurdų kabių, iraniečiai 
pastojo jiems kelią, geroką dalį 
sužeidė, o kiti traukėsi 
Vėliau irakiečiams buvo 
susirinkti sužeistuosius. 

Irano kariai sumušė ir

atgal, 
leista

Kai prieš kelis metus buvo '-valstybių, kad Kuba negalėtų kė Irako puolamąją grupę. Savo

LENKAI PRADĖJO LEISTI 
POLITINIUS KALINIUS

VARŠUVA, Lenkija. — Len- , 
kų kariškoji vadovybė jau pra
dėjo leisti politkalinius iš kalė
jimo. žnantiems pranešta, kad 
ateitų prie kalėjimo ir pasitiktų 
išleistuosius.

Kas jau nubaustas, tai tam 
panaikina likusią bausmės dalį. 
Kam byla dar neužsibaigusi, tai J 
įrašo už ką kalinys traukiamas , 
teisman, gauna iš jo parašą,1 
kad jis, išėjęs iš kalėjimo, nebe-1 
kovos prieš dabartinę vyriau-

Ateityje kariai galės labai 
lengvai kišti į kalėjimus išėju
sius. Kariuomenės vadai paruo
šė dokumentus, kad lengvai ga
lėtų suimti įtariamuosius.

— Antradienį aukso uncija1 
kainavo $136.

mažiau negu turėjo svęrti. Jis' 
turėjo sverti 3,500 .svarų, bet 
svėrė tik 3,000 svarų. Rągano-1 
sis atsigavo, pagulėjo baloje, o 

sustiprėjęs atsikėlė ir

25 metus nepra leidęs nė vienosBruno Klemka, per 
vergių Tautų Dienos demonstracijos Chieagoje. J pro
testavo prieš Lietuvos įjungimą į Sovietų Sąjungą, šalia 
dr. Dargio, Amerikos laikraščių fotografai nustatė Br. 
Klemką būdingiausiu protestuojančiu lietuviu. Jį pavaiz
duojanti nuotrauka buvo panaudota pirmame Sun-Times 
puslapyje. (Foto: Al Seib ir Louis DeLuca)



Dėsto šio skyriaus redaktoriai

Valgyk tamsta liktai daizo- 
vės ir vaisiu*.

— Gėrai, but ar po valgio, ar 
prieš valgį?

VANDENS LELIJOS
(Liūdnos valandos, tamsiuoju debesėliu 
ant jaunystės dangaus užeinančios, — laikina, 
L’z debesėlio — visuomet saulė.
Džiaugsmo valandos — vandens lelijos...).

Mačiau: lelijos, pražydėję 
Krištolo gyvojo krūtinėj, 
Su žuvele gelmėj auksinėj 
Džiaugsmu dalinos atsidėję.

Tai buvo Vasaros — dievaitės, 
Su Sauluže kaitria, jungtuvės 
Gamtos kilniajam karalaičiui, — 
žiedų ir laimės sutuoktuvės...

Buvau ir žifetną ten nuėjęs 
Vandens lelijų pažiūrėti, — 
Tik man širdis turėj’ skaudėti: 
Nesuradau jų, atsidėjęs...

Bet vėl atėjo vasarėlė,
Ir ten — kur buvo tik ledai, 
Radau jaunumo pilną gėlę 
Žiedu man šypsant dyvinai...

Arėjas Vitkauskas

tik

savo

TAI NE JOv
’ Atvykęs į farmą prleisti atos
togas, miestietis išmetinėja:

— Jūs užtikrinote jog čia nė- 
;ra uodų, o žiūrėk nuo jų nega
lima apsiginti.
- — Tie uodai ne mano, bet 
skrenda iš kitų farmų.
* . * ♦ *

DARBININKAS

at-

man'2 — Ar- tas Plungis, kurį 
rekomenduoji yra pastovus dar
bininkas?
' — Taip, jis labai pastovus ir 
iros, vos pajuda iš vietos...

NEPANAŠU
Kostumeris: — Paveikslas, ku 

rį nutraukėte nėra panašus į 
mane.

Fotografas: — Dėl to jūs ga
lite tik džiaugtis.

♦ ♦ *

TURĖTŲ Jį PASVERTI
Moteriške pašaukia telefonu 

krautuvininką ir jam išmetinė
ja:

— Aš pasiunčiau sūnų parneš
ti du svaru slyvų, o kai jis SU

grįžo tai pasvėrusi radau 
pusantro.

— O ar tamsta pasvėrei 
sūnelį, — rimtai užklausė jos 
krautuvininkas.

* * *
VEIKIANČIOJ ARMIJOJ

Gavęs laišką iš savo žmonos, 
kareivis skubinasi pas savo ka
pitoną:

— Pagal esamus įsakymus 
prašau Tamstos suteikti man 
"fiurlo” ir nė viėilą, bet du.

— Kodėl gi du?
— Mano žmona pagimdė dvy

nukus...
♦ i »

PALENGVINA

Teisėjas: — Liudininkai tvir
tina, jog tamsta turi vieną žmo
ną mieste, o kitą farrhoje. Ar 
tai galimas dalykas?

Kaltinamas: — Taip, tamsta. 
Aš turiu automobilį ir aplankau 
jas.

• Viena moterėlė nuėjo pas 
gydytoją gauti patarimo:

— Ką turiu daryti, ponas dak 
tarė, kad suliesėti?

♦ ♦ ♦

MŪSŲ JAUNIMAS
— Nerūkyk cigarečių, — pata

ria motina savo 16 metų sūnui, 
—tas kenkia sveikatai ir kiše
nei. Paskiau atsisukus i savo 
jaunesnį, 12 metų sūnų:

— Tu tikrai nerūkai?
— Ne, mama, seniai jau nu

stojau.

NAUJAS UŽSIĖMIMAS

— Ką veikia tamstbs kūnus?
— Jis yra dabar mineroldgas.
— Ką tas reiškia?
— Pardavihėją “papšą” ir Šal

tinių vkndenį.

GREIČIAU PASIEKS

Apysenis žmogus įmetė de
šimt centų į Salvation Army 
būbną ir paskiau paklausė jau
nos mergaitės:

— Ką tu darysi su tais pini
gais?

— Atiduosiu juos Viešpačiui.
— O kiek metų turi?
— Devynioiiką.
— O aš esu 87. — ištarė jis iš

imdamas savo dešimtuką. — Tą 
pinigą aš Jam pats paduosiu, nes 
greičiau už jus pamatysiu.

* ♦ *

PERILGAI LAUKTI }
a
1

Mėgstąs dailiai rėdytis vyru-i 
kas klausia siuvėjo: .

-r- Kada jūs pasiųsite man nau. ir tavo dienos pasibaigs, 
ją kostiumą?

— Kai užmokėsite už senąjį.
— Na. brač, aš tiek ilgai ne-Į darbo,

galiu įaujič.'. . ’ ■

tfF ĮPRASTA KAINA
t Vaikinas: — Jonai, tu mate1 į 
kaip aš bučiavau tavo seserį.; 
Kiek nori už nutylėjimą?

Jonas: — Kiti vyrai man duo
ta už tai 25 ir net 50 centų...

* ♦ *

GERA PRIEŽASTIS

Klumpius sutinka gatvėje sa
vo pažįstamą gydytoją ir klau 
Šia jo: '

— Girdėjau, kad jūsų žmona 
išvyko i Floridą pataisyti svei
katą. Ką ii turėjo?

— Nieko daugiau tik tūkstan
tį dolerių piniginėj.

* * «
TUOMET APSIMOKĖS

— Kaip laikaisi, Marki?
— Dar gyvas. Karštis spau

džia. bet manęs dar neužspaudė.
— Tu jaunas, daugiau žinai, 

tai tau nuo karščio lengviau 
gintis.

— Geriausiai — nesiginti.
— Nesiginsi, tai širdis užaks

— Kam jam Kamantas reika
lingas? Kol Kamantas prasižios, 
bai Butkus padarys. Kamantas, 
kaip žinote, rengiasi vestuvėms, 
tai turi kitų rūpesčių, o Butkus 
pakalbėjo, padėkojo už išklau
symą ir išvažiavo.

— Ar nei vienas klausovas dr. 
Butkui nieko nepriminė?. ’L.'

— O ką jis tupėjo priminti?
— Dr. Butkus hbri gražaus su

gyvenimo, kvietė VLIKą į bend
rą kalbą, bet jis yra užvedęs

BUVO, YRA, BUS

Buvo šalis, kur šaulė švietė
Gredftttė iki vakarį,
Kūt Vyturėlis dirbti kvietė,
Išlindęs iš po patalų..

Buvo šalis ten, kur artojai
Žemę pureno ardami.
Kur balas braidė ilgakojai 
Gandrai sau maistą rinkdami.

Buvo šalis ten, kur iš miego 
Purenos kėlė galvutes, 
Pirmos išlindę iš po sniego, 
Lapeliais plojo katutės.

Buvo šalis, kUr girios ošė, 
šimtinės pušys, ąžuolai, 
Šnabždėjo, žaidė, vaizdus lošė, 
.Lyg bočių dvasios, angelai.

Buvo šalis ten, kur mergelės
Šventai dabojo datželiūš,
Skaisčiai mėlynos jų akelės 
Gražiai dabino veidelius.

* # ♦

Yra šalis; kur upė teka 
Krauju pasrtivūsi Šiaiidiėfi,
Kur paukščiai tik retkarčiais šneka. 
Jų skaičius mažinąs kasdien.

Yra dukra, kur ieško, trokšta
Vergijos tautai ir tamsos.
Piktadarybėj bręsta, noksta, 
Prakeiktą Vaisių ji išduos.

Yra sūnūs, Idirš galvą lėnkia
Apgaulės kilpai užkabint,
Kurs žvangius pančius kalą; rengia

s , Lietuvos. laisvei surakint. \
/' K Lyį ' *' * < > < W

* • -Sirdar sūnus, kurs <Viėna?rytą-ir
— širdis nuo karščio neuž- ‘ 

aks, tėve, širdis gali užakti nuo
. Bet jeigu tu karštomis 

Tenomis niekė nedirbsi, tai šir
džiai nereikės smarkiau plakti. bylą prieš Reorganizuotąją. Ai 
ir ji visai neužaks. O jeigu tu 
dar kelis svarus taukų prarasi, 

j tai bus dar lengviau. i
— Kaip tu gali taukus praras

ti, jeigu nieko ned’rbi. į
— Karštomis dienomis reikia 

truputį mažiau valgyti ir dau
giau gerti. Nėgei'k alaus arba i 
degtinės, bet Išgerk stiklą rūgš
taus pieno, tai bus vėsu ir sveika.

— Bostone aš labai lengvai 
galėdavau gauti rūgštaus pieno, 
bet Chicagoje kiek sunkiau. Ten 
išvažiuodavau pas ūkininką, nu
sipirkdavau galoną arba du sal
daus pieno, suraugydavau ir ga- Į 
Įėjai! srėbti, kiek tik norėdavau. 
Chicagoje saldaus pieno negali 
gauti. Čia reikia pirkti jogurtą, 
o jogurtas turi kitokį skonį ir 
kelis kartus brangesnis.

— Be saldaus pieno negali 
gauti jogurto. Reikia žinoti, .kur. 
saldaus pieno gauti, o kai jį su
rasi, tai ir rūgštaus pieno turė
si, kiek tiktai tau reikės.

— Man atrodo, kad reikėtų 
užraugti uzboną pieno dr. But- 
ktii. Jis, pasirodo, yra vešliau
sias politikas. Chicagoje jis savo 
kalbomis sužavėjo visą VLlKo 
tari’bą, o praeitą savaitę jis jau . 
sukvietė visą VLlKo vadovybę.

— Kur jis sukvietė?
— Washingtone Amerikos L. 

Bendruomenė nieko neturi. Zer- 
ra gyvena už miesto. Tai jis 
VLIKą sukvietė pačiose VLlKo 
patalpose, žinai, ten yra ir vė
sintuvai, galitna sureguliuoti 
tbauklmą.

— Dr. Būtkils yra geras kal
bėtojas. Jis aiškino jiems Chi- 
čėgoje VLlKo k Bendruomenės 
darėiškitaą. kuriaihė kalbama 
apie reikalą glaudžiau bendra
darbiauti. Talka, tai lietuvių iš- 
gahyrtias. Pasirtafo, kad VLIKas 
sū HbHdt-Uotnetie visai nesikal
bėjo. Nesikalbėjo ne tik per 
penkerius melus, bet ir peb vi
są dešimtmetį. Dabar reikalai r 
jau pasikeitė. Dabar glaudžiau 
dirbs tie tik šios dvi didelės or
ganizacijos, bet darbas turės 
persimesti ir į kitas vietoves. 
\Vasifngtonc Bendruomenė yra 
silpnutė, bei kai į sostinę suva
žiuos iš priemiesčių Bendruome
nės pareigūnui; bendras darbas 
sukte suksis. VLlKo atstovai la
bai atįlžiai išklausė dr. llulkaiiš 
kalbą. Jis viską buvo gerai su- 
planaVęs ir gražiai pabaigė, tu
rėdamas viltį įtraukti visus 
VLlKo narius į bendrą darbą.

— Ar kalbėjo ir apie V. Ra
man tą?

niekas jo apie tai nepaklausė?

— Jie buvo ta’p susižavėję jo 
planais, kad užmiršo ir paklaus
ti, ar jis nutraukė bylą. Tai 
klausimas, kuris turėtų klausti 
kiekvienas lietuvis, susitikęs dr. 
Butkų, Maiki. Lik sveikas.
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— Kada gi atiduosi man $10? 
Už tuos mizemus pinigus turiu 
vaikščioti pas tave kas savaitę.

— Tai paskolink dar penkio- 
liką tuomet apsimokės ir daž
niau ateiti.

* * *
Parke ant suolelio sėdi vyru

kas ir klausia merginos:
— Ar galiu tave pabučiuoti, 

Atsakymo nėra.
Brangioji, nejaugi man pavy

dėsi vieno bučkio?
Ir vėl tyla.
— Nejaugi tu esi kurčia ir be

jausmė?
— Vi«ai ne. Bet man atrodo, 

tu esi paraližuotas — atšovė rrier 
gina.

rūmą pūstaty^^ 
, Bus dar sūrius- kurs meile sjiyo 

Šmotais sutraukys gi^ndittės, 
Kūbiš per Skausmą atkeliavęs, 
Sumins granatas plieninės.

Bus dar dukra, kur savo tautą 
Iš naujo skaisčiai atgimdys, 
Atsteigs, atpildys, kūr išgriauta. 
Tvirtą, galingą padarys.

Perkūnas

R

r
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FROM A ^OOO y#. old
PLANTED ENGIAMO, AMO Art 
EXCELLENT COOP, J FT. 
speoovs. was produced /£

ITS AMAZING!

Tr WAS CUSTOMARY FoR _ 
KING HENRY 3ZEI TO DEVOUR 
Ą-RORST CRKRERS^

..........

Ow TPF ^FACHES OF MOŽTh

J’EUCACIES.'

• A. A. DR. B. MATULIONIS 
savo automobilyje vairo prieky
je buvo pasikabinęs anglų kal
ba parašytą giesmių programą:

• Kai važiuoji 45 milias per 
valandą, giedok: Kelias yra 
džiaugsmo dalis.

• Kai važiuoji 55 mylias, gie. 
dok: Aš esu čia svetimas, dan
gus yra mano namai.

• Kai važiuoji 65 mylias gie
dok: Arčiau prie tavęs, mano 
Viešpatie.

• Kai važiuoji 75 mylias, gie
dok: Kai šauksi mano vardą, aš 
jau būsiu ten.

“ Kai važiuoji 85 mylias, gie
dok: Viešpatie, aš jau prie ta
vo vartų.

• Kai kurie taip vadinami lie
tuvių laikraščiai pikčiau šmėi-

žia savo tautiečius, negu atviri 
mūsų- tautos priešai. Pasirodo, 
jog ne tik žmonės, bet ir laikraš
čiai pergyvena antrą kūdikystę.

• Kiekvienas -žmogus privalo 
turėti patogią lovą miegojimui 
ir gerus batus ant savo ko
jų. Juk beveik visas rftūšti gy
venimas praeina jei ne batuose, 
tai bent lovoje.

s
• Jaunystėje mes gyvenam 

svajonėmis, subrendimo amžiu
je — tikrumais, o senatvėje — 
įsiminimais.

• Sakoma, jog daugiausia no
ri patekti į dangų tie, kurie ne
šasi ant pečių didžia'usiūš gfriė- 
kų maišus. Panašiai yra ir su 
tais, kurie tiek daug rėkauja 
apie “stoką vienybės’’. Jeigu 
jie tik paliautų draskę kitiems 
akis, tuomet kaip bematant at
sirastų ir pilniausia viehybė.

• Kuomet plėšikas užpuola
žrhogiį ir atima pinigus, tai kfei- 
piamasi į policiją; kad toji pa
gautų ir hūbaustų piktadarius? 
dėt kai sovietinė vėldžia be p«L-> 
sfęrtUėjimo apiplėšia žmones, tai( 
jokie husiskniidimai hėra Įma- 
lidtni, ftes kuris tik bandytų tą 
daryti. tuojaU atskhirtų kalėji- 
rhe. I

• Gali apvažiuoti visą pasaulį 
it Visut pamatysi du skirtinius

veidus — liūdnesniuSj linksmes
nius. Pas mus, Amerikoje; dau
giausia liūdnų veidų būna po 
ri ūkimų.

« Lietuvos kaime seniau dai
nuodavo:

žali barščiai ne patrova, 
Sena merga hė “zobova”.

Bet vasarai užėjus žali arba šal
ti barščiai yra didelis skanumy
nas ir ne bile kur jų galis!!

Pas daktarą
— Jūsų sulaužyta tahka taip 

sugijo, kad galėsit gtčfti net 
shluiku. 1

— Ar tiesa? Iki šiafn laikui 
to instrumento nebuvau paėmęs 
j rankas.

TEISME

— O kaip apkaltintasai išsitei
sinsi — dėlko borėjai ištraukti 
laikrodį iš to žmogaus klšėniaus?

— Nikėjau patirti tiktą laiką.
— Tą laiką aš jUffiš pasakysiu 

— tris mėnesius.

DARBĄ
tiėišpašakytai

ŽINO SAVU

— Daktarė, iš 
kėtičiti. Padėk tftttl ffėičtau nu
siirti. į

— Nemokyk, iattisti, tnanęs. 
Aš pats savb darbą žitiaU.

2 — Naujienos, Cbicavo, 8. TU. Wednesday, July 27. 1083

l ILF

If



RĄ KITI RAŠO:

(Vertė A. Ž.) )’! JAV-bes, nors JAV pripažino
t SSSR tik 1933 metais. Kapita

listų firmos, kurios vedė tarpu
savyje nuožmią konkurenciją, 
skubria v o siūlyti jai savo patar
navimus;, jos įsigydavo koncesi
jas, tiekdavo įrenginius, parū
pindavo ultramodęrnišką gamy
binę technologiją, siųsdavo savo 
inžipierius bei technikus, priim
davo pas save sovietinius pilie
čius stažui. . ‘1 I •

Milai apie “blpkadą”, ‘‘prie
šišką laikyseną”,- apie “kapita-. 
lizmo ryklius”, tykojančius “so
cializmo tėvynę”,, subyrą į šipu
lius. kai pastatai juos prieš 
faktus.

Vien tik Vakarų pasaulio pa
galba įgalino Sovietų valdžią 

| skubiai atstatyti krašto ekono
minę padėtį 1920 m. dešimtine-j 
tyje — transportą, pramonę, ka
syklas — ir tai, nežiūrint sovie
tinės valstybės politikos, kuri 
statė visokiausias kliūtsi kapita
listinių firmų veiklai, ir kuri tuoj 
pat anuliuodavo koncesijas, kai 
tik sovietiniai specialistai būda-

’ “Stafinas garbė mūsų .<jidžio-^ 
jį Stalinas mūsų krašto .vėlia
va” buvp stūgaumaja Sovieti- 
joj. O (r* Vakaruose nemažiau 
žavimasi, kail Stalino dėka 
Cializiuo.tėvynė išaugusi iš “iko
nom bei tarakonais apsėsto kraš
to į modernią* galybę”. ‘ • 
u “Stalinas rado- RusSją, arian

čią medinėm žagrėm, o apleido 
ją; aprūpintą ątominėin /’;gąi- 
nėm”, — il_’2 Z___  .
f - ■ * '■■ Penkmečių mitas liko žmonių 

sąmonėj;.! Net ir disidentus, ro-‘ 
dos, gęrąį pažinojusius sovietinę 
tikrovę, nustebino, atsidūrus už
sienyje,? kiek-prie pirmųjų penk
mečiu įgyvendiriinjo buvo’ prisi
dėję kapitalistiniai kraštai.

: Yra net toks anekdotas, jau 
šešiasdešimties metų senumo, 
bet nepraradęs aktualumo: pir
maisiais revoliucijos’ metais 
vyksta Maskvoj bolševikų kon
ferencija. Visi gerokai nusimi
nę, nes mato, kad padėtis bevil
tiška. Tada ima kalbėti Vladi-. 
miras Iljičius'UliahOvaš: “Draū- . . . . .
gai, nepasiduokit panikai! kai spėję^ pasisavinti 'arų 
mums bus visai riesta, mes pa- 
ki^rii .buržuazijai virvę, ji pa
sikars”. ' ‘ /

Atsistoja£salėj vienas jaunuo-l čiau jas smaugė pelno troškulys, 
lis ir užklausia: ‘’‘Bet7 kur, drau- Panašiai kaip Kominternas ir

rašė Isaac Dėutseher,

techniką. Tos firmos jautėsi ne
labai tvirtoje padėtyje. Joms 

I niekad nebuvo tekę susiimti su 
• tokiu galingu partneriu, o ta-

geAeninai^ mes iškasim tą vir- Vakarų, prokominislinės organi-1 ■ 
vę?7. D Lenįnasjąm atgal: “Ne- zacijos, tie kapitalistai 
sirūpiuk! Patys buržujai mums Tkaip palankios’ Sovietų Sąjungai 
ją parūpins”.' ?■ '■ ------ •— -----

%'Toliau pamatysime apie-kapi- 
tąlistinio pasago, neųuilstamas 
pastangas “pasikąbiht ‘ ant vir-’ 
vėš’?b/- v/: f •• i'U

Tol, kol sovietiniai archyvai 
bus mums'nepriėinami, žmoniją 
nežinos koks tikrai buvę ekc> 
neminės ir technikinės paramos 
Sovietų Sąjungai iš Vakarų ’dy- 
dįsifVakarųifirmos, kurios ture-; 
jo sandėrius su Maskva,, slėpė 
informaciją beveik, taip uoliai, 
ir rūpestingai, kaip kad, ir jų 
partneris. Vienok amerikietis is
torikas: Sutton, , remdamasis/vo
kiečių .ir. amerikiečių archyvine, 
medžiaga, priėjo išvados, kad 
95 % ' sovietinių pramonės įmo
nių-gaudavo yąkariečių paramą 
ihašinų/technologijos ir tiesio- 
gįnės technikos pagalbos pavi
dalu. (Andrei Platonov* ^2ę?en- 
gur, "Paris, 1^2)i ‘

S'dviėlų Sąjunga sumahįaT'išz 
naudodavo konkurenciją, egzis
tavusią tarp 'vakarietiškų fir
mų; ji niokėdavo kreiptis tiek į

veikė

Į viešosios nuomonės formuotojai.
Kada Standard Oil kompanija 

nusprendė statyti pagal Sovietų 
užšžkymą naftos rafineriją Ba
tumi mieste, pasiuntė į SSSR j 
savo žymų reklamų specialistą, 
kad; jis įtikintų amerikiečių vie
šąją opiniją, jog “socializmo tė
vynė” 
kaip ir visos kitos.

Vienu svarbiu faktoriumi So
vietų ir kapitalistų sandėrių iš
sivystyme-buvo svetimšalių, ku
rie. suvaidino “masalo” rolę, 
veikla. Čia tenka paminėti pir
moje vietoje Armandą Hamme- 
rį.. Juliaus Hąmmerio, vieno iš 
komunistų partijos Amerikoj 
steigėjų, sūnus, jaunasis Ham
meris atvyksta Maskvon 1921 
metais su rekomendacija, kurią 

-parūpino jam Martensas, neofi
cialus Sovietų Rusijos prekybos 
atstoyassjA^bese. Jis atgabena 
Sdviėtų baldžiai vagoną vaistų. 
Jį priima Leninas. Hammeris- 
jam pasirolo simpatingu. -Leni
nas pataria jam paimti konce- 

Vokiętiją, ar Angliją, tiek į siją Alapajevsko .asbesto kasyk-

M. ŠILEIKIS Waukegano miesto kampelis

lose, ir pats asmeniškai sutvarko 
formalumus, kurie šiaip galės 
delstis mėnesiais.

Hammeris nepasitenkina pir
muoju milijonu, kurį sukrauna 
jam asbesto koncesija. Iki 1930 
metų jis gyvena su didele šeima 
Maskvoje. Po to, Hammeris iš
sinuomoja 24 kambarių pastatą 
Maskvoje ir pakeičia jį į ofic’a- 
lią JAV atstovybės įstaigą. Jis 
gauna kitą koncesiją — pieštu
kų ir; plunksnų gamybų; 1926 
metais jo įmonė- gamina 100 
milijonų pieštukų ir neša jam 
begalinį pelną. Už tuos pinigus 
Hammeris susiperka rusų meno 
kūrinių. Priešingai 'kitiems kon
cesijų savininkams, jam galima 

■keisti gautas pajamas į dolerius. 
Jo pavyzdžiu užsikrečia kiti. Jis 
tarpininkauja, kad būtų pasi-tesanti vien va^be.j tarp va].
džips ir Henry Fordo, nors šis 
yra mi'rtinų komunistų priešu. 
Juntginė Amerikiečių. Bendrovė 
(50% Hanimerio kapitalo, 50% 
sovietinio) tvarko kokių trijų 
tuzinų amerikiečių firmų reika
lus, firmų, kurios veda biznį 
Sovietų Sąjungėj. (Bob' Consi
dine. Un Americain a Moscou. 
La vie extraordinaire du Dr. Ar
mand Hammer. Paris, 1978).

n Geriausiu įrodymu, kad nebū
ta jokių “kapitalistinės agresi
jos planų”, yra faktas, kad Rau
donoji Armija^ kurioje tarnavo 

. 1929 metais 1.2 milijono vyrų, 
buvo apginkluota prieškarinės 
rusų, gamybos ginklais, bet taip

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> LITERATŪRA, lietuvių literatūros/ meno Ir moksli 

1154 m. metraštis. Jaro? yra vertingi, niekuomet nelemtą, Vine» 
Krtvte, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
J. Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V 
Meilaus straipsniai, bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kaiubos, A. Rūkitelės ir k. Varu 
kūrybos yoveikriais. 365 puri, knyga kainuoja tik F3.

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos te Ui 
tiuli lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie drini 
Iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktai! duomenimb

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprstj 
tas Juoso Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities tits 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyfj 
parduodama tik ui EL i <

1 > LH7TUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tamo-Tim*fasifc
įdomiai paralyt* ttndija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnis I 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai) 
lietuviui. Leidinys ftinstruotas nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
vltovardžlt) pavadinlma'^’r Jų vertiniai | vokiečių kalbą Laba 
gandingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių iamriapla. Kaina

< Kį LAUMSS EAMfi, ralytojos Petronėlės Oriatalfė* abi 
minimai ir mlntyi apie asmenis Ir rietas neprfk. Lietuvoje ir pb 
m airiais bolierikų okupacijos'metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik j 1 t '

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupre 
lai ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje'; tik * 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pos 
riją DaĖar būtų jį galima pavadinti kovotoju ui tmogaus teisei 
Knyga yrą didelio formato, 265 puriapią, kainuoja K,

ao ifmo J
. im j

MERKINĖS MIESTUKAS - 
DZŪKIJOS SOSTINĖ

Merkine didžiuojasi visi ^zū- 
kAi. Kadangi jų čia Amerikoje 
yra nemažai, tai paduosime ir 
trumpą to miestelio istoriją.

Prieš praeitą pasaulinį karą 
Merkinė turėjo apie 3,000 gy
ventojų. Seniau, 16-tam šimt
metyje ji buvo daug gyvesnė ir 
puošnesnė. 1569 metais Merki
nė gavo “laisvo miesto” teises. 
Ji turėjo savo tarybą, teismus, 
sargybą ir herbą. Kai prireikda
vo sušaukti visus gyveiitojus į 
mitingą, arba pranešti apie ko
kią nelaimę, tai suskambindavo l * * •

į dideliu varpu. Tas varpas buvo 
j užsilikęs iki šių dienų..

Merkinėje atsilankydavo ne
mažai didikų. Čia 1418 metais 
Jogaila praleido Kalėdas; 1421

pilis, kurią 1377 metais kryžiud-* 
čiai išgriovė. Kitoje pu-ėje- Ne-’ 
muno būta akmens gadynės 
dybų. Ten randama daug titną/ 
go įrankių. ■ • i

Jurij (Movas, Sovietų Są-; 
jungos Helsinkio grupės steigė-* 
jas, dabar kalinamas Uralo dar-" 
bo stovykloje, pradėjo badofr 
streiką, reikalaudamas amnestP 
jos politiniams kaliniams. Apie?, 
tai pranešė jo žmona Irina Or-' 
U va.. į

— L. Valensa pasakė, kad’ 
naujais karinės valdžios įstaty-- 
mais Lenkijoje, būsianti įvestai 
d:ktalūra. Bet visuomenė nepa-Į- 
siduos diktatūrai ir bandys su-? 
rasti išei tį, nors laistė bus labiatf 
suvaržyta negu buvo ligšiol.

— Čekoslovakijoje teisiamas; 
žmogaus Teisių sąjūdžio Chart 
tijos-77 narys Ladislav Lis. Part 
kurinius kelis mėnesius 55 mętig 
Lis buvo ląįkomas kalėjime, 
kur jo sveikata labai pablogėjoj 

' . ■ i

I . .Į metais Jogaila laikė svarbią kon- 
j ferenciją su užsienio atstovais.

1648 metais karalius Vladislo
vas, grįždamas iš Vilniaus i Var
šuvą buvo sustojęs Merkinėje 
pamedžioti, bet peršalo ir mirė., 

, . . ... 1665 metais Merkinę buvo už-
Daugumą stambiųjų sovieti- švedai įr -ą gerokai ap

griovė. 1676 metai s rLi etų vos di
dikas Mykolas Pącas Įkūrė čia 
jėzuitų kolegij'ą, kuri vėliau te
ko domininkonams.

Miestelio pakraščiuose, nuo se-

žų statytojo pulk. Cooper firma.vokiečiai, anglai, amerikiečiai, 
prancūzai: sunkiaisiais kulko
svaidžiais Maxim ir Colt, leng
vaisiais Prowning ir Ikrais; ar
tilerijoj, šalia rusiškųjų 76 pa
trankų, britiškomis trumpa- 
vamzdėmis; tankai buvo Re
nault gamybos; juos montuoda
vo Fili vietovėj su vokiečių pa
galba, ir t.t. '

* * * t

Be užsienio pagalbos nebūtų ' 
buvę galima įgyvendinti pir

mojo penkmečio plano

. 1928 metais į Detroitą atvyks
ta sovietinių inžinierių grupė ir 
pasiūlo firmai Albert Ka'hn &
Co., pačiai geriausiai prameni- pas amerikiečius, vokie- 
nęs statybos firmai JAV-bėse, i gįus, prancūzus, anglus pačias 
išdirbti projektus pramoni-1 tobuliausias stakles, moderniš

kiausią technologiją ir- jomis 
aprūpindami savo įmones”. Ir 
pridūrė ne be pašaipos/*“Tųo

S ga-

nių elektros jėgainių įrengė bri
tų bendrovė Metropolitan Vic
kers. Vakariečių firmos pastatė 
ir įrengė Magnitogorską, Kuz- 
netską, Uralmachzavodą ir pir-

— Kinijos Liaudies dienraštis 
’pranešė,: kad vienas- asmuo nu-į 
teistas mirti ir 37 nubausti dąrt 
bo stovykla ųž pardavinėjimą

mąjį guolių fabriką Maskvoje | .
(Kaganovic) bei automobilių Uų laikų yra likę-; du liūtiniai 
fabriką Nižni Novgorode, sunk- stulpą, kurie rodo ten buvusias 

ąmyklą Jarosvalyje. miesto ribas. Dabartinė katali- 
liaudies kų bažnyčia statyta Jogailos lai

kais.

Nemuno, Merkio ir Stangės 
opiu santakoje senovėje buvusi

(Kaganovic) bei

vežimių g:
Sunkiosios pramonės 
komisaras Ordžonikidze turėjo 
pagrindo sakyti: “Mūsų įmonės! 
kasyklos pastatytos pagal paskiv 
tinį technikos žodį ir joks kitas 
kraštas neturi joms panašių. 
Kaip mes jas įsigijom Ogi pirk-

niams pastatams, kurie kai nuo- ’
tų 3 milijardus, dolerių (Antho-’i
ny Sutton, Western Technology
:and Soviet ^Economic Jlevelop- įarpu pas juos pačius daug gą- 

! myklų bei kasyklų tebetari de
vyniolikto šimtmečio ir pra-

ment, 1917 - 1932. • Stanford, 
1972). Apie tuziną tų projektų 
turėjo paruošti Detroite, liku-J 
sius — SSSR..- Pagal sutartį, pa
prašytą su Vesėnha, 1930 m. 
amerikiečių firma įsipareigojo 
vykdyti projektus visai sovieti- . 
nei pramonei, tiek sunkiajai, tiek’ 
lengvąją!. Projektuotojai, kons
truktoriai, inžinieriai ir tėchni-j

MEET WE CHALLENGE1 ’

moterų. Jie pardavė daugiau 
kaip 150 moterų.

— Švedijos gynybos jninįš't'e-į 
rijos pareigūnas pareiškė liepos 
20 d. Stockholme, kad Baltijos 
jūroje prie Švedijos krantų vėl 
pasirodė svetimi povandeniniai 
laivai. Švedai juos seka.

. — Sekmadienį Venezueloje 
buver paminėta 200 metų sukak
tis nuo Bolivaro mirties. Jis mi- 

(Iš Nėpr. Lietuvos) rč 1783 an. liepos 24 dieną.
džios XX-ojb -mašineriją

dustrines įmones. Tai buvo -pir-Į 
moję eilėje amerikiečiai, kurie 
nuo 1929 metų užėmė<. pirmąją, 
vietą būrio priešakyję/Btet, buvo 

■ir vokiečių, britų, italų; prancū
zų Į r Dniepro užtvanką'pad

pat ginklais, kuriais ją aprūpino rtatė žinomo amerikiečių garart
zųjr t£t. Dniepro užtvanką' pa-.
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GIFT PARCELS TO LITHUANIA
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
, MARLIA NOREIKIENĖ
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SIUNTINIAI Į LIETUVA
v * • j

Cosmos Parcels Express Corp.
, MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2i>01 W.^69th EL, Chicago, I1L 60629 * TeL 925-2737

: 4^? V-V y AL ANTINAS >
K

83 f'
S

J**’*’ Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Pm i*** TeL 476-2206

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

r SERVE WITH PRIDE K 
THE NATIONAL GUARD

SUSIVIENIJIMAS lietuviįjameriko  je
yra- seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organizacija, .lietuviams ištikimai tarnaujanti faUper 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbūs, gelbsti Ir kitiems, kurie tuos 
; , - darbus dirba. , \

SLA—išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
: apdraudų savo nariams, y <, ? < z
— apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA. neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu." 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime, apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir’ Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui/'siekiančiam 

r- aukštojo mokslo iri jų gyvenimo pradžiai. » ;
: . 1 • J- 1.7* *

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už , 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3’.00 metams:

SLA —kuopų yra visose lietuvių kolonijose.; ,
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėjus, 

..jie Jums nnelai pagelbės į SLA įsirašyti. r.
: \ ' Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą: • >

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 : 

TeL (212) 563-2210 ; " •

SLA

JiSEKMiiiJ’iri i;ivt 11 r b f ri

Ini LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada Ir 
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuotL
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siais kovotojais. Kiekvieną dieną prancūzai pranešinėjo 
pabėgusiems nariams ir kovotojams, kas darėsi Lyono 
srityje, o Klaus Barbie agentai gaudė pranešėjus ir su-

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicago j e ir priemiesčiuose:
metams_______ __________ , $45.00
pusei metų______________ $24.00
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Klaus Barbie - Lyono skerdikas
Vokietis Klaus Barbie priklausė nacių partijai ir 

tapo slaptos vokiečių policijos Gestap (Geheime Staats 
Polizei) veikliu nariu.

Ką jis darė karo metu, tuo tarpu viešumon dar ne
iškelta, bet Lyone prasidėjusios bylos metu viskas išeis 
viešumon. Prancūzų ir vokiečių laikraštininkai renka 
dokumentus, apklausinėja liudininkus, užrašinėja faktus 
ip siunčia į teismą,- kuris pradėjo' ruošti bylą: t - .

Tuo tarpu' viešumonjau' iškelta, kad' Klaus Barbie 
buvo vokiečių slaptos policijos viršininkas Lyons mieste. 
Jo žinioje buvo platus5 Prancūzijos plotas, gulintis į pie
tus nuo Paryžiaus. Iš tos srities buvo kilęs didokas skai
čius prancūzų radikalų partijos vadų, kurie rūpinosi 
Prancūzijos gyventojų reikalais ir nebijojo paruošti kelis 
gana radikalius įstatymus.

Klaus Barbie buvo atsiųstas į Lyono miestą 1942 me-

iminėjo kovotojus prieš nacių okupaciją.
Barbie suiminėjo prancūzus, juos tardė, kankino, 

vietoje šaudė, o kitus siuntė į Vokietijos stovyklas. Tvir
tinama, kad Klaus Barbie išskerdė 20,000 prancūzų. Jis 
turėjo teisę kankinti, tardyti ir šaudyti suimtuosius. 
Kurie mažai ką težinojo apie prancūzų vedamas kovas, 
tai tuos siųsdavo į Vokietiją. Patys prancūzai dabar abe
joja, ar Barbie būtų galėjęs nužudyti tokį didelį pran
cūzų skaičių. Kai buvo sudaryti žuvusiųjų sąrašai, pasi- 

i rodė, kad nužudytų žmonių skaičius buvo keliais tūks
tančiais mažesnis.

Praeitą savaitę buvo atvesta viena žila ir palaužta 
moteris į buvusį Lyono gestapo centrą. Ji buvo 15 metų 
mergaitė, kai Barbie buvo keturių provincijų nacių puo
likų viršininkas. Ji ėjo iš vieno kambario į kitą ir, liudi
ninkams klausant, priminė tam Klaus Barbie, ką jis vie
name kambaryje jai daręs ir kaip ją, išrengtą, kankinęs. 
Barbie tardytojams pasakė, kad jis neatsakinės į klausi
mus, jeigu jam atves dar vieną tokią moteriškę, kokia 
buvo atvesta tą dieną. Ji buvo kankinta Lyono gestapo 
centre, bet ji vis dėlto nebuvo nužudyta. Ji buvo išsiųsta 
į Vokietiją, o karo pabaigoje grįžo, o dabar buvo atvesta 
į Lyono gestapo centrą.

Dabar BBC (British Broadcasting Corporation), 
apklausinėjusi eilę liudininkų, paruošė filmą į parinktus 
klausimus ir atsakymus. Britų BBC pranešimą pavadino 
“Klaus Barbie: ryšys su Amerika”. Susidaro įspūdis, 
kad tas “žmonių skerdikas” turėjo ypatingus ryšius su 
amerikiečiais, kurie neleidę prancūzams jo suimti, padėję 
išvežti jį į Pietų Ameriką, kur jis ištaigingai gyvenęs. 
Jis gyvenęs Bolivijoj, kol kariai nutarė atiduoti vyriau
sybę civiliams, o naujasis prezidentas, įsistiprinęs sosti
nėje ir kariuomenėje, suėmęs Klaus Barbie ir atidavęs jį 
dabartinei prancūzų vyriausybei teisti; Dabartiniu metu 
jis yra' Lyono kalėjime? jam prancūzai ruošia teismą. 
Tuo. talpu britų, BBC paruošė rinformacijai vokiečiui 
pasmerkti. . : ' ’ ’ ' ' \

Tikrovė yra visai kitokia, negu britų BBC vaizduo
ja. Kada Amerikos karo jėgos užėmė pietų Prancūziją, 
jos suėmė visus vokiečių pastatytus pareigūnus. Tais 
laikais Klaus Barbie nebuvo vadinamas “žmonių sker
diku”. Jam primestas šitas pavadinimas tiktai po de
šimtmečio. Amerikiečiams užėmus Lyono sritį, buvo ap-

Kuršių mariose

VL. B A KŪNASPASTABOS Iš TOLO

tų pradžioje, ten dirbo ištisus 1942, 1943 ir veik 1944 me
tus. Tuo metu vokiečiai buvo okupavę visą šiaurės Pran
cūziją, o pietinę dalį “oficialiai” valdė maršalas Petain, 
visiškai jau susenęs kariuomenės didvyris, ir radikalus 
politikas Pierre Lavalle.

Lyono mieste buvo savivaldybės rūmai, miesto poli
cija, kurios stengėsi administruoti visą' Lyono sritį, ap
imančią keturias Prancūzijos provincijas. Klaus Barbie 
buvo paskirtas tų keturių provincijų vyriausiu slaptos 
nacių policijos vadu.

Tuo metu Lyono mieste jis turėjo kelis svarbius dar
bus atlikti. Pirmiausia jam reikėjo apvalyti visas tas 
keturias provincijas nuo Prancūzijoje gyvenusių žydų 
Jie buvo šalinami iš turimų pareigi}, varomi į gestapo 
policijos centrą, įsteigtą šalia miesto sodo buvusioje di
delėje salėje ir gretimuose rūmuose. Be to, Barbie turėjo 
suimti visus prancūzus, kurie palaikė ryšius su Charles' 
de Gaulle šalininkais, pabėgusiais į Angliją ir radijo sto
telių pagalba palaikančius ryšius su Prancūzijoje liku-

klausinėtas ir Klaus Barbie. Paaiškėjo, kad jis buvo pa
prastas vokiečių tarnautojas, pildęs iš centro atėjusius 
įsakymus. Jis nesuėmė nė vieno prancūzo, negavęs įsa
kymo iš Vokietijos vyriausybės. Amerikiečiai, patikrinę 
jo veiklą, jo net nebuvo suėmę. Jį paliko laisvai gyventi 
tame pačiame bute, kur jis gyveno, įsakydami niekur 
nepasitraukti.

Kada amerikiečiams buvo reikalingos žinios apie 
pietų Prancūzijoje veikusius komunistus, planavusius 
paimti vyriausybę pietų Prancūzijoj, amerikiečiai krei
pėsi į Klaus Barbie informacijoms. Jis buvo turėjęs gerą 
tinklą ir amerikiečiams suteikė tikslių. žinių. Tuo metu 
prancūzų policija ir žvalgyba buvo suirusios, pilnos įsi
brovusių komunistų. Prancūzai pareikalavo suimti Klaus 
Barbie ir atiduoti jį prancūzų policijai, bet amerikiečiai 
atsisakė to padaryti. Jie buvo tikri, kad Klaus Barbie bus 
tardomas ir, ko gero, nužudytas. Tuo tarpu amerikie
čiams buvo reikailngas, nes jis žinojo, kas darosi Pran
cūzijos komunistų partijoj, jis turėjo žmonių komunis-

(Tęsinys)
Labai gilų įspūdį paliko “Ari

zoną” lankant, vos pro jūros 
vandens paviršių matomi to šar
vuotlaivio didžiųjų patrankų 

. įtvirtinimai laivo denyje — su- 
1 rūdiję, parū-davę, jūros vandens 
ir auglių apsėsti, bet kontūrai 
aiškiai įmatomi. Stebint . van-. 
dens paviršių, slenkantį “Arizo
nos” denioHatsuje, kartais pasi
rodo spalvota “bala” — mėly? 
nai raudonos, žalsvos spalvos — 
iŠ nuskendusio šarvuotlaivio 
“Arizona” alyvos tanku dar vis 
(po daugiau kaip 40 metų) pro
s'skverbiąs alyvos lašas, pasiro
dydavo vandens paviršiuje. Tai 
vienintelės gyvybės ženklas (ne
gyvo elementą) iš milžino “Ari
zona”. Įdomu, kad. gyvi išlikę 
ir išsigelbėję “Arizonos” jūri
ninkai (nenuskendę su laivu), 
vėliau mirę, yra palaidoti, pagal 
jų pareikštą norą, tame nusken- 
dusiame laive.

“Arizonos” memorialinio pa
minklo aplankymu mano Hava-

jų “misija” patenkino visus ma
no lūkesčius.

kas ir pasisekė: “sugavau” jį, 
tedefonuodamas aplinkiniais ke
liais, beatostogaujantį čia pas 
mano pašonėje Kalifornijoje, 
San Diego, gyvenančius gimi
nes. Bent tiek pasitenkinau, kad 
su Jonu Uždaviniu galėjau pa
kalbėti telefonu, kuria proga jis 
perdavė savo sveikinimus vi
siems lietuviams kurie jį atsime
na, o tokių čia L. A.'.dar yra

Vykdamas į Havajus anūkės 
“graduation” pobūvio proga — 
turėjau galvoje ne tik mielą 
anūkę, bet ir girdėtus gandus, 
.kad Havajuose, ypačiai Honolulu dbu^'iš jp Vykios, čia gy- 
miestear apylinkėse, gyvena Joną Uždavinį
kai kas iš lietuvių .ir net..,, Įa-*'4 '* 
bai žinomų, bent jau čia ryti
niame (žiūrint iš Havajų) Pą- 
ccifiko krante... Pirmoje eilėje 
Jonas Uždavinys, nepaprastai 
daug veikęs ir aukojęs lietuviš
kam reikalui Los Angeles lietu
vių kolonijoje, laikomas vienu 
iš pionierių šios kolonijos stei
gime ir ugdyme. Niekaip man, 
esant Honolulu, nepavyko su
megzti telefoninio ryšio su tuo 
daug lietuvybei (ypač Los An
geles) nusipelnusiu dzūku, nes 
mano turėtu (iš Los Angeles) jo 
adresu — nebuvo jokio atsaky
mo telefonu. Gaila, tik grįžęs 
namo į Los Angeles, vėl neat- 
laidžiai stengiausi “pagauti” Jo
ną Uždavinį telefonu bet kur —

tų eilėse ir gaudavo tikslias žinias.
Amerikiečiai neatidavė Barbie komunistams. Jam 

padėjo išvažiuoti į Ispaniją, o vėliau į Pietų Ameriką. Tai 
tvirtina atsargon išėjęs JAV kariuomenės pulk. Eugene 
J. Kolb, kuris tuo metu tardė Klaus Barbie ir padėjo jam 
išvažiuoti į Pietų Ameriką.

Tenka stebėtis, kodėl dabar britų BBC paruošė in
formaciją apie “Lyono skerdiko ryšius su Amerika” ir 
kodėl amerikiečiai tokias žinias teikia.

Litžfek'riąti,- kadmažai. kas ųžs U 
tarnavo gilesnės pagarbosjr pa- 

: dėkos hiž veikluTiįBtuyiško j e vi
suomenėje, kaip gis asmeniškai 
— dalyvaudamas visur čia, Los- 
Angeles,- lietuviškait kolonijai 
besikuriant dar gerokai anks
čiau, net prieš daugeliui “dypu- 
kų” čia atvykstant, kuriems ta
da, savo parašu (garantuojant 
užlaikymą ir darbą) padėjo įsi
kurti. Jono brolis, Vincas užda
vinys, neseni ausiai mirė oku
puotoje Lietuvoje, kur buvo pa
laidotas minioms lietuvių į ka- 
pūs palydint. Jis, Vincas, to bu
vo užsitarnavęs jau nepriklauso
moje Lietuvoje, nes buvo vie
nas žymiausių, tų laikų, Vil
niaus lietuvių veikėjų, ko nega
lėjo paneigti net dabartinis Lie
tuvos 
džiais 
Vinco 
voje.

Nesigilinau į aplinkybes, ku
riomis toks entuziastingai veik
lus Jonas Uždavinys iš Los- An
geles persikėlė į egzotinės gam
tos salą Hawaii (didėiausia Ha-

(Nukelta į 5 psi.)

okupantas. Keliais žo- 
prisiminėme Jono brolio 
mirti okupuotoje Lietu

LEVAS TOLSTOJUS

ŠTAI KUR YRA TIKROJI MEILĖ
(Tęsinys)

Senė prekiautoja berniuką paleido ir šis no
rėjo tuojau pasprukti, bet Martynas sulaikė jį, 
liepdamas:

— Atsiprašyk senelės ir niekada daugiau 
taip nesielk. Aš mačiau: obuolį tu paėmei, — sa
kė Martynas.

Berniukas pravirko ir prašėsi dovanojamas.
— O, taip, tai gerai.
Ir Martynas, paėmęs iš pintinės obuolį, pa

davė berniukui, sakydamas:
— O dabar imk šitą obuolį, — ir kreipdama

sis į prekiautoją, Martynas pasakė: — Aš sumo
kėsiu tamstai už jį.

— Tokiu elgesiu tokie padaužos tik tvirki
nami. Jis turėtų būti taip atlygintas, kad visą 
savaitę prisėsti negalėtų! — vis dar piktai kal
bėjo senė prekiautoja.

— Ak. senele, senele, — prieštaravo jai Mar
tynas. — Mums tik taip atrodo, bet pagal dieviš
kąjį mokslą visai kitaip yra. Jeigu tamsta jį tik 
už tą vieną obuolį taip skaudžiai nubausti nori, 
kns tat turėtų ištikti sv mumis už mpsų nuo
dėmės?

Prekiaut'ia ty’ėjo, o Martynas papasakojo 
jai iš šventrašč '* palyginimą, kaip valdovas pasi- 
' ai Įėjo tarno. aGpido jį ir dovanojo jam skolą.

0 tas tarnas, nutvėręs savąjį skolininką, negai
lestingai mušė ir smaugė, būtinai reikalaudamas 
grąžinti jam skolą, ir be jokio pasigailėjimo įki
šo jį kalėjimam

Senelė ir berniukos klausėsi.
— Dievas mums įsakė, — aiškino Martynas,

— visiems atleisti, nes, priešingai, nebus ir mums 
atleista. Visiems turime atleisti, o visų pirma — 
neišmanėliams.

Atsiduso senoji, linguodama galvą.
— Sutinku. Taip jau, žinoma, teisingai. Bet 

jie per daug jau ištvirkę.
— Už tai mes senieji privalome juos mokyti,

— kalbėjo Martynas.
— Panašiai ir aš manau, — prabilo prekiau

toja. — Turėjau aš jų septynis, bet tik viena 
dukra man iš jų išliko.

Ir papasakojo senelė, kur ir kaip ji su dukte
rimi gyvena ir kiek vaikaičių turi.

— Mano jėgos jau išseko, — tęsė ji, — tačiau 
aš vis dar tebedirbu. Maži vaikaičiai daug eibių 
man pridaro, bet kartu jie man ir labai geri. 
Niekas man tiek nėra mielas, kaip jie. Ksiutka 
pas nieką neina, bet vos tik mane pamato, tuo
jau šaukia: “Senele, mano mylimiausioji senele!”

Senoji, pagaliau, visai sušvelnėjo.
— žinoma, juk tai eilinis vMkėzo pokštas. 

Teeina jis sau su Ponu Dievu. — kalbėjo ji, žiū
rėdama į berniuką.

Ir senutė stengėsi maišą vėl ant pečių užsi
kelti. bet priėjęs berniukas pasisiūlė:

— Duokite man, senute, maišą. Aš panešiu jį, 
nes man pakeliui; aš taipgi ton pat pusėn einu.

Palingavo senutė galvą ir susijaudinusi pa
kylėjo berniukui maišą ant pečių. Ir taip jie su
taikinti nuėjo drauge, geruoju besikalbėdami.

Martynas ilgai dar stovėjo, stebėdamas abu 
nutolstančius, ir girdėjo juos kalbant. Senoji vi
sai pamiršo paimti iš Martyno pinigus už obuolį.

Toli palydėjęs juos akimis, Martynas paten
kintas sugrįžo į savąjį kambarėlį. Akinius rado jis 
nesudužusius ant laiptų. Pakėlė numestą ylą ir 
vėl sėdosi prie darbo. Neilgai tedirbo, nes jau ir 
sutemo taip, kad ylos dūriai sunkiai bebuvo įžiū
rimi. Dabar pastebėjo Martynas praeinantį vyrą, 
kuris uždeginėjo gatvių žibintus.

Martynas, pagalvojęs, kad laikas jau ir jam 
įžiebti šviesą, uždegęs lemputę, pakabino ją ties 
savo darbo stalu ir tęsė savąjį darbą.

Pabaigęs vieną batą, šiaip ir taip pavartęs jį, 
pasukinėjęs rankose, gėrėjosi savo gražiu dar
bu. Dabar sudėjo savo darbo įrankius, sušlavė 
odos ir kitokios medžiagos atraižas, surinko še
rius, vielų kabes, ylas, pastatė lempą ant stalo 
ir paėmė nuo lentynos Evangeliją. Norėjosi jam 
knygą atversti tbje Vietoje, kurioje vakar chromo 
juostele buvo paženklinęs, bet knyga savaime 
atsidengė visai kitoje vietoje.

Atidengdamas knygą, Martynas mąstė apie 
savo vakarykštį sapną.

Esant jam taip giliai susimąsčiusiam, staiga 
I pasigirdo užnugaryje koks tai šlamesys, lyg būtų 

kas iš lengvo artėjęs prie jo.
Atsigrįžo Martynas ir nustebęs mato: ato

kiau jo, tamsioje kambario kertėje, aiškiai stovi 
kokie tai lyg ir kažkur matyti žmonės, kurių 
greitomis, ir dėl savotiškos susidariusios nuotai
kos, jis neatpažino. Tuo metu aiškiai pasigirsta 
balsas:

— Martynai, tu, Martynai, ar nepažįsti 
manęs?

— Kas esi? — paklausė Martynas.
— Tai aš, — atsakė balsas.
Ir iš tamsios kambarėlio kertės, maloniai be

sišypsąs žengė į priekį Stepanyc’ius ir, nelyginant 
kokiame debesėlyje, išnyko.

— O štai ir aš esu, — vėl kažkas prašneko. 
Ir iš tos pačios kertės, laiminga šypsena veide, su 
kūdikiu ant rankų, pasirodė moteriškė. Kūdikis 
taipgi gražiai šypsojosi, ir abu išnyko.

— Ir mes esame čia, — iš ten pat pasigirdo 
patenkinti balsai. Senė prekiautoja ir borr.irk?3 
su obuoliu, abu gražiais šypsniais veiduose, pa
tenkinti, iš tos pat tamsios kertės žengia Mar
tyno linkui ir, kaip ir pirmieji pariaptirgi regė
jimai, išnyko.

(Dus dz-girz)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIKUOS0
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VAKARŲ VĖJAI

rirŠeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigas 
tokiu adresu;

Smjieaos, 1739 & Halstad St, Chicago, IL 60Sttį Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Westchacter Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manhaim Rd, Wastchastar, UI. 
VALANDOS: 3—fi darbo dienomis

KALBOS KAMPELIS (312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

TeL: 562-2727 arba 562-272§

Sarvica 855-4506, P*#« 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Straai 

Valanda. pagal susitarimu.

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71»t St T»L 737-5149

ir “contact lenses”,

Dr. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLRS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rri STREET 

Vtlanflua: utrsd. 1—6 popiet,

Užuot ir vietoj(e)
Neretai tenka girdėti ir spau

doje pastebėti, kad šių dviejų 
žodelyčių (užuot — prieveiks
mis, o vieta j (e) kai kuriuose 
lietuviškuose žodynuose iš daik
tavardžio vieta jau padaryta taip 
pat priemeiksmis vietoj) reikš
mė vieno nuo kito neskiriama.

Laikraščiuose, knygose ir kal
bose dažni tokie pasakymai:

a. Vietoje atsiprašęs, jis ėmė 
net dar daugiau koliotis;

b. Petras, vietoj eiti namo, 
užklydo į smuklę (taverną, sa- 
liūną);

c. Vietoje tokio nežmoniško 
elgesio, mes ryžkimės tvarkyti 
savas asmenybes, ir t. t.

Šie visi pasakymai nevykę, ir 
reikia jų vengti. Teisingai turė
tų būti taip:

a. Užuot atsiprašęs, jis 
dėjo dar daugiau koliotis;

b. Petras, užuot namo 
į smuklę užklydo;

c. Užuot nežmoniškai besiel
gia, geriau ryžkimės savo asme
nybes tvarkyti.

Jei norime nurodyti kas ką 
pakeikia, kuo kas pamainoma, 
tai tenka vartoti vietoj(e):

. a. Nesistebėk, jei Jono vie
toj (e) atsirado jo žmona. Reiš
kia — ji jį pavadavo, užėmė jo 
vietą;

b. Vietoj gėlių, matėsi tik sta
garų guzulys. Reiškia — tie sta- 
gerai stovėjo gėlių vietoje;

c. Namų vietoje tesimatė 
plytgalių krūva (po didelio 
mės drebėjimo), ir t. t.

Kai norime vieną veiksmą pa
keisti kitu — vartokime užuot. 
Kai minime vietovę, kurioj atsi
randa kas nors kitas, o ne tas 
kas ten privalėjo būti — varto
kime vietoj ar vietoje.

Juozas Žemaitis

pra

ėjęs,

’t

Lietuvos nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla

GAIDAS - DAIMID

Ofita taiefvnaa: 776-2888, 
BMMcIIm taieCi 448-554S

1

Prostatos, inkstų ir šlapume

5025 CENTRAL AVĖ, 
St Petersburg, Fla. 33711 

TeL (8132 321-4201

tik 
že-

PERKRAUSTYMAI

Latdimai — Pilna apdravdi ~ 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charft 
ir VISA korteles.

L ŽERSNAS. TtL 925-8862 — Ispanijos karalius Juan 
Garlos dalyvavo Bolivaro mir
ties 200 metų sutartyje, įvyku
sioje Caracas mieste.

PASTABOS IŠ TOLO
Atkelta iš 4 psi. 

salyno sala — su beveik 
dažnai 
rodan
ti 3,796

daugiau kaip 30 metų. Atsisvei
kinant širdį kuteno malonus 
jausmas, kad lietuvis taip aukš
tai iškopė mokslo srityje. Kaip 
su buvusiu radijo valandėlės ben
dradarbiu padariau trumpą po
kalbį, kad buvę jo draugai iš
girstu vėl jo balsą per radiją, 
daug kartų girdėję jį prieš 30 
metų (pokalbį — rekoarduotą — 
jau esu perdavęs savo radijo pro. 
gramoje).

Nebūtinai, kad į Havajus vy
kau ieškoti lietuvių, nes pirmo
je eilėje buvo šeimyniškas rei
kalas (anūkės graduation), tai 
kaio laikraštininkui vistiek rū- X
pėjo dar žodi - kitą “sumesti” su 
ten gyvenančiais lietuviais, kurių 
net ir nepažįstu. Pasirodo, kad 
ne taip lengva: daug kartų skam
binau telefonu — be pasekmių 
dailininkei Jabeikienei, kuri 
ten dirba Honolulu meno muzie
juje. Ten gyvena dailininkas Žo-

jis būsiąs kandidatu atstovauti 
JAV — sekančiais metais olim
piadoje Los Angeles. Apie jį, 
Joe Lileikį, yra įdėtas puikus 
Jack Wyatt straipsnis “Lietuvių 
Dienų” žurnalo š. m. gegužės 
mėn. laidoje (L. D. žurnalą Los 
Angeles leidžia A. Skirius).

Yra ir daugiau Havajuose gy
venančių lietuvių, bet nebuvo 
šį kartą pakankamai laiko juos 
surasti ir pasikalbėti — bent te
lefonu. Jei dar kartą nuvyksiu 
į Havajus, kai ten oras bus kiek 
vėsesnis, gal turėsiu daugiau 
energijos ir laiko paieškoti lie
tuvių tame egzotiškame pasauly
je. O gal iki tol tos pareigos 
bus pasiėmę kiti laikraštininkai 
— linkiu jiems sėkmės.

e

Apdraustai perkrauatymaa
H įvairiu atstumu, 

ANTANAS VILIMAS 
TaL 376-1882 arta 37M996

RADIJO 1ĖIMOŠ VALANDOS

8eiUdieni*if ir
nuo 8:30 iki 9^8 raL ryto.
Stoti*. WOPA - 1498 AM 

trataliuol.mo. ii mūav
M*rqu*tt« Parta.

Vedi|a —• Aldona Dtvkua
T»l*#4 778-1543

zis? s©. Maplewood avi. 
CHICAGO, IL 40429

^Lietuvos Aidai’
KAZt BRAZDU ON YT6 

v«d6|«

Kasdien nuo pirmadienio iki pank- 
tadieftio 8:30 *xl. vakaro. 

V1WM laido* ii WCEV rtotiaa.

ii WT1S itotie*. U10 AM ban*a 
X6« W. Tirt Street

Chicago, Oliuota 60628 
TIM. 778-1374

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

vajų 
nuolat garuojančiu, net 
raudonus lavos liežuvius 
čiu Mauna Kea vulkanu 
pėdų nuo jūros paviršiaus). Be
abejo, tai jo asmeniškas reikalas.

Kitas losangelietis lietuvis, ku
rį norėjau sutikti būdamas Ho
nolulu, tai Vladas Mųėhlia, da
bar Walter Miklius, su kuriuo 
teko kartu dirbti dar pačioje pra
džioje (1952 m.) lietuviškoje Los 
Angeles radijo valandėlėje, ku
rios pagrindinis steigėjas buvo 
kaip tik anksčiau- minėtas Jonas 
Uždavinys. Vladas MuchliA, bū. 

-damas daug jaunesnis už mane, 
griebėsi mokslo, ji savų paskir
čiai baigė, perėjo dirbti T moksli
nę sritį. Pradžioje pora metų 
dirbo Davis universitete (Kali
fornijoje), paskui kitus pora 
metų Washingtone, D. C. ir ga
liausiai prieš 15 metų persikėlė
į Havajus — Honolulu, kur jau į romskis, už kurio yra ištekėjusi 
su moksliniu Ph. D. (Doctor of’ pasaulio garso dailininko Prano 
Philosophy) laipsniu perėjo Domšaičio našlė. Pritrūkus lai- 
dirbti į Havajų universitetą, ku- ko net ir nemėginau juos (Žo- 
riame jau virš 15 metų dėsto eko-• romskius) 
nomintius mokslus, taigi yra ti-j kaip lygiai nemėginau susižinoti 
tuluotas profesorius. Nesunkiai; ir su neabejotinai lietuvių kil- 
su juo susisiekiau telefonu, o J mės studentu Joe Lileikių, stu- 
kitą dieną sutartu laiku aplan-1 dijuojančiu Havajų' universite- 
kiau jį jo ištaigingoje reziden-į te ir pasižymėjusiu kaip geru 
cijoje, brangių vilų distriktel plaukiku, nes toje sporto srityje 
pačiame pajūryje. Buvo labai | jis atstovauja ne tik savo univer- 
malonus susit’kimas, nes nors ir s 
skubėjau prisiminėme bendrus -■ 
(Los Angeles) pažįstamus iš lai- 
kų kai bendradarbiavome prieš

— Nuo rugsėjo 20 d. Pietų Ko
rėjoje kai kuriose sostinės da
lyse uždraudė valgyklose parda
vinėti šunų mėsą, gyvačių ir 

j sliekų sriubas, nes tai nekelia 
apetito kitataučiams. Seoulo 
didmiestis ruošiasi tarptauti
niam parlamentarų suvažiavi
mui, kuris įvyks spalio mėnesį.

trukdyti telefonu,

sitetą bet dabar jau kalbama, kad

— Jungtinių Tautų Branduo
linės Energijos agentūros gene- j 
ralinis direktorius rugpiūčio 
mėnesį lankysis Kinijoje. Ta 
agentūra buvo įsteigta 1957 me
tais tikslu jungti visus kraštus, 
naudojančius branduolinę ener
giją taikingiems reikalams. Iki 
šiol Kinija dar nepriklauso tai. 
agentūrai.

f WHAT IS TUT FASTEST GROWING 
HEALTH CART RROreSS/ON-AND WHY?

a ©STfOPATHIC Z&EDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY 

, i &O.-S, WILL MORE THAN
I DOUBLE THEIR PRESENT 

NUMBER-GROWING FROM 
[1 16,000 TOCAY TO MORE

THAN S6,OO0 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/y

Mirus mielam vyrui, 
t PAULINĄ YELICH

širdingai užjaučiu ir Naujienoms skiriu auką.

J. KARIBUTAS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345(
f TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I

VANCE FUNERAL HOME
/ 1424 South 50th Avenue

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINŽ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Ajkstes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

2 Laidotuvių Direktoriai j

2424 West 69th Street — Tek RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

ty.O.'S ARI FUUY LICENSED TD PRESCRIBE 
PRUOS, PERFORM JURGIRY AND VTIUXI 
ALL OTHER f Ci INTI F KALVY ACCIPTID 
M LANS FOR TREATING INJURY AMP RSUS^ 
INCLUDING THE VH OF MAHIPULATIVIJ

Primary kimoki 
FORTH! PROFESSION'S į 
RAPID GROWTHS THE 
emphasis rr places 
ON TRAINING
FRACTITIONMX

{Although only rvk 
PERCENT OP THE PHY* 
SICIAH POPULATION 
D.O/S PRCM1D& 
^KALTH CARS POR 
THAN TIM PSRCSNT C* 
~ - r ~L SOME

BIELIŪNAS
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue 
Tel. — 523-3572

....BI i~l_|—ill IWIWIIII11 Į

For constipation relief tomorrow 
! reach for EX-LAX tonight.

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
’rhs’thi»^cmight.iGenMy4itepen<iaMy Tryat tonight 
You'll like the relief in the momihg.
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder?
♦
Read labd and follow 
directions.
C D Ux, Inc.. 19*2

Tel. 974-4410

YASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
n

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003
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MAŽASIS KRAŠTAS IR POPIEŽIUS .
Lietuva — katalikiška Tary

bų Respublika.
S(i tokia antrašte Leo Wieland 

pradeda ilgą straipsnį^Frank
furter Allgemeine Zeitung, 18- 
fo birželio .numeryje. Straipsnis 
iliustruotas Vilniaus Šv. Onos 
bažnyčios nuotrauka, bet paraš
tė po Kauno įgulos bažnyčios 
fotografija iš Laisvės Alėjos sa
ko: “Vilniaus katedra, šiandien 
naudojama kaip paveikslų ga. 
leri'a ir koncertų salę”, čia pa
duodame straipsnio vertimą.

“Mažas, uolių katalikų pilnas 
kraštas, | kirtbpopiežius dar ne
dali ‘ kęlrąyti. vadinasi Lietuva. 
0 tuo tarpu tas jam būtų tik 
mažas žingsnis iš Częstochowos. 
Kai ,kurių vokiečių ausyse žodis 
Lietuva dar primena sviestą, 
kiaulieną ir žąsies taukus. K»ž- 
lęur už Rytprūsių, Memelis, Hit
lerio Stalinui parduotas. Šimt
mečiais jis buvo mūšių ir ma
nevrų laukas vokiečių, lenkų ir 
prancūzų armijoms. Bet lietu
viai vistiek kažkaip išlaikė sa- 
vo tapatybę. Tautiniam susipra
time religija turi labai svarbią 
,r<(lę. Tokiu būdu Lietu
va yra vienintelė katalikiška 
tuva yra vienintelė -katalikiška 
fabaltio respublika, šalia Lat
vijos ir Estijos, kur protestan
tizmas yra įliejęs savo mažiau 
gilias šaknis. Jonas Paulius II, 
įiišku, gerai žino savo kaimynus 
už kuršių Neringos. Jis juk yra 
Vyriausia galva tų dviejų mili
jonų tikinčiųjų lietuvių. Šian
dien jie žiūri per pasienio tvorą 
šįu lenkų televizijos pagalba, nes 
popiežiaus vizitui vizos negau
namos. Žinoma, lietuviams būtų 
daug mieliau matyti popiežių

nė jėga, ne taip kaip Lenkijoje. 
Žinoma, “lenkiškos sąlygos” at. 
sispindi. Gal dėl jų šiandien ka
talikai ir komunistai konstatuo
ja, kad reiktų sugyventi.

Vilniaus užsieniu reikalų rr.i- 
nisterije e laikomasi vienos pa
žiūros: 30.000 lietuvių gyveno 
Lenkijoje ir nepertėgo j Soli- 
darnošč eiles. O ką galvoja 250,- 
000 Lietuvos lenkų apie savo ne
ramius tautiečius? Oficialus at
sakymą-: "Jie laike kiršintojus 
kvailiais”. Pusiau oficialų atsa
kymą gaunama iš atviros, bet 
prtijes linijai ištikimos inteli
gentijos: “Lenkija niekuomet 
nebuvo pilnoj tvarkoj,, taip ir 
dabar”. Gal ir geriau, kad tas 
popiežius nesilanko Lietuvoje. 
Su italu būtų daug paprasčiau. 
O dar ir lietuvis Vatikane yra 
įsivėlęs į banko skandalą. Tai 
moteriai tas patvirtina jos Įtari
mus. Komentarai gatvėje yra 
santūrūs. Ar lenkų pavyzdys 
daugiau gąsdina negu skatina?

KILLS 
FLEASJICKS!

Sergeants
SENTRY^ 

Flea & Tick Collar

savo sostinėje Vilniuje prie sa
vo šventovės, stebuklingo Dievo 
Motinos paveikslo Aušrom Var
tuose, senamiesčio sienoje.

Baroko stiliaus Vilnius su pu-! 
se milijono gyventojų visai ne
turi savo hanseatiškų seserų, Ry
gos ir Talino, griežtumo. Yra la- 
bai teisinga žiūrėti į Salzburgą 
ir Thueringijos Esfurtą, kaip į 
jo partenerius. Vilniaus žali kal
nai ir terasos stiebiasi nuo Ne
ries krantų. Šv. Onos bažnyčia 
su smailais bokštais atstovauja 
gotiką. Buvusi katedra, atro
do, turi pėdsakus daugelio stilių.' 
Už doriškų kolonų dabar ten yra 
miesto meno galerija, mišinys 
šventų ir pasaulinių kūrinių. 
Trys Albrechto Duererio pieši
niai ir kėdės vakariniam vargo
nų koncertui. Paprašius, sveti
mieji nuvedami j rūsį pažiūrė
ti Lietuvos kunigaikščių sarko
fagų, o jie kartu turėjo ir Len-! 
kijos karaliauk titulą. Miesto 
vaizdas tarp sodų ir parkų, kaš-! 
tonų ir liepų alėjų yra g rynas 
barokas. Draugiškas Pietų Vo-; 
kieti jos priminimas, vėjelis' 
Italijos šiaurės miškuose.

Lietuva buvo paskutinis Eu
ropos kraštas priimti krikčšio-; 
nybę, kuri ją pasiekė iš Lenki-, 
jos 1385 m. Perkūnas, griausti
nio dievas, prarado savo galią ir 
šiandien tarnauja tik kaip keiks-; 
mažodis. Bet katalikybe ir pus-: 
tūkstančio metų rodo pilnus gy_! 
vybės ženklus “pirmoje viso pa-‘ 
šaulio ateistų valstybėje”. Gan 
ankštuose ir vis besikeičiančiuo
se rėmuose — kartais ir gorsetų ! 
vadinamuose. — ji vystosi pri ir 
vačiai. Ir tas vyksta šeimose iri metu studijuoja St, Xavier Col- 
visuomet pilnose bažnyčiose. Di-, lege gailestingųjų seserų mokyk. 
džiausią dauguma visų lietuvių Ibj. Ją baigs 1984 m., ir žada 
yra krikštyta ir krikštija savo dirbti su senesnio amžiaus žmo- 
vaikus. Tame ir komunistų par- • nėmis. Ji taip pat yra muzikė 
tijos nariai nesudaro išimties, ir akompanuoja Kr. Dorielaičio ( Xikiui«si. k.čw ji 1 JL>n.x-rr u -LJtr- 
Daugiau kaip pusė jaunų pore-j lit. mokykloje; taip pat sekma-Verly Shores skyriaus rengia- 
lių. po civilinės ceremonijos ve-’dieniais groja vargonais evah- ma šventę — pamaldas ir ge- 
dybų rūmuose, randa kelią pas gelikų liuteronų bažnyčioje. Į gužinę suvažiuos daug lietuvių 
kleboną. Slaptai paruošti ir iš- j Vestuvių puota bus St. Cons- plačios apylinkės, o taip pat 
platinti lapeliai informuoja apie tantine and Helen graikų orto- jr Chicagos. 
dažnus katalikų puolimus, grasi-' doksų parp. salėje, Palos Hills, j Prisiminsime ir 
nimus, incidentus, diskrimina-' 111. Povestuvinę fceįlĄonę jau-į dainų posmus: 
ciją ir opoziciją. Valdžia seka nieji praleis Graikijoje ir aplan. ! 
ir spaudžia dvasiškuos “ekstre- kys gimines Vokietijoje, 
mištus”. Lietuvoje nėra politi- Linkiu jiems daug laimės šei

RIAL 1ST ATI FOR SALA.
• * ’ a .

N(aw(, ŽMni — Pardavlawi 
UAL. ISTATI FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
R NAMŲ PIRKIMAS * PARDAVIMAS • VALDYMAI

• NOTAR1ATAS • VERTIMAL
- ' t

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA'

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSLMOKėJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

’’UTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, m. TeL 847-7747

mos ir muzikiniame gyvenime.
Draugė

(Bus daugiau)

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Aleksas Ambrose,

Nauja jauriŲjy porele

Ąžuolo Stelmoko ir Lilijos 
Šleiterytės-sutuoktuvės bus lie
pos 30 d. Liet, evangelikų liu
teronų “Tėviškės” bažnyčioje.

Šv. Onos atlaidai 
Beverly Shores

BALFo Beverly Shores skyrius, 
prisimindamas gražąsias Lietu
vos tradicijas, rengia šv. Onos' 
atlaidų minėjimą, kuris įvyks 
šį sekmadienį, liepos 31 d., 12

Jaunasis yra Elenos ir a. a. An- val. po pietų Beverly Shores 
tano Stelmokų sūnus. Jis yra sv. Onos bažnyčioje, šv. Mišias 
baigęs universiteto chemijos fa- atnašaus kun. Antanas Saulai- 
kultetą, yra žinomas akordeo
nistas. kuris turi savo orkestrą Stankūnų — Pines restorano so- 
ir šiuo metu akompanuoja “Gran

i dies” šokėjų grupei.
Lilija Šleiterytė yra Helenos

tis. Po pamaldų įvyks gegužinė

de.
Šv. Onos atlaidai buvo šven

čiami įvairiose Lietuvos vieto- 
Ričardo ^eteriu"duktė? Šiuo vėse’ bet iškilmiingiausiai - Ža. 

garėję, į kuriuos suvažiuodavo 
ne tik iš viso? šiaurės Lietuvos, 
bet taip pat'iš kitų tolimų vie
tų viu. Vaišės tęsdavosi kelias 
dienas.

Tikimasi, kad! ir Į BALFo Be-

— Biržėnų klubo gegužinė J 
įvyks liepos mėn. 31 d., sekma
dieni, 12 vai., Vyčių salėje ir 
sodelyje, 47th ir Campbell gat
vių kampas. Bus įvairaus lietu.-i 
visko maisto ir veiks baras. Do
vanų paskirstyme laimėsite bir- 
žietiško alaus bačką ir daug 
įvairių vertingų dovanų. Gros 
geras orkestras. Valdyba kviečia 
visus linksmai praleisti sekma
dienio popietę su biržėnais.

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
■ GERIAU SKOLĄ.

Gražus mūrinis, 5 kamb,, 2 mieg. 
Rūsys ir aukšta pastogė; Garažas. 
30 pėdų sklypas. 71-ma ir Francis
co. Nebrangus.

2 butų medinis — 5 ir 4- kamb. 
Didelė pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų. Brighton Parke. $35,000.’ Ma
žas įmokė j imas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY

ILEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto loldlaą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose, greit, 

ja r ant uotai ir sąžininseL 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Av®. 
Tol. 927-3559

žagariečių 
Ačiū pasimel

dę, mielieji sveteliai, o dabar sės 
kite prie stalų ir vaišininkitės iki 

rvaliai... Jaučiai paplauti, alaus 
J statinės pastatytos... Valgykime, 
alučiu nuplaudami ir ačiuoki- 

.• mės iki valiai”. . , Sekr.

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

Chicagos lietuvių istoriją._________
(1869 — 1959 metai). į s

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina 515.

Persiuntimas — $L
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi
7' DR. ANTANO RUKŠOS 

*t. 619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — $17. XPersiuntimui~pridėti $1)'
' ----- Siusti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

— Graikijos premjeras atsisa
kė priimti Libano palestiniečius.

— Libano prezidentas Amįh 
GemajeI praeitą savaitgalį nu
skrido į Houston miestą, Texas, 
kur gyvena nemažas skaičius jo 
giminaičių. . į

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 
_ or 
Triaminic-12® Tablets

Fbr Allergy Relief 
. that’s nothing to 

sneeze at.
© J9S3 Doney LaBorarones. Division of 

; Sandor Inc., Lincoln. Nebraska 6B50L

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, vbuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 190č 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai b 
lusirūpinimų ___________________________

Dr, A. J. Gusses — DANTYS, jų priežiūra, įveiksią ir 
grožis. Kietais viršeliais-----------------------

Minkštais viršeliais, tik--------------------

Dr. A. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik - ----

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant 51 peniuntimo Išlaidom*.

18.00

62.0C

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS , 
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
.? arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

TeL: 436-7878

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

Tel. 585-6624

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

12th ANNUAL 
WORLD’S LARGEST

GARAGE SALE
JULY 29, 30, 31 

INSIDE EVANSTON’S 
MUNICIPAL GARAGE 
(Sherman near Church) 
Frt iLaM to 9 P.M. 
Sat. 11A.M.' to 6 P.M. 
Sun. 12'Noon to 6 P.M.

* * * .

EVANSTON’S MERCHANTS
SIDEWALK SALE i

Beginning July 28, 1983
Also July 29, 30, 31 

Sponsored by EVANSTON CHAMBER 
OF COMMERCE

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gafl .daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 

I WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
šleista knyga »u legališkomfc 
ormomi*

Knyga su formomis gauna, 
n* Naujienų administracijoje

“LIUCIJA"
Miko šilefkio apsakymu knyga 

“Uncija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

D t M E S I/O 
62-JC METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobili* 
Liability apdraudimas ponslBl*. 

kams. Kreiptis: 
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775 .....

Dengiame ir taisome visu ri^ 
siu Stogus. Už darbą garau- 
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171:

laikrodžiai Ir hrangenyMi į 
y*rd*vim**;!r TaMymat į

T»L REpuMte 7-1941

~ '—-t . . 1

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštui

P. NEDAS, 4059 :Archer Avenu*, 
■ .-*• * » ■ - ♦ - ’ ■ ’ :

Chicago, III. 60632. Tol.'YA 7-599(5

Notary Public :
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, TeL 254-7459
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokie blankai
^■11 ■ ■ I —w——

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent 
32081/2 W. 95th St 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

N 
»tau ***«

X ^4

Advokatas
! GINTARAS P. ČEPĖNAS
I
j Darbo valandos: Kasdien: nuo

9 vaL ryto iki 6 vai vakaro.
Seštad.; nuo 9 vai. r. iki 12 Tai. d.

Ir pagal susitarimą.

• TeL 776-5162
1649 West 6 3rd Street

Chicago, IR 60629

ADVOKATŲ DRAUGU A 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą 

8606 S. Kedzi* Ava. 
Chicago, UI. 60629

TeL: 778-8000

PIRKUS JAV TAUPYMO tfONU«

Naujienos, Chicago, 8, m Wednesday, July 27, 19t3
2818 Avenal St, Los Angeles, C A 90039


