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ATSARGUS KISINGERIO PRANEŠIMAS ■ 
APffi^ PASITARIMUS SU VORSTERIU

Darant bet kokius sprendimus piety Afrikoje 
reikia galvoje turėti mažumų problemas

FURSTENFELDBRUCK, Vokietija. — JAV valst. sekretorius 
Henry Kissinger, baigdamas savo dviejų dienų pasikalbėjimus 
apie rasinius konfliktus pietinėje Afrikoje, ketvirtadienį pareiš
kė, kad jis turi viltį, jog Pietų Afrikos ministeris pirmininkas John 
Vorsters supranta esamos padėties rimtį.

Prieš išskrisdąmas į Londo
ną, xbai gus pasitarimus su Vors- 
teriu, sušauktoje spaudos konfe
rencijoje, įvykusioje Furtsten- 
feldbruck karinėje aviacijos ba
zėje netoli Miuncheno, Kisinge
ris pareiškė: ‘‘Nemanau, kad 
klausimas pasiekė tokį punktą, 
bet koks specifinis sprendimas 
būtų įmanomas”.

Kisingeris --pranešė, kad jis 
vieną Afrikos reikalų ekspertų, 
Valst. sekretoriaus , asistentą 
William- E. Schauefeld siunčia 

’ į Afriką, kad padarytų praneši
mą apie Bavarijoj e įvykusius pa
sitarimus su Vorsteriu. Kisinge
ris pasakė, kad Schaufeld pain
formuos “juodosios Afrikos- ly
derius, kurie yra.labrausial susi- 
rūpinę”, kokią yra padėtis, pįe-

Kisingeris pasakė, kad jis ir 
Vorsteris “iš pagrindų su vi
somis detalėmis peržvelgė esa
mą padėtį pietinėje Afrikoje, 
ieškodami būtų rasti sprendimus 
taikos keliu, išvengiant karo to
je srityje”. Liečiant Pietų Afri
kos aparteidinę rasių politiką Ki
singeris pasisakė pareiškęs, kad 
“Jungtinės Valstybės yra prie
šingos nustatytai ir legalizuotai 
rasių separacijai”.

Jis dar pridūrė, kad “darant 
sprendimus pietinėje Afrikoje, 
visuomet reikia turėti galvoje..', 
mažumas”. Tai reiškia proble
mą, ar yra įmanoma pradėti evo- 

- liucija pietinėje Afrikoje... su 
pakankamomis garantijomis ma
žumoms. Tai yra visos proble
mos esencija”, baigė JAV valst. 
sekretorius.

Didieji Ežerai 
teršiami iš oro

CHICAGO. — Didžioji dalis 
teršalų, patenkančių į Didžiuo
sius Eežerus, nukrinta iš oro, 
pranešė mokslininkai Amerikos 
Chemijos Draugijos mitinge, 
įvykusiame preitą savaitę North
western universitete Evanstone.

Fosforas, sunkieji metalai, 
pesticidai (nuodai vabalams nai
kinti), PCB (polichlorinated bį- 
phenils) vėjo su dulkėmis yra 
išnešiojami iki 200 ir 300 mylių 
pranešė vandens chemijos pro
fesorius Wisconsin-Madison uni
versitete Joseph J. Delfino. Ter
šalai yra dulkių formoje vėjų su
renkami ir į atmosferą išnešami 
iš miestų gatvių, ūkininkų lau
kų ir industrijos kaminų.

K SAN FRANCISCO. — Trys 
teisėjai išrinko teisėją William 
H. Orick Jr. nuteisti Patriciją 
Hearst vietoje'prieš savaitę mi
rusio teisėjo Oliver J. Carter, 
kurs ją buvo nuteisęs 35 metams 
kalėjimo, bet žadėjo peržiūrė- 

š • jęs psichiatrų raportus jai baus
mę sumažinti. '

Gnybė Marso
planetoje

PASADENA, Cal. — Vikingo 
I atsiųstos naujausios fotogra- 
finės nuotraukos tos Marso vie
tos, kur Jiepos 4’dieną nusileis 
iš Vikingo tam tikras robotas, 
kai kuriuos mokslininkus įtiki
no, kad tos Raudonosios Plane
tos, kaip Marsas yra vadinamas, 
paviršius yra kadaise srovenu
sių upių išvagotas. Bet kaip su 
gyvybe? Tai svarbiausias užda
vinys, kurį išspręsti turės Vikin
go I ant Marso nuleidžiamas “ro
botas”. Jei Marse gyvybė yra, 
tai ji yra žymiai kitokia, negu 
Žemėje;

Marso atmosfera/ tai yra jo 
“oras” pačiame apatiniame
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Praeitais metais paleistas Vikingas Pirmasis jau pasiekė Marse apylinkes. Jis rengiasi nu
lupti Marso paviršiuje liepos 4 dieną. Žemė turi vieną Mėnulį, o Marsas turi du palydovus. Juos 
vadina Fobas ir Deimas. Graikai jau buvo pastebėję šiuos palydovus ir davė jiems graikiškus 
vardus. Marsas yra mažesnis už žemę. Žemės diametras yra 7,926 myliu, tuo tarpu Marso 
diametras yra tiktai 4,200 myliu.

SAUDI ARABIJA ĮSAKĖ VADAMS
BAIGTI GINČUS IR TAIKYTIS

Sirija turi bendradarbiauti su Egiptu, 
iei nori taikos Libane ir kitur

į ’ • • ’ ' f TRjjBjL" įįjjįj
KAIRAS, Egiptas, —ė žinių agentūros praneša^Jjtd ^iandien*^ 

padaryti keli labai svarbūs nutarimai taikai Libanetį^šti ir tai-’ *
šiandien*

ITALIJOS KOMUNISTAI NEPAJĖGS

Jie būtu paten kinti, jei jiems būtųleistą 
įeiti į įvairius parlamento komitetus

Statybos pramonei
paremti Įstatymas
WASHINGTONAS. — Kon

gresas nutarė skirti S3.95 bfli-

kai Artimuose Rytuose palaikyti. Paskutinės dienos įtikino Arabų 
Lygos narius, kad taika Libane neįmanoma, jeigu Sirija ir Egiptas 
neras bendros kalbos įvairioms taikos problemoms spręsti.

Pietų Afrikoje -J
JOHANNESBURG. Pietų Af

rika. — Norėdama išsklaidyti 
juodukų mokinių demonstraciją, 
protestuojant prieš prievartą 
egzaminus laikyti Africaans 
kalba, kurią juodžiai skaito esant 
baltųjų simboliu juodžiams prie
spaudoje laikyti policija šaudė 
į orą. Policijos pranešimu, nie
kas neužmuštas ir nesužeistas.

Mokinių protestas buvo gry
nai juodžių gyvenamame Jouber- 
ton miestelyje per 90 mylių į 
pietus nuo Johanųesburgo.

Chicago Tribūne pranešimu, 
prieš savaitę laiko Sovietų mies
telyje policija Šaudė į demons-

į šalį, reiškia- atsisakė reikalavimo gauti rolę nacionalinėje vy- 
_____  ________  riausybėje, bet pareiškė pretenzijų turėti balsą vyriausybės poli- 

sluoksnyje yra tokia, kokia Že- ktikos daryme ir gauti “praktinių” darbų parlamente.
mės atmosfera yra 100,000 pėdų 
aukštyje, ir jo temperatūra kai
taliojasi nuo 193 laipsnių žemiau 
iki 98 laipsnių aukščiau nulio 
Fahrenheito. Vėjai Marso pavir
šiuje pučia iki 300 mylių per va
landą ir ultravioletinių spindulių 
radiacijos nuo saulės Marso 
mosfera neperkošia.

at-

Komunistai pasijuto laimėję 
balsuotojų praeito .savaitgalio 
rinkimuose, ir gavę balsų daugu
mą pačiame popiežių mieste, bet 
liko krikščionių demokratų nu
galėti visoje Italijoje.

Krikščionių demokratų minis
teris pirmininkas Aldo Moro pa
kartojo pasiūlymą sudaryti į

Ateityje nori 
išvengti Watergate
WASHINGTONAS, D. C. — 

Senate ruošiamas įstatymas už
kirsti kelią dar vienai Water
gate bylai. Kongreso atstovai

jonus viešiesiems darbams Plės-.įruojančiu juodukų mokinių bū- 
L 4r-sava-priinatą4»hų-nusiuntė bTotesta’jRjšfipprieš tą-pacią 

prezidentui pasirašyti. Respu- j ^įp privalomą mokyklose
Iv Ir m. 1 — — T _______ * T

Apie pyvybę mokslininkai te- 
bespėlioja. Jei tokia yra, tai 
gyvūnai panašūs į aštuonkojus 
(oktopus), kurių šaknų sistema 
arba “kojos” gyvybei reikalingą 
drėgmę ir mineralus turi iščiulp
ti iš gilesnių akmens klodų. “Gy
vūnų” spalva turėtų būti juoda, 
kuri apsorbuotų ko daugiau sau
lės šilumos, reikalingos perma
frost leduL tirpinti, be to, gyvū
nai turi turėti storus kevalus nuo 
’radiacijos ^atsiginti. Tikėtina, 
kad Vikingas I tuos' klausimus 
šiek tiek atsakys.

bespėlioja. Jei tokia yra,

Afrikiečiai perleis 
valdžią juodžiams

, LONDONAS, Anglija. _ Se
kretorius Kisingeris yra įsiti
kinęs, kad Pietų Afrikos vyriau
sybės be kraujo praliejimo per
leis juodžiams krašto valdymą. 
Miunchene sekretorius dvi die
nas kalbėjosi su Pietų Afrikos 
premjeru John Vorster iš kurio 
patyrę, kad vyriausybė yra pa
siruošusi perleisti juodžių dau
gumai krašto valdymą.

Svarbu, kad vyriausybė gautų 
iš juodžių vadų garantijas as
mens ir turto saugumui pereina
majame laikotarpyje.

Kisingeris yra įsitikinęs, kad 
krašto valdymo perleidimas bus 
tvarkingas. Sekretorius, pasi
kalbėjęs su vokiečių laikraštinin
kais, išskrido į Londoną, kur tu
ri kelis klausimus aptąrti su
premjeru ir britų užsienio mi- ry Dent, Fordo rinkimu kampa- 
nisteriu. nijos Pietų srities pirmininkas.

lyderio Ho Chi Minh o sapnas - nenori, kad panašūs dalykai pa- 
kairę nuo centro koaliciją su so- sikartotų šiame krašte ir prezi- 
suoti valstybę per blogiausią lentas turėtų atsistatydinti, 
ekonomine ir socialinę krizę, ko- — ■ - — -
kios nėra buvę per dešimtmečius, ^vadr Levi mano, kad paruoštas 
bet socialistai, netekę nuotaikos projektas nėra pakankamai aiš- 
dėl savo pralaimėjimo rinkimuo-’ 
se, atsakymą žadėjo duoti tik po 
mitingo, kurs turėjo įvykti šian
dien.

Vyriausias prokuroras Ed-

Pietryčių Azijos 
Valstybių Sąjunga 
MANILA. — Filipinų užsie- 

iniu reikalu ministeris Carlos P. 
Romulo ketvirtadienį atidarė 
Pietryčių Azijos Valstybių Aso
ciacijos trijų dienų mitingą pa
siūlydamas ““Asean doktriną”, 
kurios tikslas apsaugoti tą sri
tį nuo svetimų valstybių įsikiši
mų. Konferencijoje dalyvauja 
Filipinų, Indonezijos, Malaisijos, 
Tailando ir Singapore užsienių 
reikalų ministerial.^

Ford-Reagan tikėtas
WASHINGTONAS. — Prezi

dento Fordo rinkimų kampani
jos štabas bando patraukti dau
giau Pietinių Respublikonų 
skleidžiant gandus, kad Ronald 
Reagan bus Fordo bendrakelei
vis kompanionas rinkimuose į 
prezidentus ir viceprezidentus. 
Ford-Reagan būtų stipriausias 
tikėtas, kokį tik respublikonai 
gali sudaryti, ypač patinkamas 
Pietinėse valstijose, aiškina Hat-

kus ir praktiškas. Projektas rei
kalauja, kad prokuroras 30 dienų 
laikotarpyje praneštų teismui 
nusikaltimo užuomazgą.

Praėjus 30-čiai dienų, niekas 
bylos negalės iškelti. Jam atrodo, 
kad 30 dienų laikotarpis nėra pa
kankamai ilgas.

Be to. projektas reikalauja, 
kad prokuroras, siųsdamas teis
mui bylą, pridėtų liudijimą. Jam 
atrodo, kad liudijimai nereika
lingi.

Blusos platina marą
WASHINGTONAS. — Aplin

kos Globos Įstaiga (EPĄ) Kali
fornijoj ir Colorado leido panau
doti chemikalą DDT, efektingą 
priemonę visokiems parazitams 
naikinti. Panaudoti DDT reika
las labai rimtas. Nustayta, kad 
Kalifornijoje ir Colorado susek
ta keli apsikrėtimai maro liga 
(bubonic plague), kurios gema
lus ^skleidžia graužikų (pelių, 
žiurkių ir kt.) nešiojamos blu
sos. Nustatyta, kad šiemet JAV 
vakarinėse keturiose valstijose 
buvo aštuoni tuo maru apsirgi- 
mai. , . .

BOSTONAS. — Jimmy Carter 
turi nuosavus Baltuosius Rūmus, 
pastatytus iš plastikos ir viena 
ranka panešamus. Tai Massa- 
ehugetta gubernatoriaus Michael 
S. Sudakio dovana.

• blikonai pranašauja, kad prezi-1 
dentas tą bilių vetuos.

; Priimtas 328 balsais prieš 83 
balsus atstovų rūmuose Viešų- 

i jų Darbų Aktas (Public Works 
Employment Act) išleistas, kad 
būtų padauginta darbų, paska
tinta statybos pramonė ir pagel
bėta valstijų ir lokalinių adminis
tracijų įstaigoms šiais recesijos 
laikais. Dar didesnių sumų pa
našų bilių prezidentas praeito 
vasario mėnesį vetavo ir senatas 
vetui pritarė.

Prezidentui pirmąjį bilių $6.2 
bilijonų sumai atmetus, Atstovų 
Rūmai ir Senatas bendromis jė
gomis paruošė minėtą kitą bi
lių $3.9 bilijonu sumai, bet Bal
tųjų Rūmų pranešamu, preziden
tas yra rimtai rezervuotas dėl 
tokios rūšies įstatymdavystės.

Tokį bilių pradėjo demokratų 
vadovybė 1975 metų kovo mėne- 

' sį. Tikslas buvo kova su nedar
bu ypač statyboje ir jai artimo- 
''se industrijose šakose skatinant 
krašto ekonomiją padedant vals
tijoms ir vietų administracijoms 
statyti ir taisyti viešuosius pa
status.

Dideli trūkumai 
šoferių unijoje

DETROITAS. — Nuteistas 10 
metų kalėjimo ir nubaustas $30,- 
000 pabaudos tūlas Anthony 
(‘Tony Jack”) Giacalone, kalti
namas federalinių mokesčių su- 
čiavimais. Nuteisdamas teisė
jas pasakė, kad Giacalone už me
tus nuo 1968 iki 1970 imtinai 
turi sumokėti $217,825 nusuktų 
mokesčių. Giacalone skaitomas 
centrine figūra buvusio šoferių 
^Teamsters) unijos prezidento 
James Hoffa dingimo byloje.
/SAN FRANCISCO’ — Keturi 

jau 38 dienas streikuojančių 
miesto tarnautojų streiko lyde
riai auž teismo paniekinimą nu
bausti kalėjimo ir piniginėmis 
bausmėmis po $4,000 kiekvienas.

dėstomą dalyką.
• Iš tos eisenos išsivysčius rasi
nėms riaušėms užmušta 140 žmo
nių ir 1,100 sužeista. ,

Krikščionys puolė

BEIRUTAS. — Labai sustip
rintos krikščionių jėgos puolė 
dvi palestiniečių pabėgėlių sto
vyklas pietrytinėje Beiruto mie
sto dalyje,, bet puolimai jau tre
čia diena .sutrukdyti minomis ir 
atkakliomis kairiųjų muslmonų 
kontratakomis.

Kaip krikščionys, taip maho
metonai praneša turėję sunkių 
nuostolių. Vien kovoje dėl Tai 
Zataar užmušta virš 100 ir su
žeisti 225 žmonės. Kovos vyks
ta su didėjančiu žiaurumu”, pa
reiškė Palestinos Išlaisvinimo 
Organizacijos pranešėjas. Nors 
krikščionys meta i frontą naujų 
pastiprinimų, bet turėjo sunkių 
nuostolių bandydami pulti užmi
nuotas sritis aplinkui palestinie
čių stovyklą.

Kruvinos kovos 
šalia Beiruto

BEIRUTAS, Libanas. — Ne
toli Beiruto yra Jisr ai Rasa kal
nas, kurio viršūnę valdė pales
tiniečiai. Jie gali ginti pašlaitėj 
esančią didelę palestiniečių sto
vyklą.

Praeitą naktj krikščionys Įsa
kė palestiniečiams pasiduoti arba 
perleisti jiems visą kalno viršū
nę. Palestiniečių vadas atsisa
kė tai padaryti. Naktį kalną puo
lė apie 4,000 krikščionių karių, 
kuriems pavyko paimti kalno vir
šūnę.

Bet sekančią dieną palestinie
čiai ir vėl išstūmė krikščionis iš 
Jisr Al Basa kalno viršūnės. Ko
vų metu daugelis žuvo iŠ abie
jų pusių.

Įsakymą bendradarbiauti da
vė Saudi Arabijos atstovas, sė
dėjęs už stalo ir diktavęs Sirijai 
ir Egiptui bendradarbiavimo są
lygas. Kas šiomis dienomis da
rosi Libane, kiekvienam aišku, 
kad Arabų Lyga nieko ten ne
pajėgs padaryti. Prieš dvi sa
vaites padaryki nutarimai yra 
beverčiai, nes praktikoje jie ne
sustabdė kovų pačių arabų tar
pe. Kiekvieną dieną gyvybės ne
tenka dešimtys arabų įvairiose 
Sirijos vietovėse. Saudi Arabi
jos premjero dėsniams pritarė 
ir Kuwait© premjeras, kuris da
lyvavo užsienio ministerių pasi
tarime Libano ir Artimųjų Ry
tų taikos klausimais.

Pirmiausia privalo galimai ar
timiausiu laiku susitikti Sirijos 
preziden.tas Ąsądas Egipto 
prezidentas Sadatas. Jiedu turi 
baigti tarpusaves kovas, priimti 
Egipto padarytus žingsnius Arti
mųjų Rytų taikai siekti ir imtis 
sutartų žingsnių taikai Libane 
įvesti. Sirijos prezidentas bus 
priverstas pripažinti Sadato ir 
Izraelio vyriausybės padarytą su
sitarimą. Asadas privalės siekti 
tokio paties susitarimo ir Sirijos 
- Izraelio konfliktui likviduoti.

Iki šio meto Egiptas su Sirija 
nesutiko dėl Egipto pasirašytos 
taikos sutarties su Izraeliu. Pa
sirodo, kad tam susitarimui pri
tarė ne tik Saudi Arabija, bet 
ir kitos arabų valstybės. Arabai 
nori taikos. Jie sutinka pripažin
ti Izraelio valstybę ir nori už
megzti su ja prekybos santykius. 
Svarbiausia, Artimuose Rytuo
se privalo būti taika. Reikia tu
rėti galvoje, kad Izraelis sutin
ka atiduoti arabams dabar lai
komas žemes, jeigu arabai ga
rantuos Izraeliui taiką.

Egipto ir Sirijos užsienio mi
nisterial nustatys, kada abiejų 
valstybių prezidentai susitiks ir 
nustatys dėsnius Libano taikai. 
Libano krikščionys nenorėjo, kad 
Arabų Lygos kariai prižiūrėtų 
taiką Libane. Praeitos savaitės 
Įvykiai rodo, kad Sirijos kariams 
nebūtų taip lengva užimti visą 
Libaną. Pradžioje sirijiečiai ti
kėjosi labai lengvai visus nu
ginkluoti, bet dabar matosi, jog 
tai ne teks lengvas dalykas. Si
rija reikalauja paramos iš kitų 
arabų valstybių, bet tos paramos 
negauna. Praeitais ir užpraeitais 
metais Sirija gaudavo iš Saudi 
Arabijos po 750 milijonų doleri” 
į metus, bet nuo šių metų pra
džios jokios paramos iš Saudi 
Arabijos ji negauna. Galimas 
daiktas, kad Sirija vėl gaus Saudi 
Arabijos paramą, jeigu susitai
kys ir bendradarbiaus su Egip
tu.

ORAS
Šiltas
Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:29



Detroito naujienos
Pagaltiečių trėmimų 
minėjimas

It' i ioįo Birželio trėmimų mi 
nė i mis Detroite prasidėjo pa- 
lu Jdo uis 10:30 vai. visose tri
jose lietuvių parapijų bažny
čiose. Už žuvusius ir nukankin
tus Sibiro taigose buvo atlaiky
tos ša . Mišios ir giedamos pri
taikintos maldos.

Dievo Apvaizdos parapijos 
bažnyčioje buvo numatyta kaž 
kas iškilmingiau atžymėti, bet 
dėl nenumatytų kliūčių nepa
vyko. šv. Antano parapijoje 
Pranas Zaranka vadovavo vi- 

giedojo speciali 
giesmes 

išvežtuo-

Trala

sai bažnyčiai, 
minėimui paruoštas 
ir priminė i Sibirą 
sius.

Pu pamaldų Dieva 
dos parapijos kieme

vęs b pažadėjo dėti pastan
gas dėl minimą negerovių ko-f 
voti. Publika kongtfesmano M,/ 
L. Esch kalbą rankų plojimais 
šiltais priėmė.

Po pagrindinio minėjimo se 
kė meninė programa. Pradžioj 
estu solistas Raimond C
dainavo solo ir duetą su ponia 
Malle Magi ir kiti: Riho Pals, 
J. Tali ir Malle Magi.

Akomponialorė £2nilie Kal- 
kun. Nors solistai pranešinėjo 
ką jie dainuos, bet del- blogos, 
akustikos salėje, sunku buvo 
tiksliai nugirsti ką jie sako.

Gražiai užsirekomendavo lai 
vių vaikų kanklininkų būrelis, 
paskambindamas du 
liūs.
lojo. Užbaigą 
Moterų Vokalinis

Adv. Jurgis-Liudas Shukis

Apvaiz- 
priekry-

Lietuvių Organizacijų Centro 
dalyke- skilti atstovai: inž. Saulius

Publika jiems šiltai pap-į Kaimelis ir Alfredas Kulikau- 
atliko Detroito! skas. Tai jauni ir energingi am

Ansamblis basadoriai, kurie dabar ir atei-
(vadovas muzikas Stasys Sli- įyje pavaduos senimą. Minė j i-' 
žys), būtent: "Tėvynės \ ar- mo metu buvo dalinami atsi- 

į pai" — St. Sližio, "Nemunas” 
. — V. Poltanaviėiaus ir "siau- 
. rės Pašvaistė” — S. Sodeikos.

Kaip ir visuomet, visos trys 
dainos nepaprastai gražiai nu 
skambėjo. Tai detroitiečių pa

. sididžiavimas turint tokį pui- jų komitetas ir bažnyčios ko
kų Moterų Ansamblį Svarbes- mitetas turėtų duoti bendras in 
niunse įvykiuose Moterų An- formacijas, o ne atskirai, kaip 
'□mblis. vad. muzikui St. Sli- šiais metais buvo.
'i u i.
ia ir be didelių rekalavimų. Už 
tai St. Sližiui reikia duoti kre
ditą ir pagarbą, beabejo ir vi
soms dainininkėms. Užbaigai 
minėjimui Michigan o Guber

natoriaus proklamaciją pers
kaitė ponia Ilze Lenss, Detroi
to miesto majoro — St. Brizgy- 
tė, Southfieido majoro— ponia 
Tomas Ruben. Rezoliuciją per- 

emurran-! ūkiate Dr. Guntis Strikis. Pabai 
j gai buvo sugiedoti Lietuvių,

Amerikoje. Taip patį Latvių ir Estų tautų Himnai ir 
jis kalbėjo-dėl pakėlimo aukš- išneštos vėliavos, 
tų muilų už siuntinius į

kelta vėliava.
KuHūriniame Centre 12:30 

vai. ivvko pagrindinis minėji
mas. Minėjimų pradėjo Pabal- 
tieciu Komiteto pirm, latvis Ju 
ris ('zols. Į sceną buvo įneštos 
ketu-ios vėliavos: Amerikos, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos. In- 
vokaciją sukalbėjo St. Pauls pa 
rapijos bažnyčios latvių E v. 
Liuteronų kun. Valters Liven- 
taris. Amerikos Himną suole-

C K >

dojo solistas Pranas Zaranka. 
Minėjimo programai vadova
vo Dr. (rimtis Strikis. Pagrin
dinę kalbą pasakė JAV kong- 
resmanas Marvin L. Esch. Pra
džioje kalbos jis visuomet pa
mini savo žmoną, kad ji kroa
tė. Ivmgresmanas M. L. Esch

Rusu V ■ 
susi-

savo kalboje pasmerkė 
po’i-.iką dėl neįšleidimo 
jungti pabaltiečių
tams su savo šeimomis, gyve 
nančioms

šaukimai,

Baigdamas norėčiau pareik
šti savo nuomone: lietuviams 
reikėtų Birželio išvežtųjų min- 
jima suglaustai minėti. Rengc-

Visuomenė 
detroitieėius reprezentuo- pradėjo nesušigaudyti, klausi

nėja argi čia bažnyčios komite
tas atskirai ruošia? Šiais me
tais minėjime dalyvavo dau
giau publikos negu pernai. Nė-r 
vaikščiojau pro suolus ir nes
kaičiavau, bet taip sakė ren
gėjai. Minėjimą suruošė Pabai 
liečiu Komitetas. Minėjimas ge 
rai pavyko.

Pagerbtus naujas lietuvis 
advokatas Liudas Shukis

Birželio mėn. 13 d. Angelės 
ir Alfo šukių rezidencijoje su

okų-! Minėjimą suruošė Michiganol važiavo gražus būrys, per 60 
puolus Pabaltijo kraštus ir dėl; Pabaltiečių Komitetas, kuriam draugų bei artimų pagerbti , jų 
nesilaikymo Helsinkio susita-įšiais metais vadovavo latviai, sūnų Jūrgį Liudą, įsigijusi tfei- 
rimų. Priminė ir kitas negero- Lietuvius atstovavo Detroitotsių daktaro (J. D.) laipsnį Det- 

!roito universitete. Jurgis L.Shu 
Įkiš yra gimęs balandžio mėn.
24 d. 1951 int. Detroito priemie 

Lstyje Allen Park, Mich. 1969 m. 
i baigė .High School Southgate; 
, Michigan universitetą bakalau 
jro laipsniu (suma cum Įaudė} 
; baigė 1972 mt. Dabar baigė 
School of Law, kartu atlikda
mas ir praktiką (1975 mt).

• Taip pat jau yra išlaikęs Bar 
■ egzaminą. Yra parašęs krimi- 
į nalinį veikalą: Search -4- Sei- 
j zure. Dabar dirba Chicago Tit- 
! le Insurance Co. Southfield.
Micb. Atliekamu laiku dirba 

Į savo privačioje praktikoje. Pri 
įklauso klubui Etą/Gamma Le
gal Fraternity. Jau yra atlikęs 
ir karinę prievolę Amerikos 
Jūrų laivyne {Navy) žvalg}’- 
binės aviacijos daliniuose. Yra 
dirbęs keletą metų Foto studi
joje. įsigyjęs profesionalo foto
grafo teises. Taip pat speciali
zavosi portretūroje ir yra lai
mėjęs keletą premijų foto pa- 

I rodosc. Tai energingas ir darb- 
jšlus advokatas, kurs greta įtem 
! pto darbo teisės mokslui įsigy-

CRANE SAVINGS and Loan Associate

NEMOKAMAI VIETA
Menama 4 metu 

Certifikatams.
Mažiausia $5,000 

ar daugiau.

3. R. PIETKIEWICZ, Pres.

Tel. LAfnyette 3-1083
AUTOMOBILIAMS

V' DZ Mokama 1 metu 
2 /O Cerfifikatams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

ON INVESTMENT

sąskaitas iki mėnesiotaupymoTaupmenos padėtos j reguliarias
10-tos dienos duoda pelno dividendą ui visa mėnesį. 

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

VALANDOS: Pirmad. ir kefvirt. 9:00 ryto — 8:06 vak.; 
Antrad ir penktadieni 9:00 ryio — 5 00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12 00 dienos Trečiadieniais už
dą rvf a

HIGHEST RESERVES

LA 3-8248
" vw (' A | (FORM A AVE 4

ANNUM

£5000 or more 
minimum 

20 month*

PER ANNUM 

$1000 or more 
1 year min.

°ER 4NNUM

ASSBOOK
ACCOUNTS

PAID QUARTERLY AT

i<i71 \RCHER AVENUE 
m< v:o. ILLINOIS 606.32

PER ANNUM 

certificates 
$5000 or more 

4 year min.

ti surasdavo laiko šalutinėje 
profesijoje foto mėgėju.

i .: %

Naujasis advokatas J. L. 
Shukis*netrukus žada atidary
ti savo privačią raštinę. Čia 
jau neeilinis įvykis. Garbė tė
vams — Angelei ir inž. Alfai 
Sbukiams. Bedbejo, garbė ir vi 
siems lietuviams turint vis dau 
giau lietuvių advokatų. Vaišių 
ir pagerbimo metu naują ad
vokatą J. L, Shukį iš svečių 
sveikino: Vincas Tamošiūnas, 
kurs perrišo per pečius tautinę 
juostą; sveikinu Antanas Su- 
kauskas, Jonas Švoba, Jurgis 
Baublys, Cičilija Balsienė, Ge
novaitė Vilkienė, Klemensas 
Urbaitis ir Mvfeoląs Kizvs. Žo
dį tarė tėvas A. TShukis, persta
tė krikšto motiną Veroniką Ja- 
siūnienę ir krikšto tėvą Simo
ną E. Blaškevičių ir kitus aiti- 
mudšius. Norėčiau pastebėti 
kad inž. A. Shukis dabar yra 
ŠST centro valdybon vicepirm. 
ir ‘švyturio” Jūros šaulių kp. 
aktyvus pirmininkas, o ponia 
A. Shukienė moterų sekcijos 
vadovė. Pradžioje kalbėjo lie
tuvių ir anglų kalba ir pats ad 
vokatas. J. L. Shukis, padėko
damas visiems ..svečiams už 
atsilankymą it dovana:;. J. L. 
Slinkiui jo įsigytoje profesijoje 
inkime geriausios sėkmės.

Etninių grupių atstovai

Liepos men. 4 d. ; kviedami 
uniformuoti lietijviai skaitliu 
gai dalyvauti Giyic Centęe prie 
Kobų salės vakarinėje dalyje. 
Minėtoje vietoje šimtai etninių 
grupių vyrų ir -moterų duos 
priesaiką įsigijaht pilietybę. 
Pageidautina, kad. etninių gru
pių turintieji Ąmreikos pilie
tybę dalyvautų su tautiniais 
rūbais kaip liū&ininkaj. Kas 
galės ir norės bffff liudihinkaiš 
r dalyvaus ntircklyLdje vieto

je, prašomi registrudiiš pas Št< 
faniją Kaunelieh^; kuri suda
rys dalyvaujančių4’sąrašą ir pri 
šta ty s a ta linkairiiemš Iniigraci- 
jbs ir NatttraHz&KjbŠ-' pareigū
nams. -

Pavergtų Tautų^.iavaitgalis

Pavergtų tautų festivalis, ku 
riarne dalyvaus- Irį lietuviai, į- 
vyks liepos 9—1 G’lt 11 dieno
mis prie ^Detroito upės, tarp 
centrinio pašto ir. Ųobo Hali. 
Festivalio atidarymas įvyks lie 
pos 9 dieną, penktadienį, 6:30 
vai. vakare, šeštadienį ir sek
madienį festivalis*; prasidės 12 
vai. Visas tris dienas festivalis 
tęsis iki 11 vai. Kdmuhistų oku 
puolų tautų prisiniiiiimąš įvyks 
sekmadienį, liepos 11. d. 1 vai. 
po pietų. Dalyvaus kėli kdng- 
resmanai ir Baltųjų Rūmų at
stovas. Penktadienį nuo 7 vai., 
o kitomis dienomis nuo 12 vai. 
pietų iki 11 vai. nakties bus at
liekama lietuvių ir kilų tauty
bių įdomi meninė programa. 
Visas tris dienas bus pardavi
nėjamas lietuviškas maistas, 
šalti gėrimai ir alus. Festiva
lyje bus pastatytas kultūrinis 
namelis su tautodailės dirbi
niais. Vadovė Stefanija Kahhe- 
iienė. Visiems niinimiehis dar
bams atlikti reikia daug talki
ninkų. Detroito Lietuvių Orga
nizacijų Centro vadovybė ma
loniai prašo dctrortįečių įvai
rios paramos. < ’ f

Moterys prašomos pagarbint) 
po vieną dožą įvaiVėuš maisto: 
dešrų, kugelio, balandėlių, kal- 
dfinų. pyrago ar kitą kokį pro
duktą. Neskaitant darbo, už 
produktus bus apmokama. 
Ūkio reikalais rūpinasi DLOC. 
iždininkas Antahat-Shkauskaš. 
lel. 561-1767,sekretorius Stasys’ 
šimoliūnas, tel. L5975, Jo
nas Maršalkovičius,- *el. 554- 
1253, vicepirm., Elzbieta Pau- 
ražienė rūpinasi moterimis lai 
kininkėmis. tel. L’M 2-3298, Dr. 
Algis Barauskas —L terttvalyje 
namelių išdėstymu bei fyšihih- 
ku su tautybių atstoki? Iri. 
551-4368. '

Joninės įvyks šeštadienį bir-j 
l želio 26 d. Pradžia 6 vai. v. Ren.

I

Italijbs komunistę partijos pirma
sis sekretorius- Enrico Berenguer 
prieš rinkimus skelbė, kad jis nepri
klausys nuo Maskvos, bet šiandien 
jis jau fotografuojasi kūjo ir pjau
tuvo šešėlyje. Jis išleido stambias 
Maskvos sumas rinkiminei agitacijai. 
Jeigu įam bus leista dar viena proga, 
jis išleis dar stambesnes sumas, kad 
laimėtu reikalingą dauguma.

draugiai ir nemažai jo gerbėjų, 
kurie pripildė koplyčią ir jos ko
ridorių.
šKarstą gaubė gėlių ir vainikų 
gausa. Atsisveikinimą su velio
niu pravedė p. Smilgys. Su ve
lioniu atsisveikino septynių or
ganizacijų atstovai, kurių visų, 
nors ir trumpas kalbas, nepajėg
siu išvardinti.

Paminėtinas dr. V. Dargio sa
vo ir R LBendruomenės vardu at
sisveikinimas. Atsisveikinimo 
žodyje pažymėjo velionio ryžtą, 
tvirtą laikyseną ir. apgailestavo 
peranksti iškeliavus amžinybėn. 
Savo ir Lietuvos vardu atsisvei
kinimo žodį tarė V. Šimkus, iš
keldamas velionio savistovumą 
ir palankumą bet kokiam lietu
viškam darbui.

Birželio 11 d., per gedulingas i 
pamaldas šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, kun. Juška pasakė 
gražų pamokslą ir paminėjo ve
lionio nepaprastas būdo savybes, 
nes velionis pasiliko prie tų pa
čių principų,' kuriuos išeidamas 
iš Lietuvos išsinešė.

BREZENTAS PREZENTUI 
r LYGUS J

EAST PROVIDENCE, R. L— 
Miss Liz Rosenholm prieš pu
sę metų padarė “apžadus” atsi
lyginti savo svainiui Frank Cute 
už prezidentą, kokiu jis ją ap
dovanojo gimtadienio proga nak
ties metu su talka atveždamas 
ir prie jos garažo durų išvers
damas dviejų tonų akmenį su įra
šu: “šypsolds, Liz! Laimingų 
40!” A

Antradienį buvtf Franko Cute 
gimtadienis. Linksmas grįžęs 
Frank negalėjo įvažiuoti į savo 
garažą, kadangi prie garažo du
rų buvo išverstas visas sunkve
žimis šviežaus šimtaprocentinio 
arklių mėšlo.

Stankevičius sukalbėjo

Po gedulingų pamaldų velio
nis gausinga palyda nulydėtas 
i šv. Kazimiero lietuvių kapines. 
Karstą dengė Lietuvos vėliava. 
Kun.
maldą, visi sugiedojo Marija, 
Marija ir kapinių glūdumoj nu- 
aidėj o Lietuvos, himnas.

Tebūnie Tau lengva svetingo
je Amerikos žemelėje. J. G.

The iron Curtain 
isn’t soumteroft < f

Ih« can’t coma to you the 
-* fruth, but you can rsacn har. 

Radio Frea Europa *h>ea sr«* tb$ 
Vuth through. -, 
Kri to teflfl Free Eurooe :; 
3U1856. Kt vecfiafc

CICERO
Julių Norkų palydėjus 

Amžinybėn
Staigi mirtis nutraukė gyvy

bės siūlą ir išskyrė iš gyvųjų 
tarpo a. a. Julių Norkų. Jis mi
rė Birželio 8 d. ir buvo pašarvo
tas Vasaičio-Butkaus koplyčioj.

Koplyčiaoj kun. Juška sukal
bėjo rožančių. Velionį pagerbti 
ir su juo atsisveikinti atsilankė 
giminės, organizacijų atstovai,

PIRKITE . u, V TAUPYMO RONiJN

SKAMBINKITE DABAR

■ JŪSŲ N AMA
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave

(Prie 47-ios)
254-8500gejai “Švyturio” Jūros šaulių 

kuopa Detroite ir apylinkių 
lietuviai kviečiami- atsilankyti. 
Numatyta ir meninė programa.

A. Sukauskas

MEMBER ’ -te?-*

P r | Q SUS CHICAGOS PRIEMIESČIUS ią; 
yy! sZ.7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L H

Watch your money 
put on weight.

i

Your money is different 
than you. The morę weight it 
puts on the better. The fatter 
it gets, the healthier it is. To 

help your money gain the 
most, “give your money the

a t Standard1, 
Federal Savings.

Come under our wing. 
We care what happens to you.

8.17% x-' 
7.90% 
7.08% sr 
6.81%

6.002% 
5.39%^-

locate Accounts* 
num terms: 
id —ft years

"71/0/ Accounts*Į minimum terms;
" * c $1,000-4 years

^^*3 / Q/ Certificate Accounts' 
kJ terms:.v /“t /v S5 ooo_jo meths

6. . Certificate Accounts*
1/aTL mmimum terms: 
/2 $1,000-1 year

IT U ^e*t*ficartft Accounts*
***"«* terms.vz /Q /O st .060-30 day.

'5%%=~S: t>.3y%r„-
Yield based interest (compounded daily) . . 

accumulated lor one yėar.
•A sutMtamiei interest oeeettyH mouftW tor —

ST^ND/XRD FEDER/H. SWINGS
Momt Off4192 Archer Avenue. Chicago. HDnoit 60632 phone: 847-1140

Down Orovt Office: S100 Forest Avenue. Downers Grove. uUnois 60S1S phone 863-114d ~ 
LorWbord Office: (1st Federal Savings of Lombard), 23 North Main, Lombard, Uftnots 60148 phone: 627-1140
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YI. BARONAS kius gandus paskatino dar ir ta

Pastabos iš tolo
aplinkybė, kad pavz. rožančiaus 
metu — karstas bažnyčioje ne
buvo atidarytas atsisveikinimui,

» kas paprastai čia yra daroma.
Lietuva — Soviety Rusijos .^otas buvęs Lietuvos kariuome- Dėl to, žinoma, irgi yra viso- 

“ * j nės pulkininkas Itn. Kazys Pa- kių kalbų ir gandų.
ižemėnas, 86 metų amžiaus. Po į . . /z . .

redak-[rožinio lietuvių parapijos baž-Į Balius ir "p.kn.kas"
v. . ,. . - — —»- *—------- -J išvakarėse, j Los Angeles ir apylinkių lie-

Vook sionu?dienomis paskelbta- šeštadienio rytą ten pat atiai- > Aviškoji publika dar vis “pava- 
me savo* straipsny- “Nato -Wat- kytos pamaldos ir virš 30 auto- kariškai” tebesi inksmina: ge- 
ches Red^altic- Outlet’.’, nagri- mobilių vora velionį palydėjo įigu^ 15 < Santa Monikos Bay

karo bazė
Wit'Los Angeles Times t_____
ei jos oolitinis komentatorius Don nyčioje laidotuvių

sveikini

pa-

i|s f what used-'
afhuania” įi
4aitę daro t^ir^įgž^ri<imuą^^^gar^'k^as 'nėr'a’ griaus pasisekimo.
per Baltijos-'-jur^ ir tiktik nei užuojautos pareiškęs; nei prie '• • • •

be Estonia! and konsulo varau (ta aplinkybė kai Amerikos Liet iviu Pilieči’ 
u renginį

nepasiekdami Vakarų Vokfe- fcapo ką ^atsisveikinti įgaliojęs Į * Pietinė KeKf^ynija, taigi'.Los 
»ei nuo jo apy- net žinomiems, ne Haip senai čia Angeles ypačiai, yra vietą, kur 
linkių grįžta atgąl. Jeigir. jie įnirusiems, visuomenės veikė-, .*yėar round’ galima rengtL.pik- 
skristų tiesiog dar 5 minutes— jams juos laidojant pvz. Žukas, į.nikus atvirame pre — po mėlynu 
būtų jau .virš Schlešvig — Hol- dr. Jurkūnas, V. Mažeikienė ir (dangumi. Bet... tik\mafyjite, 
steni,'įi jei vietoj apsisukę at-fkt.). Vytautas Čekanauskas at
gal dar 10 minučių1 skristų to- sisveikino Altos vardu, Juozas 
liaų į Šiaurę — būtų virš’Ko- Mitkus- - (Radijo klubo pirmi- 
penhagosl Tie “pratimai” tę- ninkas)-—radijo valandėlės var- 
siasi jau apie 15 metų ir vis dau- . du, Sereikienė — Birutiečių, VI.
giaū ir1; daugiau artėją prie Da-' Gilys

M. ŠILEIKIS Sodyba vasaros metu (Akvarelė)

dalj pravedė Alf. čidagis, kuris 
1 ne tik įjungė visus į gražų dai
navimą, bet ir pats padainavo 
solo keletą dainų, kurias paJgė- 

I retinai išpildė sultingu, baritonu. 
! Gi žinoma gra -ių žodžių kūrė- 
lja Br. Variakojienė padeklama- 
I vo savo kūrybos humoristinį mo
nologą, kuris sukėlė gražaus juo
ko nukeliant dalyvius gyvenimo 
realybėm Savo meniniais suge
bėjimais pasirodė ir kiti. Išva
doje galima tik tiek pasakyti, 
kad buvo kultūringa ir graži at
gaiva nuo kasdieninių gyvenimo 
rūpesčių.

Pakalbėta ir knygos “Pašti
ninkų Atsiminimai” II tomo iš
leidimo reikalu. Paraginta, kol 
dar ne vėlu, rašyti bei paragin
ti kitus, nes laikas dirba mūsų 
nenaudai. Iškelti ir aptarti ne
esminiai pageidavimai, kurie pa
vesta valdybai įvykdyti. Visi 
kiti svarbesni klausimai palikti 
metiniam susirinkimui, nes šis 
pramoginis pobūvis buvo skir
tas gražiam laiko praleidimui.

Yra sakoma, kad ir gražiam 
sapnui ateina pabaiga, taip atė
jo ir šiam pobūviui išsiskirsty
mo valanda, nes saulutei einant 
vakarop pasiilgta ir sau užtar
nauto poilsio. Visų vardu ten
ka padėkoti K. Repšiams ir O. 
Liubinskienei už paruošimą ne

jau apie desėtkas metų,.kajįl^>s 
Angeles lietuviai neturi kjiri'pik- 
nikams susirinkti ir Jie rengia
mi salėse, išskyrus vienintelį me
tuose “Lietuvių . Dienų” i žurna
lo leidėjo rengiamą pikniką Bur- 
bariko miešto parke. Ankščiau 
būdavo lietuvių pinikai rengia
mi viename .Los Angeles miesto 
parke ,Arrpyo Seed), kur maž
daug- nuo gegužės mėn, iki spalio 
mėn. beveik nebūdavo sekmadie
nio, kai tame parke kokia lie
tuvių draugija - organizacija ne
rengtų piniko. Kartais tie pikni
kai sutraukdavo iki 300-—400 
lankytojų ir užtrukdavo iki vėlu
mos. Nebuvo tai ideali vieta — 
bet visdėlto parkas.- Kai miesto 
parkų administracija sugriežti
no priežiūrą ir pasidarė neįma- 

su tuo. ir- visokį gan- noina .pinike imti 'mokestį' net 
dai, kurių nesiėmiau, nei tik- už pietus — lietuviški piknikai

•šaulių kuopos, V. Vi
dugiris— Bendruomenės ir Skau
tų; Kazys1 Karuža — žurnalistų 
ir St. Paltus — Ramovėnų var
du. • ’• .

nijos teritorijos. •

■ Nato'- strategai guodžiasi ta 
aplilikybė, kad karo atveju jie 
riišamš'gali-uždaryti Baltijos jū
rą— užminuodami didįjį-sąsiau- 
rį, tarp'Danijos salų Langėland 
if; Lolland, vos 8‘jūrmylį pločio. 
Tuo1 sąsiauriu kaąmet įš Balti
jos jūros išplaukia ir įplaukia 
virš-14,000 rųsų laivų. Užmi
nuos? Taip — jeigu suspės pasi
judinti....

- -D. Cook nurodo kitą iabąį-įdo
mų';faktą: Sovietų Rusijos ir 
jos sąjungininkų laivų statybos 
ir remonto pajėgumo 80% yra 
Baltijos jūros Įmonėse. Jau vien 
iš to fakto galima spręsti ką Bal
tijos jūra reiškiaSorietų S-gai 
ir-jos; ginklanešiams.

Mirę pulk. K. Pažemėnas
- Gegužės mėn.15 d. Los An

gelės Kalvarijos kapuose palai- ■ sužinoję apie jo dingimą. Viso-

K.-\Pa'žemėnas anksčiau yra 
gyvenęs Baltimorėj e, paskui per
sikėlė į Kaliforniją, kur gyvena 
jo trys- sūnūs (du San- Francis- 
ko ir vienas Los Angeles), pra
džioj e. gyveno San Francisko, bet 
norėdamas gyventi arčiau prie 
lietuvių- -persikėlė į Los An
geles ir'čia mirė. Jo mirties ap
linkybės gaubia tam tikra mig
la

PAŠTININKAI DIRBA IR 
•DAINUOJA

Nebus perdėtai pasakyta, kad 
viena iš populiariausių Lietuvoj 
įstaigų buvo paštas ir jo tar
nautojai .paštininkai. Apie pašto 
paskirtį darbą bei patarnavimą, 
daugiau ar mažiau žinojo dideli 
ir maži. Jis buvo .lengvai priei
namas visiems, todėl interesan
tų netrūko j'nes pašte reikalų di
desnių ar mažesnių visi turėjo.

• Tad nenuostabu, kad paštui 
buvo reiškiama ir tam tikrų sen
timentų. Paštas, lyg ta kraujo 
arterija, nešė žmonių mintis pa
rašytus žodžiais — laiškai, spau
da ir kita. Teaišku išnešiotojai 
daugumos buvo laukiami su ša

rinti nei tyrinėti, nei jas skalb
ti. Mat, K. Pažemėnas buvo ras
tas negyvas gatvėje — be jokių 
dokumentų ir kaip neatpažintas 
lavonas .buvo “Įšaldytas” lavo
ninėje; kur jį tik po keturių ar 
penkių dienų atpažino jo sūnūs,

tennutrūko :ir niekas iki šiol ne
iškėlė reikalo lietuviams. Įsigy
ti parką ar “parkelf”, kad ir už 
miesto — kur būtų galima “pik- 
nikauti” po atviru dangumi! Da
bar žinoma, toks klausimas'jau 
ir nereikalingas, nes “senimas” 
labai sparčiai retėja, gi 'jauni-

ra

1

Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful \

COLORTVSETS
WHILE YOU EARN 6%% to 7% % XU„

— ’IN OUR SPECIAL ACCOUNT

mui tokiėc“piknikai” nelabai te
rūpi. ; ..i

Užmuštas R. Butrimas
Vietos spaudoje šiomis dieno

mis tilpo UPI žinutė, kad nese
nai (užpraėjusį šeštadienį) la
bai anksti rytą greitkelyje San 
Jose apylinkėje buvo užmuštas 
sunkvežimio vairuotojas Richard 
Butrimas iš Dresbach, Minn., 
kai jis ėjo skersai greitkelį. Ant 
to paties greitkelio, pusvalandį 
anksčiau, užmuštas kitas sunk
vežimio vairuotojas iš Floridos, 
kuris taip pat ėjęs skersai kelio,

votišku nekantrumu, kuriam at
nešus gerą žinią, gavėjas širdyje 
jautė dėkingumą, lyg paštinin
kas būtų ta geroji laumė, įtei-_ 
kusi gražią dovaną.

Buvusiems paštininkams ir 
šiandien yra malonu prisiminti 
bei pajusti savyje, kad jie tik
rai buvo naudingi savo darbu 
žmonėms bei valstybei. Todėl 

randa naudinga ir reikalinga 
karts nuo karto sueiti drauge, 
pasidalinti tais gražiai prisimi
nimais ir-parodyti paštininkų 
gražų susiklausymą, kuris gali 
būti pavyzdžiu ir kitiems.

Birželio 20 d. L. Paštininkų 
S-ga turėjo subuvimą-gegužinę, 
kurion atvyko gražus būrys pra
leisti popietę savo šeimos rate
lyje, Marquette Parko ąžuolyne. 
Oras pasitaikė labai gražus, to
dėl gera ir malonu buvo suėjus 
pasišnekučiuoti gražioje aplin
koje, gi M. Nagys pasistengė vi
sus Įamžinti nuotraukose. Pami
nėtinas ir gražus skautų paradas, 
kuris buvo atidžiai sutiktas, o 
-lietuvių skautų dalinys palydė
tas rankų plojimu.

Ir taip Įvairumais besidalin
dami, gerokai “pasiinaudę” sau
lės spinduliuose, prisiminta ir 
apie pasitiprinimą, nes esant 
gryname ore ir neprašomas at
siranda apetitas. Tad antros da

lies išvykos tęstinumas buvo 
perkeltas į K. Repšių sodybą, kur 
gražiai buvo paruoštos vaišės.

Visiems susėdus prie skonin
gai padengtų stalų, sukalbėjus 
maldą, tylos minute prisiminus 
mirusius ir pirm. J. Tijūnui ta-
rus atitinkamą žodį pradėta už
kandžiauti.

Kiek pasistiprinus, kaip ir vi- , 
suomet, paštininkai pasirodė su į ačiū. Tad iki sekančio pasima- 
menine dalimi. Šį kartą meninę tymo! J- Tijūnas

paprastai gražių vaišių. Gi vi
siems atsilankiusiems kolegiškas

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų spintą ar lentyną.
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 psl. U-00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 psL------------ $«-<»
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas. Gra

žiais viršeliais. 336 psL Kaina S6.00. Minkštais virš. $5.00
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl.. įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais-------------------------------------------------- 52.00

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psL $530
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psL, minkštais vir

šeliais. ___________________________________ S5.00
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psL--------------------------------- $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psL_____________________________________ $1.00
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

170 psl.--------------------------------------------------------------- $3.00
M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 232 

puslapiai --------------------- ---------------- - ---------------- - $3.00
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.
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į RG/I
XL-10O

Diagonal COLOR

wth $1,500
Toil can have this 17" RCA XL-100 
COLOR TV.. .and your money grows to 
$1,897 in 72 months. - . y

Or With $2,000
And your money grows to $2,283.06 in 4 
years.

Or With $5,000
And your money grows to $5,558.48 in 
214 years. *

Or With $10,000
And your money grows to $10,691.09 in 
1>fc years.

Or With $20,000
And your money grows to 
>21.024.81 in 1’year.

19” Diagonal COLOR , 
Remote-Control

$1.500
You can have this 19" RCA XL-100 
COLOR TV. . .with Remote Control. . 
.and your money grows to $1,695.54 in 72 
months.

Or With $2,000
And your money grows to $2,112.23 in 4 
years.

Or With $5,000
And your money grows to $5,408.95 in 
2]4 years.

Or With $10,000
And your money grows to $10,551.99 
in Vh years.

Or With $20,000
And your money grows to 
$20,890.22 in 1 year.

spėjami į restoraną — motelį. 
R. Butrimas buvo 38 metų am

žiaus. ’ 1
■

Lietuviški Rytai ir 
Vakarai Amerikoje

Lietuviškoji radijo valandėlė 
Los Angeles mieste (ji girdima 
ir toli už to miesto ribų) vasa
rio 16-tosios proga, o taip pat 
ir bet kokius kitus Amerikos 
Lietuvių Tarybos vietinio sky
riaus ar centro pranešimus — 
skelbimus savo programoje per
duoda — skelbia nemokamai. Ir 
tai —jau daug metų.

Buvau labai nustebintas, kai 
spaudoje perskaičiau Altos New 
Yorko skyriaus apyskaitą, ren
giant vasario 16 minėjimą. To
je apyskaitoje, tarpe kitų išlai
dų, nurodyta, kad už minėjimo 
skelbimus vienai radijo valan
dėlei sumokėta 60 dolerių ir ki
tai 40 dolerių. Nemanau, kad tie 
skelbimai būtų buvę duoti kokiai 
žydų radijo valandėlei, tikriau
sia tai buvo lietuviškos. Dėlto 
ir stebiuosi, kad lietuviška radi
jo valandėlė ima atlyginimą net 
už vasario 16-tosios minėjimo 
skelbimą.

“šioks toks” skirtumas tarp 
lietuviškų Rytų ir Vakarų Ame
rikoje — bent jau šiuo atveju.

Taupykite
pas raus

dabar
<

Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST
•FtfXfe mutt remain in thia Special account for term of certificate. From your depoeit, we deduct the cost of the earn, but the interest you earn pays 
for it, piusgives you an adcftional gain of to on your fufl deposit. Federal regulations require substantial interest penalty fof earty

* • - - - ’

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi
gyti.

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

UNIVERSALI
SAVINGS &LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted St Chicago, III. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais. 5 ' TEL. 421-3070

. Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

j
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Plačiai komentuojamas advokato laiškas
Nei vienas privatus laiškas nebuvo lietuvių taip pla

čiai komentuojamas, kaip praeitą ketvirtadienį Naujieno
se paskelbtas teisių patarėjo Anthony W. Novasičio bir
želio 8 dieną parašytas laiškas Dr. Vytautui P- Dargiui, 
Reorganizuotos JAV Lietuvių Bendruomenės centro 
valdybos pirmininkui.

Pačioje redakcijoj buvo gana stiprus ginčas, skelb
ti minėto teisių patarėjo laišką, rašytą žinomam lietu
vių visuomenės veikėjui, ar neskelbti. Iš laiško susidaro 
įspūdis, kad bandoma kelti byla Dr. Dargiui. Jeigu rei
kalas ruošiamas teismui, tai nevertėtų nieko skelbti 
prieš teismą. Geriausia, kai konfliktus sprendžia pats 
teismas, į kurį advokatas visą reikalą kreipia. -Pačiam 
teismui geriau, kai nagrinėjamas klausimas sprendžia
mas pačioje teismo salėje, išklausinėjant liudininkų ir 
nustatant tikslius faktus. Nustačius faktus, teisėjas 
jau privalo žinoti, ar padarytas nusikaltimas ir kuriuos 
baudžiamuosius paragrafus nusikaltusiam reikia tai-

Amerikoj kai kurie teisėjai draudžia prisiekusiems 
teisėjams sekti spaudą, kad ji neturėtų įtakos į spren
dimą. Kiti teisėjai draudžia laikraštininkams dalyvauti 

teismo posėdžiuose liudininkų apklausinėjimo metu.
Kartais aanksti paskelbti liudininkų parodymai .gali iš
kreipti bylos eigą nuo tikro teismo tikslo — nustatyti 
nusikaltimą ir nubausti nusikaltėlį. Bet didelė Ameri
kos teisėjų dauguma viešumos nebijo. Įstatymai yra 
vieši, visiems privalo būti žinomi. Be to, jie mano, kad 
pats teismas privalo būti auklėjimo arena visiems kraš
to gyventojams. Įstatymai rašyti visiems. Jie privalo 
būti taikomi visiems nusikaltėliams. Publikai įdomu, 
kur padarytas nusikaltimas, kad ateityje jie patys jo 
nepadarytų-

Amerikos lietuviai dirba viešą visuomeninį darbą. 
Organizacijų susirinkimai neuždari, į konferencijas 
kviečia svečius. Savo mintis ir tikslus visi dėsto viešai, 
atviruose susirinkimuose, prie atdarų durų. Dr. Dargio 
veikla Amerikos lietuviams yra žinoma. Jis priklauso 
Susivienijimui Lietuvių Amerikoje, dalyvauja šios fra-
ternalės organizacijos seimuose, sako kalbas, įeina į žingsnio gilesniem komentarams.

įvairias komisijas. Be to, Dr. Dargis yra AnurtluL; Lie
tuvių Tautinės Sąjungos veiklus narys. Jis taip pat vyk
sta į pasitarimus ir rūpinasi tautininkų leidžiama spau
da. Praetais metais jis buvo išrinktas Reorganizuotos 
JAV Lietuvių Bendruomenės centro valdybon ir išrink
tas šios organizacijos pirmininku.

Amerikos lietuviai jau žino, kad Juozas Gaila,-ne
vykusių patarėjų pakurstytas, suskaldė dar nesuorga
nizuotą Amerikos Bendruomenę. Nebūtų jokios proble
mos, jeigu atskeltieji būtų pasitraukę ir tylėję, kaip 
anksčiau iš Bendruomenės pašalintieji darė. Bet Cicero 
ir Marqutte Parko lietuviai, Gailos paskelbti nelietu
viais, nenorėjo priimti tokios sauvalės ir nutarė? pasi
žiūrėti, kaip iš tikrųjų tie reikalai stovi/

Pasirodo, kad barzdukiniai Illinois valstijoje2 visai 
nebuvo registruoti. Jie čia šaukė konferencijas, ruošė 
visokias šventes, kolektavo pinigus, skelbė rezoliucijas, 
steigė ir naikino skyrius, šalino valdybas, klastojo rinki
mus, siuntė delegatus į konferencijas, rinko valdybas 
ir samdė gečius su galiomis tolimesnei veiklai plėsti, vi
sai nepranešdami Illinois valstijos sekretoriui apie savo 
organizaciją ir darbą. Paaiškėjo, kad jie ir statuto ne
turėjo savo veiklai koordinuoti. Gailos nustumtieji išsi
rinko reikalingas komisijas, nustatė pagrindinėmis žmo
gaus teisėmis paruoštą statutą, kurio negalima kaitalio
ti prieš kiekvienus “rinkimus” ir užsiregistravo Illinois 
valstijoje. Reorganizuota JAV Lietuvių Bendruomenė, 
atlikusi visus reikalingus formalumus, gavo Illinois val
stijos leidimą veikti ne tik Illinois valstijoje, bet ir visa
me krašte. Organizacija jau turi kitose valstijose užsire
gistravusių savo padalinių, vadinamų bendruomenės apy
linkėmis, apygardomis ir kitaip. Organizacija turi savo 
skyrius kitose valstijose ir darbui vėsti reikalingus rink
tus pareigūnus, kurie kartas nuo karto susirenka posė
džio ir svarsto bėgamuosius reikalus .

Praeitą rudenį Dr- Dargis, kaip ir keli kiti lietuviai 
daktarai, dalyvavo šios legalios ir registruotos lietuvis-- 
kos organizacijos sušauktoje konferencijoje. Jis buvo 
oficialus atstovas. Jis aktyviai dalyvavo konferencijos 
svarstymuose, pasisakė įvairiais klausimais, o konferen
cija jį išrinko organizacijos pirmininku. Teisių patarė
jas Novositis, rodos, pirmiausia turėjo išaiškinti, ar to
kia lietuvių sukurta organizacija yra įregistruota Illi
nois valstijoje, ar ji yra atlikusi visus reikalingus forma
lumus ir turi teisę veikti. Jeigu taip yra, tai teisių pata
rėjas turėtų patarti savo klientui aprimti. Amerika yra 
didelių laisvių kraštas. Čia kiekvienas turi teisę laisvai, 
be baimės pasakyti savo nuomonę įvairiais politiniais ir 
visuomeniniais klausimais. Tokią teisę-turi ne tik Dr. 
Dargis, bet ir jo vadovaujama organizacija. Jeigu tokio 
patarimo savo klientui jis neduos,, tai teisme klientas tu
rės nusivilti, nes nei vienas teisėjas, koks jis bebūtų, ne
bandys varžyti Dr. Dargio teises dėstyti savo mintis vie
šai ir priklausyti tokiai organizacijai, kuri yra" artimiau
sia prie jo širdies.

Teisių patarėjas Novasitis pirmame laiške davė Dr. 
Dargiui dešimt dienų atsakymui parašyti ir jam pasiųs
ti. Kiek teko patirti, Dr. Dargis, perskaitęs tokį laišką, 
nesiteikė teisių patarėjui atsakyti. Labai jau netėisiškos 
laiško koncepcijos. Laiško skaitytojai stebisi, kaip-jis2, ga
lėjo grąsyti gerai ir moderniom priemonėm žmones gy
dančiam daktarui. Įdomu, kad gydytojas grąsinimtį ne
nusigando. Amerikos lietuviai laukia antro patarėjo

Lėkštėjea*t dpeiSrijų stalo

PAVASARIS EINA KARPATŲ 
KALNAIS
Rašo Dan Kuraitis

— Ne čekai lietuviams davė keupraites, bet lie
tuviai patys pasiėmė, — įsimaišė vienas studentas, 
kuris visą laiką tylėjo ir klausė. — Visi seni lietu
viai. šliupas ir Basanavičius, Kudirka ir Valančius 
rašė “cz", bet kai atėjo Jonas Jablonskis, reikalą jis 
apsvarstė ir įsakė visiems rašyti “č”, tai visi ir 
rašė.

Ar lietuviai patys pasiėmė, ar čekai lietuviams 
raidžių kepuraites davė, man nepavyko nustatyti, 
bet aš žinau, kad Prahoje man teko šias žinias pa
tirti iš tuo metu didžiausiame universitete studija
vusių lietuvių.

Kad lietuviai rašė, vietoj “č” — “cz”, tai aš dar 
pats gerai prisimenu. Kai atvažiavau į Ameriką ir 
pradėjau pats mokytis lietuviškai rašyti, tai gana 
dažnai rasdavau “cz". Daugelis lietuvių, kurių pa- 
verdėse buvo “č’\ tai rašydavo ^cz”. Taip tais lai
kais rašė pačioje rusų pavergtoje Lietuvoje, tai anais 
senais laikais rašė ir Amerikon atvažiavę lietuviai. 
“Saulė’’ visą laiką taip rašė-

ČEKAI MAŽAI TESISKIRIA NTO SLOVAKŲ

Nei čekiškai, nei slovakiškai aš nemoku. Man at
rodo, kad abu kalba ta pačia kalba. Abi tautos yra sla
vų kilmės. Vieni vienas žodžių balses ištaria vienaip 
o kiti kitaip. Man atrodo, kad skirtumas tarp čekų ir 
slovakų yra toks pats, koks yra tarp žemaičių ir aukš-

Veterano Aviacijos seržanto patyrimai UFO viduje
Daug kas savo patyrimais su

sitikus su “svečiais neprašytais" 
vengia pasakoti nenorėdami 
“netikėlių tamošių” būti pašai
pom!, ypač kuklūs yra tie, ku
riems teko matyti “lėkštę” iš vi
daus...

B vėliausių “kidnapinimų” 
platesnę spaudą gavo du jauni 
vyrai aviacijos seržantas Char
les Moody, 32, pagrobtas ir nu
sigabentas į nematytą erdvėlai
vį Naujoj Meksikoj praėjusių 
metų rugpiūčio mėnesį, ir ant
ras — Travis Walton, 22, taip 
pat praeitais metais panašų per
gyvenimą turėjęs netoli Heber, 
Arizonoje. Apie Waltono paty
rimus taip p^t pernai rašyta 
“The National Enquirer” gruo
džio mėn. laidoje, bet kadangi 
abiejų, patyrimai labai panašūs, 
čia atpasakojami augesnio am
žiumi ir patirtimi seržanto Moo
dy liudijimai duoti tik vienam 
žurnalui Enquirer ir patikrinti 
naujovišku melo detektorių PSE 
(Psychological Stress Evalua
tor).

Seržantas Moody savo abduk- 
cijbs (pagrobimo) smulkmenas 
nupasakojo neišvardytoje' užjū
rio aviacijos bazėje, kur šiuo 
metu tebetarnauja.
. “Tai atsitiko praeito rugpiū-

pėdų aukščio ir turėjo tm apa
čioje pritvirtintus giobusus. Tu
riu kautynėse įsigytą patirtį, 
bet čia iš baimės stačiai sustin
gau.“ “Dieve, kas taš yra?” kar
tojau.-

Nušokęs nuo fenderio puoliau 
į savo automobilį akių nuo to ob
jekto neatitraukdamas. Grei
čiausiai pasukau raktelį — nie
kas nesidaro Automobilis buvo 
visiškai “negyvas”, nors bata- 
rėją buvau įdėjęs vos prieš vieną 
mėnesį, širdžiai smarkiai mu
šant visaip raktelį sukinėjau, 
akių nuo priartėjusio padaro ne
atitraukdamas. Buvau neišpa
sakytai išsigandęs. “Mano Die
ve! juk tai nenatūralu!”

C-

Padaras priartėjo per kokius 
50 žingsnių iki mano automobilio 
ir apsistojo/ Dabar išgirdau la-

juto begulintis ant kažkokio kie
to stalo ir kažkoks'Žmogėnas jį 
bestudijuojąs. Jia niūrėjo’ atsi-

buvo visu trečdaliu didesnė už 
žmonių. Jis neturėjo jokių anta
kių, žodžiu jokiųpifiAųinV gal
vos. Jo akys buvo apskritos, di
dumo kaip, "kvoterfs” (dolerio 
beriantis) ir jo žvilgsniai buvo 
.vedantys, Akys po prasfkSusią

Holloman Oro Pajėgą bazėje 
Alamogordo. Buvo kalbama, kad 
tą naktį, bus meteorą lietus, ir 
aš- norėdamas tą? (žvaigždžių) 
lietų- matyti išvažiavau į pasi-

pradėjo interview seržantas 
Moody.

Išėjęs iš automobilio atsisėdau 
ant jo kairiojo fenderio. Naktis 
buvo kristališkai1 skaisti.2 Pa
laukiau apie 40 minueiųir jokio 
meteoru lietaus nematydamas, o 
laikrodėlis jaurodė 1:20 valan
dą, nutariau, kad laikas grįžti 
namo!

Tik staiga neregėtas objek
tas kriste nukrito per k'okiūs 
300 pėdų prieš manė; Nukrito 
kaip žaibas! Nukritęs per* ko
kias 25 ar 50 pėdų iki žėtnės pa=

Svyravimas liovėsi ir jiš pradėk 
jo orii plaukti priemanęs? Mane

erdvėlaivyje atsidarė langas, 
per kurį pamačiau viduje kažko
kias lyg šešėliai — figūras, kai 
staiga mano automobilį ■' apliejo 
kažkoks žėrėjimas ir aš pats pa
sijutau visas sustingęs.

Tai savijauta praėjo... ir aš 
pakirdau besėdįs savo automobi
lyje ir1 pamačiau erdvėlaivį nu
skrendantį. Jis šaute šovė sta
čiai aukštyn daug greičiau negu 
bet' koks- sprausminis lėktuvas. Į

Pasukau ignicijps raktelį , ir 
automobilis beregint pradėjo 
veikti. Paminiau akceleratoriaus 
pėdalą iki pat apačios— greičiau 
iš tos'vietos!

Moody nustatė? kad nuo ŲFO-pa
sirodymo jis yra kažkur prara
dęs vieną-.valandą ir 20 minučių 
laiko. •" ■ ' '

Jis nusistatė to savo pergyve-

terijaį kut'dmgd yalandsPir2d 
minučių?! . - . -
»>- - ‘ik a , . ,, Į;

į Nėilgšft tiuktH tą pačią" n&ktį 
Moody atmintis pradėjo prasi
blaivyti ir jis atsiiĮtiųe^kaip ten 
keistam žerėjimui’: Užpylus^' jo 
automobilį prie jo automobilio 
priėjo — ■ ne: priėjo^ čf lyg

Mano protas- man diktavo:- 
“Atspėk!” Atspėti ir- atpažinti 
aš galiu bet' kokį JAV lėktuvą 
ir beveik visus šveitimų šalių 
lėktuvus,- ir pats turiu apie lJSOO 
valandųskraidymo lėktuvais'pa^ 
tyrimą. Bet-sis objėktš' nebuVu 
panašus-į’jokį mano matytą lėk
tuvą” !

Moody- pasakojo^ kad’tas" ofrd
jektas bėrvo disko formos ir ‘at- kbk minkštas. Pamačiau kaip 
rodė jtilko metalo spalvos; tarp jis'atvirto atbulas — ir tų patį 
40 afr50 pėdųskersai,- l&iki 25 momentą .visos šviesos-išgeso^.--

“Jo ausys, nosis ir burna bu
vo mažesni už mūsų ir jo lūpos 
labai plonos. Jis buvo apie 5 pė
dų aukščio ir atrodė labai silpno 
sudėjimo. Dėvėjo ant kūno iš
temptą baltą kostiumą,- kurs 
dengė visą kūną, išskiriant jo 
galvą ir rankas.

Pagaliau tas sutvėrimas pra- 
bilo,- bet lūpos visiškai-nejudė
jo. Puikia anglų kalba su ame
rikiečių akcentu jis pasakė-“Ar 
jums gerai?”

i Atsakiau “Yes”; ir- jia kalbė
jo toliau: “Jei -leisiu laisviauju
dėti, ar ne vėl pradėsi muštis ?” 
Atsakiau; kad ne,- ir jis mane 
palietė metaliniu virbalu apie 
7 indų ilgumo ir pusės inčo sto
rumo. Aš tuojau atgavau save 
kūno raumenų kontrolęr..-.<įr tuo 
pačių' metu visos- mano baimės 
praėjo. f;

“Tas padaras, kurs matomai 
buvo jų lyderis, pagelbėjo' man

labai panašiam e ■ j operaci j ę kam- 
bkriuš ;lfgdiūnėset- Grindys buvo' 
kietos, metalinės iF', kambarys 
turėjo trejas?OTkūrHis:iš--viršau3 
išlenktas duris. Kambaryje oras 
buvo- kažkoks širdį pykinantis.

šiai; atrodė, kad pačios; sienos 
šviečia”. ... '
« P
I Moody įsidrąsino’ ir_iuž3ėj« 
klausinėti, kaip tie
ir paprašė- lyderio jam parodyti 
to erdvėlaivi® propėtlsijos (valo
mąją) sistemą ir pats nusteWS 
kai gavo'leidimą?
| “Mes nuėjome į kitą kamba
rį. kurs — stebėtis — atrodė

sas erdvėlaivis, koks jis iįrodė
“Jie uždėjo’’ savo rankas ant ma^- k 
no automobilio durų rankenų, lyg £ 
norėdami ‘atidaryti. Aš, pašau
damas visą savo 235 svotu svėP 
rį duris-staiga atstūmiau iieaą

kumščiu trenkiau antrajam į Vei
dą. Taš jo veidas atrodo kaž-

kšipišorė!
Antrajainė^ kamBaryj^ bgvo

kalbėjosi su lyderiu ir jė'baisas 
skambėjo kaip moters.
bir atrodė mišinys vokiėti^ii±! 
kmę.-žodžių.

(Nukelta-į 5 psL
FVi 1

taičių. Visi yra lietuviai, visi gyvena Lietuvoje, bet jų 1 užmirš it šiandieniniai “komunistai”, Betkuria progą dfas Dubčekas. Jis-vedė sa'jais labai atkaklią ki^rą*.- 
.------------—.t—i.—G-- ,— T.m ------- ajgku, pralaimėjės’ ViskaS* prasidėjo, kaip man’pa

sakojo pafys- čėkairinūe'nėkū'g^ifti'rifyginimą užčrif- 
saiūs siunčiamas geriausias1 mašinas!

Visi žinome, kad 'čekfrLbūrtf‘gėri meisteriai^ 
mokėdavo (padaryti gerą ptieną? (riiš'tėfplieno 
rrrašinas. Visa nelaimė, kad jie gamino'' nišų 
tas mašinas. Pagal Maskvoš ūžšakymą, maširfks' 
siųsdavo į Indoneziją, Egiptą ir kitus- kraštusf bfef kM1 
reikėdavo gauti pinigus, tai iš niekfff1 jį4 i&g&efdav®. 
Indonezija sakė, knd!jie-sūiriėikėjęsMaskvaiZ'U-Egfp'tA^5 
it klausyti nenorėjo, neš čekų mašinos irigftklar^įip.

temperamentas, charakterio bruožai yra šiek tiek .jie jiė vis primena, kati europiečiai sulaužė5'savo pa- 
skrrtingi. Visi žinome, kad žemaitis yra užsispyręs, žadus ir Miunchene" pialeidė‘ Čekoslovakijdtt’ alkanus 
bet širdies gilumoje jis yrA toks geras, kaip ir aukš
taitis. Man atrodo, kai jis yra dar geresnis, nes aš pats 
esu žemaitis.

Gera bent tiek, kad žemaičiai patys savęs negiria. 
Jiems geriau patinka, kai kiti juos pagiria, tuo tarpu 
visi žinome, kad aukštaičiai yra pasipūtėliai. Jie įsi
vaizduoja, kad jie geresni, daugiau žino, turtingesni, Į 
mokytesni. . 
giau puikybėn pakilę, negu žemaičiai, 
visi žinome, jog tai yra tuščias dalykas.

Kiek man teko patirti, slovakai yra panašūs į mu
sų aukštaičius, o čekai — į žemaičius. Tai, aišku, mani 
būtų sunku įrodyti, bet bendrai paėmus vieni ir kiti Į 
yra geri ir darbštūs žmonės. Juos v 
nelaimė.

Karo pradžioje laisvasis pasaulis nebuvo pasi-Į 
ruošęs, tai ir negalėjo rimtai pasipriešinti Hitlerio ka
ro jėgoms, slaptai auginamomis pačioje Vokietijoje ir 
Sovietų Sąjungoje. Britai ir prancūzai, neturėdami 
pakankamai jėgų, leido vokiečiams skaldyti Čeko
slovakiją.

Miunchene buvo pasirašyta “mūsų kartos laikos 
sutartis”, kaip pasakojo Čemberlenas, bet tai buvo 
apgavystė. Apsigavo pats Čemberlenas, apgavo jis če
kus ir visą laisvąjį pasaulį. Britų žvalgyba miegojo, o 
valdžios priešakyje buvę žmonės visai nenorėjo klau
syti apie galimą karo pavojų.

Čekai buvo labai nusiminę, kad Čemberlenas ir 
Daladier atsisakė ginti Čekoslovakiją, nors vieni ir 
kiti buvo pasižadėję tai daryti, čekai niekad neuž
mirš Miuncheno. Neužmirš čekai liberalai, bet jo ne-

vilkus. Niekas čekams5neatėjo į pagalbą-

ČEKUS IŠLAISVINO NE TIE KARI AL

Didžioji čekų nelaimė kad juos išlaisvino-’ne tie 
kariai; Prie Pragos priartėjo sovieto ir AnTefikoš kū- 
ro jėgos. Rusus čekai sveikino su baiftre! ašSėfikiė^- v*.VA J-*'-' VO111) zjxaiv, imi I - t jf

Aš pasakyčiau, kad aukštaičiai vra dau- čhls stt didžiausiu džiaugsme Bet amerikiečiai tėti 
Bet puikybė, rpasisukinėjo. Nespėjus pasklisti gandas, kadiPfai> 

gą pasiekė Amerikos tankai ir‘ karo žvalgyba, jiems 
jau būvo įsakyta trauktis į'vakatuš." Kiek ilgiau^ jiė' 
buvo apsistoję Pilsene, kaip sako, alašs atsigerti, bet 
netrūkūs ir iŠ ten buvo įsakyta trauktis. Tą įsakymą, 

risuš ištiko ta pati sa^0’ davęs pats Eisenhoweris. Sako, kad knžkofciarnf 
aukštų karių pasitarime buvo toks susitarimas pada
rytas. Visi žinome, kad rusai nesilaiko susftaTrraft/.-bef 
mes jų laikomės. Gal kada ateis laikas, kad ir rusamss 
bus liepta1 laikytis susitarimų, bet tuoJ tarpu čekai'to 
dar nejaučia.

Atrodo, kad Jaltoje valsfybių ič karo' vadai susi
tarė leisti rusams “išlaisvinti” Čekoslovakiją. Kartu 
šu raudonosios amtijčėi karišfš j Čekuskriakiją - įžen
gė ir gen. Svobodos vadovaujami daliniai. Kaip- Len
kijoje raudonoji arttrija atsivedė Boleslovą Biėrutą< 
taip Cekoslovakijon atžygiavo gen; Vladislav Svobo
da. Pinnasis buvo ištficimas Maskvos tarnas, <7 pastš- 
rasis/kąd it priklausė’partijai, yis.riter turėjo iriažą ki
birkštėlę savigarbos* Hadu* Svoboda ’aiškiai mabL. kad 
komunistai nori visai pavergti čekus ir išnaudoti jų 
darbininkus, tai čekų komunistai pasipriešino;1- šio 
pasipriešinimo prieŠnkyfė' btiW kferūūflfštaš AlėkSatt-

Čekai mašinas gamino ir siuntė^ bet pin?^ u^jis 
iš-niekur negaudavo.- Jie gali kred^tuti^i ritašinžS5 kurfi 
laiką, bet jie negali to daryti visą laiką. Atėjo laikas 
p’aprašyli, kad^ift tfžsakynAs riišii’mokėtų, o mokėti 
jie- atsisakė- Tada prasidėjo pačių čekoslovakų ko- 
nStfmriųlpašipčfeštitiiiašJ Jiė’žttifejo, kad tai bus sun- 
ktrs darbas,? bet jieneš kita keliomehavo. Jie turėjo pa-
Įtikėti‘savo1 jėga mis;- nes iŠ- uSfeienff^ niekas maištdu-

laš Jalrtbkrtsm rf&paci-
jos vadas, nuleido šimtus tankų pačioje su-

. — NAUJIENOS, CHICAGO 8, 1L1----- SATURDAY, JUNE 26, 1976

pės Čekoslovakijos ministerial ir aukštais partijos v|i 
dais! Maskvh-'iŠTaisvfnd’'; biėt'ji nenori, kad “išlaisviitl" 
tieji” drįstų prarefkatarrti pinigų ui gasi Atikai
prekes.
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DR.: ANNA BALIUKAS
MAGDUTĖS MARGUMYNAI

K GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building), tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. G K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tel.f. 695-0533

Pox Valloy M.dic.1 C»nt«r 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

NAUDINGI PATARIMAI IR 
v s KITI DALYKAI

• Neišmesti siaurų kakla
raiščių: jų mada vėl ateis. Taip 
pat marškinių kalnieriai* bus 
niažesnL "Lietuvoje juokdavosi: 
juo didesnis kaklaraiščio maz
gas, tuo dėvėtojas yra mažes
nės kategorijos-.

© žurnalas “Changing Ta
mes” spėja, kad moteriškų 
drabužių kainos kils 10 — 12% 
dar šį rudenį. Vėliatf kils vyrų 
ir vaikų drabužiai. Vasaros me
tu patariama pirkti kitų sezo
nų aprangą if pasinaudoti iš
pardavimais sumažintomis kai
nomis geros kokybės daiktams.

• Tuscon mieste Arizonos 
universiteto 
kad vidutinė šeima išmeta ge-

tyrinėtojai nusta-

Tangerinų žievė yra atšokusi 
ubo vaisiaus, labai gerai lupa
si. Skiltelės labai švariai nuo 
viena kitos atsiskiria ir yra ne
didelio kąsnio dydžio, saugios 
skirstyti ir valgyti be išsilieji
mo sunkos.

Niekas nežino, kaip atsirado 
tangerinai. Jų biologinė kilmė 
nėra išaiškinta- Kinijoje ir Ja
ponijoje jau nuo senų senovės 
yra madoje tangerinai ir turi 
pirmumą, prieš apelsinus. Bet
gi tangerinai labiausiai buvo 
buvo mėgiami senovės Kinijo
je. Juos augino ir kultivavo ki
nų kilmingieji - mandarinai. 
Todėl ir tangerinai yra vadina
mi mandarinais. Amerikoje kai 
kas juos vadina “kid-glove” 
apelsinais.

Filadelfijoje, Laisvės salėje dar
bininkas kelia Laisvės Varpą, į savo 
vietą, kad lankytojai galėty jį pama
tyti ir pirštu paliesti. Specialiai įren
gti prietaisai neleidžia lankytojams 
Varpo pagadinti chemikalais ar ko
kiais kitais prietaisais.

DR» PETER BRAZIS Į ro maisto už apie $100 kasmet. 
PHYSICIAN AND surgeon Į tai neįeina maistas, išmestas į

M. Miškinytė
NENAUDOTA VĖJO 

JĖGA: VĖJO MALŪNŲ 
GADYNĖ

rijų bus milžiniškų vėjo malli- 
, nų statymas ir išlaikymas.

Dvidešimt metų bėgyje visą 
|JAV-bių kraštą apstačius tuk- 
istančiais vėjo malūnų žymiai 
į sumažėtų išlaidas energijai 
gauti Naujieii malūnai visiš
kai būtų nepanašūs origina
lams olandiškiems malūnams. 
Planuojamieji malūnai turės 
vėjo turbinų generatorius su 
rotorais (sparnais) iki 350 pė
dų diametro (skersai), tai yra 
vienas ro toras bus didumo 
kaip futbolui žaisti laukas. Ro 
torai bus panašūs į ilgus aero
plano sparnus ir bus gamina
mi iš aliuminijaus ir plieno ir 
kitokios sudėtinės 
gos-

“Dabar mes apie 
šimčių kurui alyvos
lavimo importuojame, 
muojančiai greitomis ratomiš, 
įskaitant mūsų paveldėjimą, Į- 
spėjo minėtos korporacijos ty
rinėtojai Dubey ir Coti.

Nacional. Aeronautikos ir 
Erdvių Administracija jau da
ro bandymus su 125 pėdų dia
metro vėjiniu malūnu, pasta
tytu prie Sandusky, Ohio.

medžia-

40 nuo- 
pareika- 

aliar-

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"M gyvasis, ai buvau numiręs ir itai esu gyva* per amžig amžius*. 

Apr. 1:18.
Svarbiausias Evangelijos mokslas yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 

prisikėlimas iŠ numirusių. Jėzaus mirtis parodo mums didžią jo ir jo Tėvo 
meilę. Tačiau dieviškojo plano įvykdymui ir visos žmonijos palaiminimui 
reikėjo, kad Jėzus atsikeltų iš numirusių ir pasidarytų mūsų išganymo Vadu 
ir visos žmonijos Atpirkėju. Dėlto Jėzaus pasakyta: “Aš esu gyvas ir jūs bū
site gyvi”. (Jono 14:19). Tokie Šventraščio pareiškimai palinksmina mūsų šir
dis, atgaivina ir sustiprina mus, nes matome, kad jau arti prisikėlimo rytas 
ir ilgai lauktoji Tūkstantmetinė diena, kurioje Viešpats palaimins visus ir nu
šluostys visas ašaras nuo kiekvieno jam pasidavusio ir jo klausančio žmogaus.

• Visi žino, kad mirti* yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausit* 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILU 6062$
ŠV. RAITO TYRINĖTOJAI

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5849 

Rezid.: 333-2233 1
. prjsp. IjALANDOS:

Pinnadieniaig ,įr. .ketviriad. 1—7, vaL. 
antrai, penktadieni' nuo 1—5, tree, 

ir šeštai: • .tiktai susitarus.

komposto dėžes ar duobes, su
šertas kambariniams gyvuliu
kams ar paukščiams,

G Daugumoje valstijų nepri
pažįstami ranka rašyti testa
mentai;, Darant testamentus, 
pasitartina su advokatu arba 
žinančių testamento rašymo bei 
sudarymo taisykles.

• Paliktas be testamento 
turtas, ypatingai neturinčių ar
timų giminių, sudaro daug pro-

DAR APIE SVEČIUS

DR. PADU V. DARGIS
GYDYTOJAS 4R CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius. .

1938 S. Manheim Rd., Westchester, III
VALANDOS: 3—3 darbo dienomis ir .’blemu. nereikalingu išlaidu ir onrro cocT^riiani R—-3 vsti * vKas antrą šeštadieni 8—3 vai

Tek: 562-2/27 arsa 562-272B
- X ... '

KEZ.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - ElSiNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml- 3-0001. ■

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVICKAŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ. LIGOS 
3907- West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A; V. JUČAS
489-4441 v ’ .561-4605 . .. . .

ODOŠ Či&OŠ"*--' CHIRURGIJA’
1002 N. WESTERN AVĖ.
5214 N; WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

'bylinėjimosi. Sudarant testa
mentus, nepamirština lietuviš
ki reikalai ir lietuviškos institu
cijos.' . - ..

® Sardinės ar žuvelės alyvo
je yra talpiau suguldytos, negu 
garstyčių arba pamidorų sun
koje. Alyva iš virš minėtų yra 
brangiausias produktas.

3 Las Vegas lošimo institu
cijos praeitais metais Turėjo re
kordines pajamas — $770 mi
lijonų.

G Maisto ir skanumynų ži
novai Jean Brilat-Šavarin pa
reiškė: “Išradimas naujo pa-' 
tiekalo atneša pasauliui daugiau

‘ laimės, negu atradimas: naujos 
žvaigždės".

MANDARINAI7 IR: 
TANGERINAI

■ (Atkelta 4 psl.)
Kambaryje dvi kapitono kėdės 

buvo pastatytos prie lentos (pa
nel) su rankena. Lyderis pasa
kė, kad atsistočiau ant trijų pė- 

-dų keturkampio grindyse. Man 
atsistojus, tas keturkampis pra
dėjo leistis ir mes nusileidome 
į kambarį apačioje.

Pro šio kambario grindis bu
vo prisikišusios viršutinės da
lys tų trijų globusų, kuriuos ma
čiau lauko pusėje to UFO apa
čioje. Tie globusai buvo trans- 
parentiški (permatomi) ir juose 
buvo matomi kažkokie dideli dei
mantai ar kristalai. Visose tų 
kristalų pusėse buvo virbalai, 
kurie buvo palenkti į kristalą.

Paprašiau lyderio paaiškinti 
man kaip ta varomoji sistema 
veikia. Jis atsakė": “Nebandyk 
suprasti” ir lukterėjęs pridūrė: 
“Truputį daugiau pagalvoję šitą 
ir jūsų žmonės gali padaryti”.

Moody pasakė, kad tie svečiai 
iš kitur jam pasakojo, jog visi 
tie UFO (NSO) yra maži ob- 
servacijų oro vežimėliai^atskren
da iš daug-didesnių jr dar grei
tesnių didžiulių orlaivių, stoviu- f 
Čių už 5,000 ar 6,000 . mylių nuo į 
žemės.

“Jis dar pasakė, kad trejeto

Burbank, Calif. — Energijos 
versmių beieškant prisiminti 
vėjo malūnai, kuriuos pageri
nus ir padauginus Amerika vė
ju gali pakeisti alyvą, per me
tus sutaupant daugiau kaip 2 
bilijonus statinių.

Lockheed — California kor
poracija, baigusi ištisus metus 
trukusius energijos šaltinių ie
škojimus ir esamų-šaltinių ge
rinimus, priėjo išvados, kad 
viena iš didžiųjų naujų indust-

★★★★★★★★★★★★
PEACE COSTS MONEY

BUY U S. SAVINGS BONDS

CHARLOTTE GENUTIS
Gyvenusi Brighton Parko apylinkėje

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
A./ 2533 W. 71st Street
K > . Telef.: GRovehill 6-2345-6
& ** 1410 So. 50th Ave., Cicero
3 Telef.: TOwnhall 3-2108-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Ofiso tel.: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98GI

DR. h MAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet 
Tik susitarus. <

Trečiadieniais. uždaryta.

Jei jūs negaunate gerų, šva
riai ir nesunkiai nusilupančių . metų bėgyje jo žmonės prisista- 
apelsinų, jei jie yra su nepa- I tys mūsų pasauliui ir sueis į pa
gedaujamomis sėklomis ir sun- žintis su žmonija, gal būti n et 
kiai atskiriamomis skiltelėmis, kad dar šią vasarą”, 
pabandykite apelsinų rūšį 
tangerinus. . » 1

Mirė 1976 m; ’birželio mėn. 20 dieną ir birželio 23 d. palaidota 
Bethania kapinėse.

Velionė Charlotte Genutis negali atsidėkoti tiems, kurie suteikė 
jai paskutinį patarnavimą ir palydėjo ją i amžinybės vietą. Todėl at
mindamas ją ir jos mirtį, dėkoju draugams, atvykusioms Į šermenis, 

- atšiuntūsiems gėlių, pareiskusiems užuojautą ir palypėjusiems i ka
pines. ,

Dėkoju Zionoz parapijos klebonui kun. J. Jozupaičiui už apeigas 
!?■ maldas bažnyčioje ir kapinėse. Ypatinga padėka priklauso bičiu
liams Stasiui Rimkui ir Aleksui Lingaičiui. daug padėjusioms nelai
mės dienoje. ’ ' ■

Dėkoju laidotuvių direktoriui Petrui Bieliūnui už mandagu ir 
tvarkingą patarnavimą.- Dėkoju karstanešiams, nunesusiems ją į am
žinojo poilsio vietą, ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems giminėms, 
draugams bei pažįstamiems. O Tau, mūsą mylimoji, sakau: — Ramiai 
ilsėkis šaltojoj žemelėje.

Giliai liūdintis vyras AUGUSTAS GENUTIS.

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Nors sunku tikėti, bet lengva 
aitvti. J. Pr.

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

DR. FRANK- PLiCKAS
‘ OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149
Tikriną akis. Pritaikė akinius ir 

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LIONAS SSBUTIS
INKSTIAfPūSLĖS IR 

PROSTATpSęCHĮRURGIJA 
2656 WEST Š3rd STREET

Vai.: anwad. vQUO, Jt-r4^ po piety, 
ketviftad. nuo- 5—7 vaL vak.

OfiioJtelet: 776-2880 
N«ujasflrti.~tėlef.:-448-5545

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS" LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose ^nyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gjryeniiną ir jų atliktus darbas 684 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijas Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs Lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugiją 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašom) parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LiETUVlŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St,, Chicago, Ill. 60G08

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus Jo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centu.

«
4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-€QNJMTIONED KOPLYČIOS

1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608
✓

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 

Bendri praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie-: 
niai* 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

M 0 V I H G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
Tel.: F Rentier 6-1882

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna Apdraudė
ŽEMA KAINA 

.R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

V. Tumasonis, M. D., S. C
C H.l RU R G A S 

k 2454 WEST 71rt SfREET 
Ofito t»l»L HEmlock 4-2123 
R.xidi J«iaf.r Gibson 8-6195

’ * i ♦* Y į * ' 1 * >Priima ligonius pagal susitarimą,
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

’’*'*»*

Dėl
f 2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
Every 

Jitter bit 
hurts YOU

P. ŠILEIKIS, 0. P.
> ORTHOPSDAS-PROTEZISTAS GĖLININKAS
f dažai. Speciali pagalba kojom* I Linksmumo arba liūdesio valandom
i (Arch Supports) ir t t.

MIKU.*.'

2850 West 63rd St., Chicago III. 60629 
Telef.: PRospect 8-5084

gražiau*!** Ir reiAlkil 
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUT*S) 

DAUBARŲ SŪNUS

5525 So. HeHetn Avė. — 5864220

SKAITYJfcPATE IR PARA^TNK 
s KITUS SKAITYTI NAUJIENOS' KIEKVIENO

DRAUGAJ IR BlCIULii

Utter doesn’t throw 
Itself awry: Utter 
doesn't just happen. 
People cause lt-and 
only people can prevent 
It "People* means you. 
Keep America Beautiful

• LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, be. 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 me.tų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILME. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
Šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, III. 60608.

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtekus j krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 Šo. Halsted SL. Chicago, Ilk 60608

innaBii.n>i_ ..................... ....

NARIAI:'

Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKT|.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So- LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, BL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

| — MALWBNO&, CHICAGO t. ILI___SATURDAY, JUNE 26, 197«



Ji men., bet pavardės prašė ne
minėti. Dėkui už paramą ir už 
dėmesį.

—Bronius Strikaitis, Roches
ter, N. Y., atsiuntė tolų laišką: 
“Siunčiu $20 gero laikraščio 
palaikymui ir linkiu kovą už 

. teisybę tęsti nepailstant ir ne- 
pa vargstant. Reikia, kad visi 

j demokratijos šalininkai ir vei
kėjai palaikytų Naujienas visų 
lietuvių gerovei ir pavergtos 

į Lietuvos vieningiems laisvini- 
j mo darbams”. Dėkui už pareiš
kimą ir už dovaną Naujienų pa

yramai- 4

bus Ma|>le Leaf Gardens. Daly- — Juozas Jakubaifis, Elburn ~ 
vauja apie 1000 choristų iš viso 111., tago Naujienų skąitytojųj 
pasaulio. Šventės programose tžsisifleydairias jas" «vieneriems 
dalyvaus provincijos ir federa-j uiętan».-Naujasis niųsų skaity- 
» • » I v • • “ • R * I . W j, . Y 1 ■ » * •

HELP WANTED — MALI 
Darbini y - Raikį*

DR. ALGIS RLMAS, 
š. m. gegužės 16 d., University 
of Illinois College of Veterina
ry Medicine mokslus užbaigė

* ilgametis Naujienų skaitytojas j 
Algis Rimas, gaudamas D. V. 
M. (Doctor of Veterinary 
dicine) diplomą. Daktaras Ri
mas gimė Vokietijoje, bet visus j T 
mokslus išėjo JAV-se. ______
savo profesiją praktikuoja ar
timoj šiaurinėje Čikagos daly. 
Sėkmės linkime Dr. Algiui ir 
poniai Birutei Rimams.

j — Jonas Bertužis iš Brighton
Į Parko apylinkės pratęsė iš an
ksto be 
merą tą

J penkinę
’ atsiuntė
Port Richie, Fla-, ir S. Polonis 

jis Villa Park, Ill. Dėkui 
j vanas, gerus linkėjimus

Me Pa«elb? administracijai, 
•nant darbą ir išlaidas.
I — Jurgis Valaitis išrinktas 

‘^Šiuomet I ^ana^os Lietuvių Jaunimo Są
jungos pirmininku, Kęstutis 
Vilis — vicepirm., Saulius Dra
gūnas — ižd., Algis Jusys — ry
šiams. Rita Vilienė — sekr., Li
dija Dragūnienė ir Nijolė Gver- 
zdytė — informacijai.

— Vytautas Pulkis mėgsta 
žaisti golfą ir priklauso Toron
to lietuvių sporto klubui Vytis- 
Amerikos bridžo lyga jį apdo
vanojo aukso medaliu už lai
mėjimus bridžo turnyruose.

— Pasaulio Latvių Dienos ir 
6-ji Dainų šventė prasidėjo To
ronte birželio 24 d. ir sęsis iki

raginimo savo p remi- 
ir ta proga prisiuntė 
Mašinų fondui. Po $4 
Jonas Kairys iš New

už do- 
ir už 
maži-

— Leonardas Garlauskas iš 
Marquette Parko apylinkės, 
vienas iš naujesnių mūsų skai
tytoju, tapo jų rėmėjas, atsiųs
damas atskiru laišku $15 auką 
Naujienų paramai. Tos apylin
kės tautietė užsisakė Naujienas liepos 4 d. Įvairios programos

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, Hl. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted et, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. V A L A N T I N A S

lines valdžios pareigūnai i>ei 
atstovai.

— A. šetikas, St Catharines, 
Ont., išrinktas Povilo Lukšio 
šaulių kuopos pirmininku, P. 
Šidlauskas — vicepirm-, K. Gal
dikas — ižd., P- Polgrimas — 
seki-., P. Baronas ir S. Jankaus
kas — kandidatais, Revizijos 
komisijon išrinkti — B. Suno- 
naitis, A. Smolskis ir S. Ulbi
nas.

—Hamiltono, lietuvaičių cho
ras “Aidas” ruošiasi koncertų 
ekskursijai j Pietų Ameriką. 
Lėšų telkimo vajaus komitetas 
organizuoja lietuvių dailininkų 
paveikslų loteriją- Į komiteto 
ir aid učių kreipimąsi teigiamai 
atsiliepė šie dailininkai: Anas
tazija ir Antanas Tamošaičiai, 
H. J. žmuidzinienė, P. Bugailiš- 
kis, P. Baltuonis, R. žiūraitie- 
nė, L. Stulgevičienė ir A. Petri- 
konis. Pavęikslus bei pažadus 
priima: Aidas, 84 Balsam Avė. 
S-, Hamilton, Ont- L8M 3B3, 
Canada.

— Marquette.. Parko apylin
kės amerikiečiai skautai kiek
vienais metais suvažiuoja išky
lauti savo tradicinėje Paw-waw 
išvykoje, šiemet pirmą kartą 
ten buvo atstovaujami lietuviai 
skautai. Dalyvavo Lituanicos 
tunto Perkūno draugovė, vado
vaujama skauto vyčio vyr. 
skltn. Donato Ramanausko.

— Edvardas Palubinskas pa
kviestas Į Australijos olimpinę 
krepšinio rinktinę ir šią vasarą 
atvyks žaisti Į Montrealį. Jis 
dalyvavo Pasaulinėje olimpia
doje Muenchene taip pat žaidė 
JAV lietuvių rinktinoje-

tujas p. Juozas J ak u bait is ir jo 
žmona Uršulė laukia labai mie
lo svečio ir jau dabar rūpinasi, 
1- 1 • • 1 X

REIKALINGAS SIUVĖJAS
PILNOS VALANDOS 

NUOLATINIS DARBAS 
WILLIAM JACK MOECK —

TAILOR
215 S. Villa. Villa Park, Hl. 60181 REAL ESTATE FOR SALE Į REAL ESTATC MB SALE 

Namai, Žarna — Pardavimui | Namai, Žemė — Pardavimui

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKlENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

260S West 69th St, Chicago, HL 60629 • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairiu p rėki y.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

♦ Elektros įvedimai, pataisy
mai. Turiu Ghicagos miesto lei
dimą. Dirbu ir užmiesčiuose. 
Dirbu greit, garantuotai ir są
žiningai.

Klaudijus Pumputis 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel.: 927-3559

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai., Ugu metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST^, CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
—  =-■ -^T -T, ,, —— , f

PUSMEČIUI $70.00 CHICAGOJ 
$52 CICERQJE 

(10/20/5/UM) 
Pensininkams automobilių 

APDRAUDA
Amžius 62—80 - • -

J. BACEVIČIUS 778-2233

kad jam uieko netrūktų, ypa
tingai lietuviškos spaudos, ku
ri užimtų jiems dirbant poil
siaujantį svečią. Naujienų va- 
dovvbė dėkoja p. Jakubaičiams 
už lietuviškbs spaudos palaiky
mą ir sveikina jų mielą svečią. 
Platinimo vajaus proga Naujie
nos yra siunčiamos susipažini
mui 2 savaites nemokamaL. 
Prašome pasjnaudoti prpga ato
stogaujant • gauti Naujienas.

— Antanas Bukauskas, vi
suomenės veikėjas ir. mūsų ko
respondentas Bei atstovas Det
roite, atsiuntė'’Naujienų maši
nų fondui $25 auką. Tos apy
linkės tautietis užsisakė Nau
jienas 6 mėn., bet pavardės pra
šė neminėti. Dėkui už paramą 
ir už dėmesį.

— Jonas Bagdanavičius, Hot 
Springs, Ark., nenuilstamas ko
votojas už Lietuvos laisvę ir 
jos žmonių gerovę, bendrų dar- Į — 
bų ir lietuviškos spaudos rėmė- TSK 
jas, veiklus patriotinių organi
zacijų dalyvis, kiekviena proga 
paremia Naujienas . Dėkui už 
atsiųstus $12 prenumeratos 
pratęsimo proga-

— Ponia Justina Peika, ilga
metė Naujienų skaitytoja iš 
Midlothian apylinkės, iš anksto 
be raginimo pratęsė savo pre
numeratą, o leidimui paremti 
atsiuntė $9. Po 4 dol. atsiuntė: 
ponia V. Navickienė iš East 
Chicago, Ind., ir Juozas Palio
nis iš Ročkfordo. Tris dolerius 
atsiuntė Anicetas Girkšas iš 
Hot . Springs, Ark. Po du dole
rius atsiuntė;, ponia Anna Ma
žeika iš Albuquerque, New Me
xico, Jonas Jasinskas iš šiauri
nės Chicagos'ir Bruno Prans- 
kus iš Toronto. Dėkui visiems 
už aukas ir už gerus linkėji
mus;

— Vladas;.'Skripkus iš.. Mar
quette Parko'apylinkės po sun
kios, bet sėkmingos operacijos, 
gydosi Loyolos. ligoninėje dr. 
Neini cko priežiūroje.

MECHANIC - WELDER
For plant in heavy metal industry 
to work on conveyers systems, over- 
Sead cranes, and other machinery, 

lust have mechanical and welding 
experience. Steady work. Excellent 
working conditions.

Must speak English.

R. LAVIN .and SONS, INC.;

3426 So. Kedzie Ave.

An equal opportunity employer

■, REIKALINGI MAŠINISTAI 
Lathę ir Mill operatoriai su mažiau

siai 5 metu patirtimi.
• : . KEPER CORP.

1345 E. Industrial Dr. 
ITASCA.’ ILLINOIS - 

Skambinti angliškai. Tel. 773:9393

RENTING IN GENERAL
N u a m, 99

LIETUVEI MOTERIŠKEI Brighton 
Parke arba Bridgeporte reikalingi 4 
švarūs kambariai antrame aukšte. 
Skambinti, po 6 vai. vakaro 927-7414.

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIŲ bu
tas antrame aukšte suaugusiems. 
Naujai remontuotas Marquette Parke 
RE 7-8007 po 6. vai. ,vak. .

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su 
baldais pensininkui. Gali pasinaudo
ti virtuvę. Teirautis telef.: 254-7036.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairūs Pardavimai

BASEMENT SALE

Antiques, furniture, miscellaneous 
kitchen ware and many other items. 
Monday thru Saturday — 9 A. M. 

to 5 P. M.
1932 SO. HALSTED ST.

___________ Chicago, HL

— Brighton Parko Lietuviu 
Namų Savininku Draugija ruo
šia gegužinę (pikniką) š. m. 
birželio mėn. 27 d. Vyčiu salė
je, 2455 W. 47th St. Veiks tur
tingas maisto bufetas, baras, 
muzika šokiams ir t. -t Pradžia 
12:00 vai. Visus maloniai kvie
čia dalyvauti.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB, ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMA1S

» DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

KUTU AL FEDERAL SAVINGS
PE1TUS KAZANAVSKAS, Prendtnlas

2212 Vv. Ccrmak Roa< Chicago Virginia 7-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS .PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

.... f NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE '>

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
VACANT LOT (25x125) by owner at 
3415 West 51st St. Make offer.

478-1976.

BY OWNER
1500 NORTH — 3500 WEST

3 flat brick. 2 — 6’s and 1 store. 
Store can be used- as a 3rd apart 
Automatic hot water heat. Full bese- 
ment. No VA or FHA loans. S29,000

* - 227-3820/

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock
well. $22,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy
mas gazu, 2 masinu garažas.

62-tra ir Talman. S29,900.
3 BUTAI ir? tuščia 

pajamų per mėn. Brighton Parke. 
$28,000.

krautuvė. $360

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 43&-7878

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 A. M.

ID’S REAL ESTATE 
PIRKSIT L PARDUOSIT — 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVĖ. CHICĄGOJE 

Tel. 254-5551
8929 SO. HARLEM AVE.

Tel. 598-3290
135-TA IR ARCHER AVE/ 

Tel. 257-5861

M. A. ŠIMKŪS
Rea! Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat .daromi vertimai, giminiy 
Iškvietimai, pildom pilietybės pra- j 

šymai ir kitokį blankai.
—nu i n i -i i

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontai

JUBILIEJINIŲ METO
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS Šiemet suėjo 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujiem; platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar Ju Įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, Ju bendras institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

t NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir Jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalu renesanso.
KAINUOJA: Chicągoje Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei mėty — $16.00, 

trims mėn. — $830, vienam mėn, $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metę — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą. 
x *■ am ms mm mmi mm war M ■ne » mmb «m mm mm mm» m^ mk mm

NAUJIENOS,
T 39 So. Halsted St.,
Chicago, Ill. 60608

Q Siunčiu --------------  dol. Naujienų prenumeratai. Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių'įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS ________________________________

ADRESAS___________________________________________ ___

STASE’S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie Avenue 

Tel. 436-4*184 
Sav. Stasė Bacevičienė

TAISOME 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO 

58-tos Ir Western Avenue kampe*

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Like)

Dažo namus ii lauko lr ii vWaus. 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
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— Kiekvieną lietuvis gali ap 
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje' (SLA) organi
zacijoj. Vaikajns ;ir jaunuo
liams pigi TERM; apdrąuda: 
$1,000 tik už dol. y metanjs. 
Jiems yra ir Taup^nloji — En 
dowment apdiauda Aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudą otganizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ; ąp- 
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % 
Tel. 421-6100. '

Naujienos
(Pr).

— Didelis pasirinkimas pa
veikslų ir rėmtj. Dėl išsikėlimo 
į Fiordą kainos per pusę suma
žintos dail. Antano Petrikonio 
Marquette Meno galerijoj, 3215 
W. 63 St. (prie Kedzie Avė.). 
Tel. 436-2112. _ Galerija atdara 
7 dienas savaitėje visą birželio 
mėnesį. 1; (Pr.)

Pirkite .Naujienas, 
Remkite kiekvienas, 
Nes jos rašo tiesą 
Ir veda j šviesą,

— Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje, švenčia savo veik
los 90 metų sukaktį, kuri bus 
atžymėta 59-me seime, liepos
5- 6-7-8 dienomis, Pick-Cong
ress viešbutyje, Chicągoje.

Didžiulis, ir iškilmingas banke 
tas įvyks liepos 7 dieną, vaka
re, Pick Congress viešbutyje, 
širdingai kviečiama .visuomenė 
dalyvauti Šiame bankete ir pa
gerbti ilgametę lietuvių organi
zaciją, kuri yra daug gero pa
dariusi lietuviams. Kvietimas 
$15- auka.

Rezervacijai, kreipkitės į S. 
Molis, tel. 471-0310, John G. 
Evans, 737-8600, arba į SLA
6- to apskrities raštinę 2549 W. 
71št St. Chicago, tel. 776-3140.

Lietuvio kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1,00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Brangenybės, Lalkrodllal, Devanes 
visoms progoms.

TU7 WEST 63rd ST^ CHICAGO 

Telef. 434~46«6

WEATHER FORECAST 
nJ Fira Dinger Rating

WKTMEB FV£ DAMOS 
BATMB

VtMTOUTUtt 
IMH 1 UM

Ž 1

. ■ . 'J 
_________________—>

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIŲ ŠOKIŲ.ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl_, daug paveikslų. Kaina $2.00.

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE. Kišeninio formaL 151 psl. Kaina $2.00 
Persiuntimui paštu reikia pridėt) 50 c. egzempliorui.

AnsambUai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 
nėmoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or
derį tokiu adresu: r . ; -

1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

LAIKRODŽIAI IR BRANGEMYBtS 
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 WEST 6*h STREET 
REpublk 7*1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av«
Chlccpo. III. W6J2. T»l. YA 7*5980

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos į,-yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

(Pr).

PLEASE.'

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

D Ė M E S IO 
52—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $71 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis: 
A. L A U R A I T I S 

4445 So. ASHLAND AVĖ. 
_ 523-8775

HOMEOWNERSpolicy
Cali Frank Zapolis 
320872 W. 95th $L 

GA 4-8654

STATE* FAKM

INSURANCf

State Farm F we and Casualty Company

Didžiausios kailiu 
pasirinkimai

vienintelį /
ęr lietuvį kailininką 

Ik Chicago je * lfr'a 
^r^NORMANĄ 
jfljgfikBURŠTEINĄ 
'SjE^S^TeL 263-582$ 

mhvBB (i*1**?0*) ir 
677-8489

185 North Wabaah Avenue 
2nd Floor Chicago, III. 60601

PASTSKEJMA BIZNYJE 
■NAUJIENOSE“ — T URI GERIAUSIA 

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI

3 easy ways 
to get the 

Įr^Zip Codes 
A 4f7 of,
A / people

When you receive a letter, 
note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book
Call your local Poet Office

Directory.
3 Local Zips can be found 

on the Zip Map in the 
burines® pafea of your 
phonebook.




