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•LAKŪNAS JONAS PUTNA BUVO Italijoje komunistai1

Jau kelis metus jis dirba arabų aviacijos 
bendrovėse, mokė arabus skraidyti

sieks reformų
ROMA, Ltalija. Italijos 

komunistų partija panaudos sa-
i vo laimėjimus praeitų rinkimų

CHICAGA, Illinois. — Lakūnas Jonas Putna, kuris prieš dvi metu naujoms reformoms pra- 
enas buvo sunkiai sužeistas Beiruto aerodrome, kai pilnas lėk-Į vesti, — pareiškė italų komūnis-t 
vas ruošėsi pakilti iš Libano didžiausio aerodromo ir skristi į tų partijos vadas Luciano Bar- 
riptą. Jis turėjo vežti žmones, kurie buvo Libane ir) nežinodami' ca.
i ateitis jiems galėjo atnešti, .norėjo galimai greičiau išvažiuoti|- Komunistų parlamento vadas 
Beiruto. Jiems nepavyko, nes lėktuvas falangištų kanuolės šo- Lyra įsitikinęs, kad Italijos krikš- 

niu buvo sudaužytas, lėktuvo kapitonas vietoje užmuštas, o trys, čionys demokratai nepraveš nei 
pavaduotojai, buvę kartu su juo skridimui paruoštame lėktuve,' vieno, svarbesnio įstatymo, jėi- 

ivo sunkiai sužeisti. a* 'gu iš ankšti nesusitars su komu-

Jonas Putna buvo kilęs iš Uk- 
ėrgės. Karo pabaigoje jis kar
šu kitais savo broliais ir se- 

rimis išvyko į vakarus. Karo 
etų ir jo pabaigoje jis gyve- 
» Vokietijoje, o vėliau atvyko į 
meriką. Čikagoje gyveną Ra- 
onaičiai, yra ' Putnos pusbro
li. - Amerikon atvykę Putnai, 
ir. laiką gyveno šiaurės- Chica- 
>je. .Jonas Putna dar prieš 1960 
etus išvyko į Kalifortniją ir 
įsigyveno Los Angeles mieste, 
en jis Įstojo į aviacijos mokyk- 
ir baigė, gaudamas teisę skrai- 
rii.
1970 metais jis _buyo TWA 

indrovės lakūnas. Jis' tureja

Vokiečiai emigruoja 
iš Pabaltijo valstybių 

Lenkų spauda, praneša,' kad 
pastarųjų penkių mėnesių bėgy
je Sovietų valdžia leido emigruo
ti į Vakarų Vokietiją tiek vokie
čių,-kiek jų išemigravo per išti
sus 1975 metus. Vokiečių am
basados Maskvoje pranešimu, 
per praeitus metus iš Sovietų 
išemigravo 5,752 vokiečiai, ■ o 
šiais metais dar tik per 5 mėne
sius jų išemigravo į Vakarų 
Vokieti j ą 5,000. Ambasados pra- 

i nešėjas nežinojo kaip tokį nest
orą nuovoką apie lėktuvus ir tikėtą sovietų “dosnumą” aiš
kėjo juos pataisyti. Ypatingai į kinti. Vokiečiai esą didžiąją da
rn buvo gerai pažįstami didie- - 

keleiviniai lėktuvai, kuriuos 
merikos aviacijos bendrovės 
įdavinėjo užsieniečiams. Pa- 
eutiniu metu Jonas Putna buvo' 
įsigyvenęs Saudi Arabijoje, Iš 
in jis vairavo* ir taisė apgedu- 
us didžiuosius transporto lėk- 
ivus.
Jonas Putna yra vedęs ir turi 

vi dukras. Praeitais metais jis 
i žmona, kaip turistas buvo nu
bridęs į Vilnių ir paspimatė su 
ai kuriais savo ^giminaičiais 
kmergiečiais, gavusiais leidimą 
tvykti į Vilnių ir. pasikalbėti su 
kūnu.
Pirmas pranešimas iš Beiru- 

> sakė kad buvo užmuštas la- ž Z a _
finas ir sužeisti trys jo pade- 
ėjai. Sužeistų tarpe buvo pa- 
linėtas ir lakūno Jono Putnos 
ardas. Tos pačios dienos vaka- 
e iš Beiruto atėjusi žinia sakė, 
ad užmušti visi keturi lėktu- 
o aptarnautojai. Kapitonas bu- 
o užmuštas šovinio sprogimo 
ietu,o jo padėjėjai mirė nuo di- 
elio kraujavimo. Jie buvo su- 
eisti ir nebuvo kam suteikti rei- 
alingos pagalbos, sustabdyti 
:raujoplūdį. Trečiadienio rytą 
tėjęs pranešimas sako, kad du 
ižmuštos kapitono pavaduotojai 
lar gyvi, o vienas jau yra mi- 
ęs. Tačiau nepaminėti gyvų iš- 
ikusių vardai. Lietuviai norėtų, 
:ad gyvųjų tarpe būtų ir sužeis- 
as lakūnas Jonas Putna.

nistais.
Dabar, italai importuoja pie

ną iš Olandijos sūriams gamin
ti, javus iš Amerikos makaronam 
gaminti ir mėsą iš Prancūzijos. 
Vien tiktai maistui italų valdžia 
sumoka keturis bilijonus dolerių.

Komunistai pasiūlys parla
mentui įvesti vandens vamzdžius 
laukams, kad italai galėtų pasi
gaminti reikalingų javų ir rie
balų. * Italijoj e stovi pustrečio 
milijono sausų akrų, kurie galėtų 
maitinti krašto gyventojus. •

Sen. Hubert H. Humphrey galutinai atsisakė nuo vilties, ban
dyti klabenti prezidentūros duris. Jo žmona Muriel džiaugiasi. Jai 
atrodo, kad jis niekad neturėjo domėtis tokiais dalykais, nes jam 
jie nepasiekiami. Sen. Humphrey kitaip galvojo.

IŠGRIOVĖ IR SUDEGINO KETURIŲ 
AUKŠTU RADOMO CENTRU

Protestavo prieš aukštas maisto kainas, 
komunistams duodamas privilegijas

BADOMAS, Lenkija. — Praeita ketvirtadieni/*kai vali 
nutarė ir paskelbė pakeltas maisto produktų kainas, Radomo ( 
bininkai suruošė patį didžiausią protestą, jie sudegino ir išgri 
Radome naujai pastatytą keturių aukštų komunistu partijos < 
trą, — praneša Washington Post korespondentas Feter Osnos.

1

Krikščionys užėmė 
stovyklą

BEIRUTAS, Libanas. — Ge- 
limi išemigruoja iš Pabaltijo vai- ^ai ginkluoti krikščionių daliniai 
stybių ir iš savo buvusių gyven- l užėmė vieną palestiniečių sto-
vieeių prie Volgos

Egipte areštuotas 
Libijos diplomatas
CAIRO. — Antradienio naktį 

Egipte areštuotas aukštas Libi
jos diplomatas, apkaltintas orga- 

I nizavimu suokalbio^ nuversti 
Egipto prezidento Anvar Sada- 
to valdžią. Vidurinių Rytų ži
nių agentūros pranešimu areš
tuotas Libijos viešųjų'santykių 
įstaigos viršininkas Milod ei Se- 
dik Ramadan, kur buvo pagautas 
bedalinant proklamacija^ kur
stančias egiptiečius sukilti.

Sutarus steigti Libijos, 'Siri
jos ir Egipto federaciją 1971 
metais visų šių trijų valstybių 
ambasados buvo pavadintos vie
šųjų santykių (public relations) 
įstaigomis, bet skirtumams ir 
nesutarimams pasireiškus, fede
racijos planas liko neįgyvendin
tas.-

vykią ir paėmė nelaisvėn ten ras
tus karius. Palestiniečiai, kelias, 
dienas priešinosi libaniečiams, 
bet jie nepajėgė atsispirti.

Egiptas labai, npatėnkintas 
šiais falangištų laimėjimais. 
Egipto prezidentas yra pasiry
žęs siųsti daugiau kariuomenės 
Į Libaną, kad išlaisvintų pales
tiniečius. s

Bet Egiptas nesikiš, kol neiš
aiškins, ar Sirijos kariai nepa
deda libaniečiams nuginkluoti 
palestiniečius. Beiruto aerodro
mas dar nenaudojamas.

KOMUNISTAMS VISUR YRA 
RINKIMAI “VIENBALSIAI”

LONDONAS. — Naujas Bul
garų “liaudies respublikos susi
rinkimas (seimas) vienbalsiai iš
rinko kompartijos vadą 64 metų 
amžiaus seną bolševiką Todorą 
Živkovą, ligšiolinį valstybės ta
rybos pirmininką, sekančiai ka
dencijai.

Kels pašto kainas
WASHINGTONAS. — Pašto 

ištaigos pranešimu; nuo ateinan
čio antradienio žymiai pakelia- 
nos pašto ratos antros, trečios 
ir ketvirtos klasės siuntiniams. 
Kainų pakėlimas duosiąs paštui 
kas savaitę po $1.5 milijono eks
tra pajamų.

Naujosios ratos antrai ir tre
čiai klasei liečia daugiausiai ko
mercinius siuntinius.

Fordas nori mėgsti 
santykius su Kinija 
. Tokio. — Japonų laikraštis 

Mainichi paskelbė, kad Jungti
nės Amerikos Valstybės ir Ki
nija yra sutarusios po ateinančių 
lapkričio mėnesio rinkimų at
statyti diplomatinius santykius, 
jei prezidentas Fordas bus vėl 
išrinktas.

Cituodamas neišvardytus Ja
ponijos valdžios ir valdančios 
Liberalų Demokratų partijos 
lyderių pareiškimus, Mainichi 
Skelbia kad praeitą'gruodžio mė
nesį besilankydamas Kinijoje 
prezidentas Fordas prižadėjęs 
Kinijos lyderiams mėginti at
statyti diplomatinius santykius, 
jei laimės rinkimus. (

Jeigu respublikony partijos kon
vencija nesusitartu, kurj kandidate 
— prez. Fordą ar Ronald Reagan^ 
pasirinkti, — tai tada John Connally 
sutiktų būti partijos kandidatu pre
zidento pareigoms. Connally yra jsi- 
tlkings, kad H* pelitu?laimuti rinki-, 
mus.

PALESTLNIEČLAI PRANEŠA SUĖMĘ 
IZRAELIO GENEROLU A. SHARON.A

Už prancūze lėktuve pagrobtus įkaitus 
? ^reilcalauia paleisti jy 53 teroristus

’ Ku waft;arą bu laikraštis Al Watan. paskelbė, kad “labai ga- 
llmas” daly^s; jog Izraelio general, majoras, .Ariel Sharon yra: 
tarpe tu, 256 įkaitų, kuriuos Palestiniečiai teroristai pagrobė pran
cūzų lėktuve pakeliui į Paryžių ir privertė skristi į Ugandą, Afri
koje. - •

Gen. maj. Sharon turėjęs 
skristi. į Paryžių ginklų pirkti 
reikalu.

Palestiniečių partizanų “Liau
dies Frontas Palestinai Išlais
vinti” grupė, kuri giriasi tą lėk
tuvą pagrobusi, skelbia kad jų 

‘žiniomis Sharon turėjo iš Tel 
Aviv išskristi į Paryžių sekma
dienį, ir jei žinia apie jo pagro
bimą yra tikra, tai Sharon bū
siąs viešais teisiamas kaip karo 
nusikaltėlis.

Tačiau žinibmis iš Izraelio, 
gen. maj. Sharon esąs “namie”. 
Jo farmos Izraelyje darbininkai 
tą dieną matę jį esant savo far- 
moje, nors spaudos reporteriai 
jo per telefoną neprisišaukė.

Sharon vadovavo Izraelio ka
riuomenės daliniui, kurs 1973 
metų Arabų-Izraelio kare prasi- 
laužė į vakarinį Suezo Kanalo 
krantą, ir po kelių mėnesių, 1974 
m. sausio 18 d. pasitraukė iš 
kariuomenės, protestuodamas 
prieš Sinajaus sutartį su Egiptu. 
Sharon yra dešiniųjų bloko Li
kud steigėjas Izraelio parlamen
te.

Minėtas Kuwaito laikraštis 
rašo turįs informacijų, kad gro
bikai įsėdo į prancūzų keleivinį 
lėktuvą Tel Aviv aerodrome, o 
ginklus ir amuniciją į lėktuvą 
įšmugeliavo Atėnuose. Lėktuvo 
pagrobikai tarp kitų sąlygų, rei
kalauja paleisti 53 “laisvės kovo
tojus”, esančius Izraelio ir ke
turių kitu valstybių kalėjimuose. 
Grobikai grasina, kad prieš pa
grobtus imtinius būsią pavarto
tos ‘labai žiaurios ir sunkios” 
bausmės, jei reikalavimai nebus 
išpildyti.

Iš tų 53 “laisvės kovotojų” Iz
raelyje kalėjime sėdi 40, Vaka
rų Vokietijoje 6, Kenijoj 5 ir 
Prancūzijoje bei Šveicarijoje po 
vieną. Jų daugumas esą arabai, 
tik keli vokiečiai ir japonai.

Uždraus kepone
WASHINGTONAS. — Aplin-, 

kos Apsaugos Įstaiga (EPĄ) 
pirmadienį pranešė, kad nutarta 
uždrausti gaminti ir vartoti pes
ticidą (chemikalą kenkėjams, 
parazitams naikinti) kepone, ku
riuo jau užterštas James upės 
Virginijoje vanduo ir apsinuo
dijo kai kurie to chemikalo dirb
tuvių darbininkai. Kepone ga
minanti Allied Chemical ir kita, 
jau nebeveikianti kompanija 
Life Science Products, patrauk
tos atsakomybėn, kaltinamos už- 
teršus James River, kurios tam 
tikrose vietose uždrausta žvejoti.

Anglijoj susektas 
$3.6 milijonų vagis
LONDONAS. — Prieš kurį 

laiką Londono Heathrow aero
drome buvo pavogta $3.6 milijo
nų suma ir ligi šiol nei pinigai, 
nei vagys nerasti. Pagaliau 
Scotland Yard susekė, kad tą va
gystę surežisavo buvęs Purola- 
toriaus (pinigų vežiojimo įstai
gos) vedėjas Stephen Raymond, 
30, iš Londono.'

Vagystė buvo gudriai supla
nuota ir plačiai aprašyta. Įtaria
masis Raymond policijos ieško
mas.

Los Angeles veikė 
nelegali ligoninė

LOS ANGELES. — Daktaras, 
kurs prieš 16 metų buvo nuteis
tas už antro laipsnio žmogžudys
tę, praeitą antradienį vėl suim
tas ir kaltinamas dėl kūdikių mi
rimų jo klinikose. Prieš daktarą 
Joseph Emory, jo žmoną, sūnų, 
keturis medicinos asistentus ir 
du kitus asmenis grand jury iš
kėlė 51 kaltinimą. Nustatyta, 
kad Emory klinikose kūdikiai

Kai tik oficialiai buvo pask 
ta žinia apie maisto kainų 1 
na ir nieko neprasitarta apie 
desnes algas, tai Radomo da 
ninkai metė darbą, išėjo į ; 
ves ir pradėjo šeimininkauti. 1 
miausia protestuojantis le 
jaunimas įsibrovė į naujai pa 
tytą komunistų partijos cei 
ir ten viską naikino. \ 
šė ir naikino centre rastus 
kumentus, knygas ir viską," 
jiems pasitaikydavo po rank 
vėliau naujas iiamas, specii 
pastatytas partijos darbui oj 
nizuoti, pradėjo rūkti. Rado:

mirė begimdant ar po kelių die-lfT^ kokių 80^mylių atstumo 
nų jiems gimus. •

Valdžios pareigūnų vustaty- Į 
ta, kad tos klinikos neturėjo lei
dimo daryti operacijas, ir tų 

.klinikų, personalas' leidimų ne
turėjo.’ Visi Emory pacientai bu
vę svetimšaliai meksikonai. ku
rie kreipdavosi į jį, kadangi jis 
tokius patarnavimus atlikdavo 
už pusę kainos.

Didžiausias miškų 
gaisras Kalifornijoje

RED BLUFF, Calif. — Vė
jams padedant Kalifornijoj de- j 
ga didžiausias šių metų miškų 
gaisras. Dega daugiau kaip 50,- . 
000 akrų nuo sausros išdžiuvusių 
miškų ir krūmų. Gaisras pra
sidėjo praeitą sekmadienį ir iš*ų 
siplėtė per 25 mylias į vakarus 
nuo Red Bluff. Vėjui iki 30 my
lių per valandą pučiant dūmais 
apimtas 140 ketvirtanių mylių 
plotas ir kai kur pavojus gresia 
vasarnamiams. Gaisrui gesinti 
skubiai atgabenta 2,000 ugnia
gesių.

; pietus nuo Varšuvos. Radome 
vena apie 180.000 lenkų. Dal
ina dirba Radomo priemįesčii 
esančioje 
monėję.

Pakėlus 
Lenkijoje 
Varšuvos 
kai sustabdė geležinkelių ji 
jimą iš visos šiaurės. Jie 
skubėjo stotin ir sustabdė ten 
vėjusi ir išvažiuoti besireng 
tį traukini, vežusi maista Va 
von. Kad vėliau geležinkelie 
arba sustiprintas policijos < 
nys nepaleistų traukinių į 1 
šuva, tai jie išardė geležini 
bėgius ir naikino viską, ką : 
komis ir paprasčiausiais į 
kiais jie galėjo sunaikinti. G 
žinkeliečiai nieko protestuo 
tiems darbininkams nedarė, 
patys buvo susirūpinę pakel 
maisto kainoms.

odos apdirbimo

prekių kainas, vi 
prasidėjo prote: 

priemiesčio darbi

$*n. Hubcrt H. Hurrphrey pareis- 
kė, kad visos įo viltys kada nors tap
ti JAV prezidentu subliūško, kai de
mokratę partijos atstovu dauguma 
pasisakė už Jimmy Carterį. Sen, 
Humphrey manė, kad jis dar galės 
paveikti konvenciją, bet dabar ir 
šios viltys nuėjo vėjais. Jam labai 
liūdna, kad jis negalės tapti JAV 
prezidentu.

Palestiniečių “liaudies Fron
to” lėktuvui su įkaitais sąlyga 
yra — iki ketvirtadienio 3 vai. 
popiet (7 vai. ryto Chicagos lai
ku) visose minėtose valstybėse 
kalinamus “kovotojus” paleisti 
plaisvę ir juos atlakinti į Ugan
dos Entebbe aerodromą.

Jei kas bandytų sutrukdyti,
grobikai grasina lėktuvą su vi- Vėsus 
sals pfattais susprogdinti. Saulė teka 5:19, leidžiasi 8:29

Lenkijos vyriausybė, paty 
apie Radomo dirbininkų pre 
to veiksmus, tuojau sukvietė 
nisterių kabineto posėdį ir n 
rė pakeisti nutarimą. Pats 
rekas, komunistų partijos se 
torius, reikalavo, kad prai 
mą apie'kainų palikimą pas! 
tj premjeras Jaroševičius.

i nenorėjęs skelbti, bet par 
I sekretorius jį privertė tai p 
ryti.

Komunistų partijos cer 
lenkai jau svilina trečią k; 
1956 metais jis išdegino Pc 
nės partijos centrą, 1970 m< 
supleškėjo Gdansko milžini 

.komunistų partijos centra 
praeitą ketvirtadienį į padel 
nurūko Radomo keturių au 
partijos centras. Gierekas 
kur nesirodė ir nieko nešk 
bet jis visą laiką stengėsi p 
kyti telefono ryšius su kitų- 
stų centrais. Radomo poli 
jis pats įsakė neliesti namu: 
deginusio ir krautuvių la 
išdaužiusio jaunimo, bet tr 
dienio rytą, kaip visame ki 
nuotaikos aprirho, jis pasrri 
Radomo maištaujančio jau 
ekscesus. Jis nesirengia tį 
tis, kaip tai padarė Gom 
bet jis nesirengia kelti byl 
Radomo drabužių krautuvi 
vogimą.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMAVICIUS

Pasiglestymo palaima 
Glosto motina verkiantį vaiką, 
Vyras žmoną, poetai lapus, — 
Ir sužinome, kad glostyti svei

ka:
Sumažėja mūs kančios perpus.

Plikės glostymai jaunina senį, 
Atsiglaužia šykštuolio delnai, 
Atsidaro bėgiosiant kišenė, 
Išsipildo troškimai pilnai.

Kriuk i kiaulė, paglostyta pono. 
Gūžias vištos? tarnaitė svirne, 
Lyg statinė* pavirtus ant'šono,

- Meldžias uošvė: Paglostyk ma
ne.

Ir mes glostome lopą ir skylę, 
šunio uodegą, kailį kačių 
Ir, su laurais už stalo pakilę, 
Jaučio galvą ant savo pečių...

Ant. Gustaitis

Naujasis koionizmas

Čekų laikraštyje buvo -ats 
pausdinta pasakėlė?:

’ Kadaise, gana seniai, tūlas 
triušis, skambiu Komsomolčik 
vardu, išsikasė sau urvelį ir įsi
rengė jį pa/al savo kuklias Iriu 
šiškas išgales.

-Mūsų graužiko sodyba apati- 
ko tūlo plėšrūno skoniui, kuris 
ne jokių ceremonijų jon įsik
raustė. Neprašytas svečias bu
vo šeškas, lotyniškai, eleganti
škai vadinamas “mephitis me
phitis’’. Pavadinimas, paga
liau. nėra esminis reikalas, nes
kaip Šekspyras sakydavo, tai, 
ką vadiname rože, kitaip vadin 
nant. taip pat kvepėtų.

šeškas kvepia specifiniu kva

kas man čia nepatinka, tai tas 
baisus kvapas.

Triušis nedrįso pasakyti sa
vo nuomonę šios smarvės kil
mės reikalu, bet tik maloniai 
užklausė savo svečią, kad at
sižvelgiant į šias nemalonias 
sąlygas, ar nebūtų linkęs, savo 
asmeniškam gėriui, išsikraus
tyti?

— Savaime aišku, kad išsi- 
kraustysiu, — atsiliepė šeškas, 
—kaip tik iš čia pradings ta ne 
pakenčiama smarvė...

(Nepriklausoma Lietuva, 
20 nr.)

Kolchozniko bėdos

Vienas tikintis Sovietų už
kampio kolchoznikas, vargų 
spaudžiamas, nutarė važiuoti Į 
Maskvą ir prašyti paties Brež
nevo malonės, šiaip taip pat kol- 

Įchozo pirmininką išsiprašęs lais
vą dieną, atsirado Maskvoje prie 

1 partijos pirmininko Brežnevo rū- 
■mų., bet kolchozniką rūmų sar
gybinis neįleido.

Eina kolchoznikas nusiminęs 
Maskvos-gatve ir galvoja: “Ei
siu verčiau pas bažnyčios galvą. 
Jis gi turi ryšių su Dievu, tad 
tikriausiai padės”, šiaip taip su
radęs stačiatikių bažnyčios gal
vos rūmus, kolchoznikas įsipra
šo Į vidų ir pabučiavęs stačiati
kių šventikui Į ranką, nuolan
kiai prašė, pirma išpasakojęs sa
vo varpus , ir bėdas: “Tik j ūsų 
šventejiybė ir Dievas gali man 
padėti”, — užbaigė kolchozni
kas.

— Su tavo reikalais yra blo
gai, drauge pilieti, — sako šven
tikas.

— Nei aš, nei Dievas negalime 
■ padėti: aš nebūsiu išklausytas, o 
* Dievas ne tik iš Brežnevo rūmų 
ir Maskvos,yra amžiams išvary
tas. bet ir iš visos Sovietų impe
rijos. i ■ (vp)
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...kad Varšuvoje po tiltu mi
licija areštavo gaują narkoma
nų, kurie uostė skardinę, dar te
bekvepiančią išvalgytu kumpiu'

...kad Rusijos ir Lenkijos pa
sienio sargybiniai rado aukso 
krislą. Sovietas sako lenkui: 
“Tak čto, pasidalinkim broliš
kai”. Lenkas į tai: “O\ne! Tik 
ne broliškai — pasidalinkim pu
siau”.

...kad dabartinė Lenkijos ad
ministracinė sistema yrą kaip 
ir Amerikoje: Ameriką dabar 

,turi 49 valstijas ir Aliaska, I^n- 
kija dabar turi 49 vaivadijas ir 
Sibirą! . ''

Nevienoda kaina

(pirko ruporus savo mirusios 
1 žmonos atminčiai.

Komu-| Sumani gimnazistė baigia 
savo namų darbus, kai tik mama 
suplauna indus ar baigia' hamų 

! ruošą. ■ '*
• Laiko turintis dažniausiai 

jį nori praleisti su laiko netu
rinčiu.s

O Amerikos kareivių žmonos, 
važiuojančios į svetimas Šalis,

pu. Iš zoologinių knygų galima 
sužinoti, kad kalbamasis tvari
nys turi liaukas, kurios gami
na dvokiantį skystimą apsigy
nimo ir agresijos reikalui. Ši 

t savybė jautriai triušio nosiai 
buvo sunkiai pakenčiama, ta
čiau jis to šeškui nesakė, neno
rėdamas Įžeisti savo svečią. Bet 

■ pagaliau, po keletos dienų ben
dro gyvenimo, pats šeškas visai 
netikėtai iškėlė šį klausimą:

— Tu turi labai malonią rezi 
denciją. bet vienintelis daiktas

t------ Vedusiųjų tarpe

žmonai ilgai tylint, vyras pa
galiau klausia:

— Ar tas tavb juokas reiškia, 
kad man atleidi mano kaltes ?

— Visai ne aš tik mankštinu 
veido-raumenis. .

Lenkų žertai

Varšuvoje kalbama:
...kad nuo šiol Lenkijoje baž

nyčios bus statomos tik apskri
tos formos, kad kampuose par
tiečiai; negalėtų slapstytis...

\u-k«> nėra g.azesnio apie namus kaip grižiai žaliuojanti pie 
ele Ki«k\icrki> lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 

riMu uliniu niazid- sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo *' 
t)ab.iT vr;i kcjus: nedidele 49 puslapiu agronomo A Šeštoko'-knygelė, _ 
Kuri \ artinasi

SODYBV PIEVELĖS
rvnygeleje nurašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

/.oię užauginti kaip žemę tręšti ir pnžiurėti \aujfenos šią knygelę . 
pardavinėja I, žvalgavusieji gali knygelę įsigyti už $125 jeigu 1 
vas lodau gyvena arba nenori užvažiuoti, lai gali atsiųsti $1.50 čeki 
ubą Money orderi »» mes knygelę jam pasiusime Pinigus prašome 
-įlįsti toki n adresu

\ \ r J I E N (I s,
i" ?H >«. H AUSTE D <1.. CHICAGO. II.!, .

j ■umiB.iiiLii - — ■ na _į i, i ■ i-

J RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA u jaut- <*••»•» »v ,»•<>«»«»■

{< Aleksandras Pakalniikis, MES GRĮŽTAME. JdormH jaimti dieni! 
y atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaittmn kaip n>-
l manąs 367 psl. Kaina $5
, A. FakafniikH. METAI PRAEITYJE. Netolima įvykiu prisimini- 
į, ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje apraiyjnaL suskirs-
! tyti i 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.

D- atsiminimai IR MINTYS, t] tomas. Gra-
(< orc'e’iais psl Kaina $K0U Minkštais viri $5.00

StrfHka. SENŲJŲ UETUVIŠKU KNYGŲ 1STO
y < ja • M p$L. įrišta — $3.00. minkštais nr
į n dalis 225 p<i. įrišta — ss.nn mink.*
) ...

Henrikas Tomas — Tamasavškas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 
Pakalnės ir T>ahguvos apskritys .su Įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija 336 psl., kaina $6.

i P. TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos
partizahų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

MArun* ix.*s ir viena i4»<««j»ies aiaiminimaj )
o<i ____ ___ _____ _ $3.00 (

M GtKieiis. POVILAI mu ERis bi.*vn»nios bruožai 232 J
puslapiai .......... ......... $2.00 <

Knv^as iifsaicam pridėti 25 >1 pe«to išlaidoms (
s ' t V J f F x o x 6

> *

— Jie čia atvažia.vp ne į laido
tuves. Jie nori pirkti tą arklį...

Ūkininkas ir miestietis
Ūkininkas atvažiavo į miestą 

pirkti trąšų. Kai jas susikrovė į 
mašiną, prie jo priėjo miestietis 
ir klausė, ką jis veiks su tiek 
daug trąšų? Ūkininkas atsakė: 

— Aš jas pilu ant žemuogių.
— Kokie keisti jūs žmonės, 

— tarė jam miestietis. — Mes 
žemuoges valgome su cukrum 
arba su pienu, o ne su trąšomis...

Chicaga kolonijų miestas
X. ’’ ' " ’ _

Chicagos miesto kolonijų “im
peratorius” meras Daley turi 

‘daug neužkariautų kolonijų, bet 
Kai Chruščiovas lankėsi Lon- karai eina tarp 'pačių kolonijų 

done, prieš išvažiuodamas išėjo gyventojų, čia z‘yra ■ Pietų ir, 
n 1 z~k4"t ■» TVI 1 <1 1 XX 1 YYX 5} C 3C. • • * i* • 1 Tpasivaikščioti į miestą, lydimas 

JAV ministro ir anglų premjero.
Bevaikščiodami pamatė parda

vinėjant kiaulių galvas. Chruš
čiovas susidomėjo ir panorėjo 
parvežti Ninai kiaulės galvą, te
gul išvirs šaltienos, ten ne visa
da jų būna.

u; 
šiaurės Afrika, šiiaūrėje — 
Portorika, Kini j k prie 22^ros 
gatvės ir Wentwbrth; -Marquette 
Parkas — mažojk Lietuva...

Skandinavus iš Humboldt Par
ko išvijo portorikieeiai. Mažoji 
Italija dar laikosi Westsaideje. 
beį Jau slenka toliau į šiaurės

Kiti du jo palydovai iš man-1 vakarus. Graikai savo biznį per
kėlė tarp Van Buren ir Madi
son. gatvių. Jie šioj apylinkėj 

Jaiko kavines ir krautuves. Yra 
lagentūriĮ, pav., Smardakis, Bas- 
dakis ir Pardakis Įstaiga prie 
Randolph gatvės.

Izraelis iš Douglas Parko nu
sikėlė į tolimą šiaurę. Čekai iš 
18-tos -gatvės--pasitraukė į Ber- 
\vyną, užleisdami savo vietas 
meksikonams. - Vadinasi/ viena' 
kolonija, nugali -kitą ir taip vejo-

dagumo irgi užsakė po galvą, pa
laikydami kompaniją.

Pardavėjas pasvėręs visiems 
po vienodo svorio galvą, bet kai
ną pasakęs nevienodą: ameriko
nui brangiausią kainą, anglui — 
pigesnę, o Chruščiovui — dar pi
gesnę. Tada anglas, pamojęs 
pardavėją Į šoną, paklausęs, ko
dėl nevienoda kaina už tokias 
pat galvas, girdi, esą nepatogu 
prieš svetinius žmones.

PAVASARIO DAINA

Žydės purienos geltonos, — 
Laukai spindės rasos bučiuoti, 
Ateis ir vasaros dienos, i 
Vyturiai norės giedoti.

Gamta iš miego pabudus, — 
Nuogąjį mišką lapais >papuos, 
žemė augiris pasėlio grūdus, 

zSaulė auksu spinduliuos.
Don Pilotas

Kas&toitiktų

■— Kas atsitiktų, jei 
nistai užimtų Saharos dykumą? į

— Nieko neatsitiktų; tik po 
50 metų ten pritrūktų smėlio.

žuvautųjų klube

— Kur mūsų pirmininkas, kad 
į susirinkimą neatėjo? — teira-, 
vosi vienas žuvautojas.

— Jis serga: išsinarino iš pe- yra mokomos, kaip -elgtis užsie- 
ties ranką. Vakar jis buvo Me- hiuose. Būtų gerai tokias pamo- 
džiotojų klube ir to klubo na- kas įvesti Valstybės departamen- 
riams norėjo parodyti, kokią žu- f0 tarnautojams.

I • Amerikiečiai kasmet sumo- 
* ka 2! bilijonus dolerių - už apga
vikišką gydymą ir nereikalingus 
vaistus. Užtat Br. Adomavičius 
ir pabara. • Z

vį sugavo.
Rašytojas ir grafomanai

žudosi kiti aprašinėdami akis, 
plaukus, nosis, lūpas, ūgį ir dar 
gal iš’enciklopedijų sorinkę ap-r .. ......................
kaišo savo veikėjas visokiais O Grįžta arklių gadynė. Ūki- 
mokslų diplomais, o tie veikėjai 
išeina nei velnias, nei gegutė. Ka- 
tiliškiui dažnai užtenka vieno ki
to sakinio, tik kelių .žodžių, ir 
prieš tave stovi gyvas žmogus 
— jauti, kaip plaka jo širdis.

' (Alfonsas Nakas, Pastabos 
apie Katiliškio “Apsakymus”, 
“Tėviškės žiburiai”, 32 nr.).

Kad vyras būtų laimingas

Geriausia priemonė, kad vyras 
būtų laimingas, reikia jį laikyti 
kaip šunį: tris kartus.per dieną 
duoti valgyti, jam rodyti daug 
afekcijos ir, jį laikyti pririštą 
įmanomai ilgesniu saitu.

• Cyd Charisse

ninkai sako, jog arklys'naudin
gesnis negu mašina. - Jis gerai 
atlieka darbą,' pats reprodukuo
jąs!, pats save išsigydo. Maši
nai, kai sugenda, reikia ■ pirkti 
naujas dalis, tepalą, benziną. 
Arkliui užtenka žolės ir vandens 
tik retais atvejais kiek a|ęi?y.— Atrodai sveikas ir tvirtas; 

galėtum dirbti bet kokį darbą...
—Aš.tai žinau, poniute. 0 ir 

jūs atrodote pakankamai graži 
ir galėtumėte visai lengvai skin
ti laurus Broadway teatruose ar 
Hollywoodo filmuose, bet pasi
rinkote daug paprasteni darbą 
ir gyvenimą, — saldžialiežuvia- 
vo tinginys, šeimininkė j am at
sakė:

— Tai jau eikite virtuvėn, aš- 
manau šį tą jums rasiu...

Lenkai juokauja

Varšuvoje dabar madoje toks 
anekdotas:

Kardinolas Višinskis ir komu
nistų partijos sekretorius Vladis
lovas Gomulka nuėjo Į dangų ir 
pasirodė tuo pat laiku prieš šv. 
Petrą, šv. Petras juos abu ma
loniai., priėmė, bet daug daugiau 
dėmesio kreipė į Gomulką. Vi
šinskis įsižeidė ir klausė, kodėl 
taip keistai šventasis elgiasi?, lifikierius. prisipažįsta, kad per 
Šv. Petras atsakė: '

— Jūs labai gerai atlikote sa
vo pareigas, bet Gomulka mums 
davė daug daugiau konvertitų...

Magaryčios

© Įžeidžia kiaules, gaminda
mi skiepus nuo “kiaulių flu”, ša- 
ko kiaulienos gamintojai." Girdi, 
kiaulės neserga “flu”, bet jeigu 
sirgtų, tai nuo žmonių “flu”.

Don Pilotas

Pardavėjas paaiškinęs pr>e-^ja vjgnj kitus, panašiai kaip Ai-

rinkimus he tik meluojąs, bet ir 
kad niekas jo melams netiki.

S Geradėjas dovanojo bažny
čiai prasmingą dovaną:,jis nu-

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
this economical, sure-to-please family dinner. Olive-Frank
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner dish, because it costs only about 50< per serving 
for a family of five.

California Tipe olives add a pleasing taste and texture, along 
with tomatoes and green onions simmerW in a golden sauce. 
Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thm spag
hetti with fresh crusty’rolls and butter. For only pennies this 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily. %

Choose canned California ripe olfvės fn one of the sihaHer, 
pitted sizes for this dish (there are rrlfie sizes to čhoose from— 
all the way up to Super Colossal). 4 • -

OIJVE-FRANKFUBTER SKILLET SUPPER 
(Mnkea 4 to 5 nervinga)

1^4 cop* canned pitted 
California ripe olivea

1 (I4K) package 
frankfurters

^4 cup sliced green onions
2 tablespoons cooking oil
1 (1JK) can tomato wedges

J (10% oz.) can condensed 
chicken broth

1 small bay leaf, crumbled 
Vi teaspoon basil, crumbled 
*/i teaspoon salt 
Va teaspoon pepper

1 tablespoons cornstarch 
Thin spaghetti

Cut olives in wedges, mt frai’vks in 1-inch diagonal slices. 
Saute olive wedges, francs and onion in oil glowly for, five 
minutes. Add tomatoes, brpth, hay salt and pepper.
Bring In bofl, lower heat and simmer, uncovered, five min
utes. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold wafer. Stir 
into the hot mixture and cook, stirring until mixture thickens 
slightly. Serve with hot spaghetti.

1739 So. Halsted Street
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O Aš' laibiau vertinu protą, 
kaip Jršvaizdą, bet mano protu 
niekas nesidomi,.— pareiškė gra
žuolė Raquel Welch.

© Vienas kombinatorius, pil
dydamas mokesčių formas, išlai
komu asmenų sarašan įrašė ir 
Uncle Sam...

O Pakankamai sąžiningas po-
žastį:

— Matot, tamsta, amerikono 
galva yra su visais smeginimis, 
'jūsų galva — sų pusę smegenų, 
o Chruščiovo galva — visai-be', 
smegenų. . ; Krizas Pleperis

Iškilmnigos laidotuvės
Ūkininko arklys Įspyrė uošvei ir 
ją užmušė. Į jos šermenis laido
tuvių koplyčioje rinkosi daug 
žmonių net iš tolimesnių vietų..

_Tur būt, jūsų žmonos moti
na buvo populiari moteris, jei ją 
lanko tiek daug žmonių ? —klau
sė kunigas .ūkininką. Ūkininkas 
atsakė:

rijoje ar Beirute. Juodieji ruo
šiasi pulti Marquette Parką, por
teri kiečiai stumiasi į šiaurės va
karus. Baltieji nuo jų bėga.

Taigi ir mūsų “imperatoriui” 
Daley, pavazidūbtam knygos ap
lanke Romos imperatoriaus Au
gusto šarvais, yra rūpesčių ko
lonijų klausimais, tik jis nesi
naudoja Kisingėrio patarimais, 
todėl viskas daug sklandžiau bai
giasi... y Don Pilotas

Tinginio gudrumas

Valkata prašė šeimininkės val
gyti arba-pinigų. šeimininkė jam 
sakė r

are-for saving up 
•fora down payment 

, on a house.

Bonds can make buying a house 
lot easier. Just sign up for the Payroll 
Savings Plan where you work: Every

automatically set aside from your check

Before you know it, you'll have a nest 
egg big enou '

blueprint for a house of your own.

niAmencav
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KELIONĖ I PIETŲ AŠIGALĮ
Rašo Vladas Rasčiauskas

Iš Livingstone Salos vąnde- — Ar galėčiau aš patelefo-Į 
nų mūsų laivas patraukė į 
vers salą. Teko plaukti Mor
ton sąsiauriu, kol. galutinai 
dingo iš akių Apsnigtosios sa
los baltos viršūnės, susilieju
sius su dar aukščiau iškilu-

, siais buliais debesimis.
Teko plaukti gano audrin

gais vandenimis. Kai išplaukė
me į atvirą jūrą ir sąsiauriai 
mūsų laivui neteikė globos nuo 
vėjo, tai-gana smarkiai mūsų 
ekspedicija lingavo., Neblaškė 
laivą į šoną, bet iškeldavo prie 
šakį ir nuleisdavo laivo užpa
kalį. Toks supimas nei kiek 
ne geresnis už vartymą šo
nais.

ši kartą laivui neįvyko jo
kios /lelaimės. Laivas lingavo, 
bet keleiviai jau buvo protin
gesni. Vieloj sėdėti valgykloje, 
jie nuėjo į savo vienutes it- at
sigulė. Sunkiau parmesti, kai 
guli lovoje. ’

Man iš galvos neišėjo ’‘Za- 
piolos” likimas. Man patiko, 
kad mūsų kapitonas visą nak
tį akių nesudėjo, beskubėda- suZČhicaga. 
mas nelaimėn patekusiam lai
vui/Man jis patiko, kad ten 
pirmas prisistatė. Jo pagalba 
iuvo nereikalinga, bet jis to 
bežinojo. Arčiau buvusieji lai 
•vai ten vėliau atvažiavo, bet 
ir jis pasiūlė savo patarnavi
mus. Jeigu aš būčiau laivo ka
pitonas, tai ir aš panašiai elg
čiausi. Kai reikia imtis kokio 
darbo, tai reikia mesti viską į 

' šalį ir imtis to, . kuris labiau
siai reikalingas. Neiškenčiau 
ir nuėjau kapitonui pasakyti, 
kad jis yra vyras: drąsus ir la
bai žmoniškas.

Kalbų metu paaiškėjo, kad 
jis jau buvo pranešęs savo va
dovybei apie “Zapiolos” nelai
mę, apie išsukimą iš numaty
to ekskursijos maršruto, ir 
apie-kelionę j Anvers salą. Iš 

' pasikalbėjimo patyriau, kad 
laivas visą laiką palaiko susi-

nuoti savo bendrovei ir prane
šti apie mano kelionės įvy- j 
kius?— paklausiau kapitono. !

— Kodėl ne, gali pabandyti, 
— jis man atsakė. — Gali kiek ’ 

manau, kad 
ir tavo drati-,

užtrukti, bet aš 
galima pasiekti 
gus Amerikoje.

— .O kur
nuoti?v— jis manęs’ paklausė.'

-— Noriu pasikalbėti su Marį 
tynu Gudeliu, Naujienų redak 
toriu, jam paaiškinau.

-—O kur jis gyvena ir dirba?, 
— manęs paklausė.

— Jis dirba Chieagoje, — 
jam atsakiau.

— Bus sunkiau užmegzti su! 
juo kontaktą; žinok, kad jau; 
esame Anlarktikos vandenyse,) 
vadinamam Antarctic Circle, 
iš kur sunkiau užmegzti kon
taktą elektroniniais prietai
sais, bet galima pabandyti,— 
pasakė kapitonas, ir mane pa
siuntė pas laivo telegrafistą, 
kad pabandytų užmegzsti ryšį 
su New Yorku, o iš ten jau ir Į

nori telefo-

Pceto Juliaus Janonio vyresnioji sesuo Marė, kurio knyga 
"Julius Janonis" jau atspausdinta ir platinama.

etroito naujienos Robertas Selenis baig^ 
teisėk mokslus

iiiformuoja apie visus svarbe
snius kelionės įvykius.

Daviau Naujienų telefoną, 
pasakiau, kad noriu asmeniš
kai pasikalbėti su Gudeliu ir 
man pasakė, kad toli nesit
raukčiau. Kai užmezgė ryšį, 

j kad aš tuojau atsiraščiau ir 
kalbėčiau. Kurį laiką pasėdė
jau telegrafisto kambaryje. Jis 
tuojau užmezgė ryšį su Ušua- 
jos uostu. Banga buvo nusta
tyta, stipri ir žinoma. Jam ’ne
buvo jokios bėdos susisiekti su 
Ušuaja ir pranešti, kur laivas 
yra ir ko jis nori.

Telegrafistas tuojau užmez
gė ryšį ir su Rio Janeiro bei 
New Yorku. Kiek ilgiau užtrū
ko kontaktas su New Yorku, o 
dar ilgiau teko laukti, kol kon
taktas radijo telefonu buvo už 
mėgstąs su Ųhicaga ir Naujie
nomis. Laimė, kad Gudelis bu 
vo ofise.

— Noriu pasikalbėti su Gu
deliu, — pasakiau, kai mane 
sujungė su Naujienomis.

— Gudelis klauso, — man 
atsakė.

— čia Vladas,—pasakiau.
— Iš balso pažįstu,—jis man, 

atsakė, bet tuo viskas ir pasi
baigė. Jis manė, kad girdėjo 
mane, bet aš jo kalbos veik ne 
girdėjau. Užgirdau vieną kitą 
žodį, bet’ visos kalbos negalė
jau užgirsti. Tas pats buvo ir 
su juo.

— Kur dabar esi? Iš kur kai 
,bi?—manęs klausė.

k— Esu Artikoje.,
— Ar jau buvai pačiame Pie 

tų Ašigalyje? — manęs paklau 
sė Gudelis.

— Dar nebuvau, bet šiomis 
dienomis plauksime į tolimiau 
sius Pietus. Praeitą penkiadie
nį turėjome sukti iš kelio . . . 
Skendo vienas Argentinos lai
vas, žvalgas, Užplaukė ant aš
traus akmens, pradūrė šoną... 
Skubėjome gelbėti... žmones 
išglebėjomev bet laivas nusken 
do.

— Kurias vietas aplankėte? 
— manęs paklausė.

— Buvome Malviną salose, 
matėme pingvinų lizdus ir pe
ryklas, Buvome Rojaus įlan
koje, ikur yra nepaprastai 
daug gražiui paukščių... Matė
me salų ugniakalnius, maudė
mės Arktikos vandenyje, daug 
sniego, ledų, šalčio ir ruonių...

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 
minėjimas

š. m', liepos 17 d. sukanka 43 
m. kai Lietuvių Tautos didvy
riai lakūnai kpt. Step. Darius ir 
St, Girėnas nugalėjo Atlantą ir 
arti prie tėvynės, Soldino miš
kuose tragiškai žuvo. Jų dviejų 
didvyriško žygio ir tragiškos 
mirties sukakčiai paminėti D. G. 
Klubo V-ba šv. Antano parapi
jos bažnyčioje užprašė šv. mi
šias liepos 18 d. sekmadienį 10:30 
vai. D. G. Klubo Valdyba ma- 

i loniai kviečia visus detroitiečius, 
uindsoriečius ir apylinkių lie
tuvius pamaldose gausiai daly
vauti. Organizacijos kviečiamos 
organizuotai su vėliavomis pa
maldose dalyvauti. Po pamaldų 
daroma išvyka Onos ir česio ša- 

Ideikių sodyboje, 28975 Walling
ton Rd. .Farmington, tarp 12 
ir 13 mylios važiuojant Midle- 
Belt. Rengėjai — D. G. klubas.

v Dar truputis apie Pavergtų 
Tautu festivali

•z >

Kaip jau pereitą kartą rašiau, 
kad festivalis įvyks liepos 9-10- 
11 dienomis, kuriame dalyvaus 
ir Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centras. Festivalyje turės 
du namukus su-maisto ir vieną 
su gėrimais. Tam darbui atlikti 
reikalinga labai daug talkinin
kų ir talkininkių, kurių dar daug 
trūksta. DLOC dalyvavimas 
festivalyje, tai pasidaryti savo 
reikalams pajamų. Iš tų paja
mų spausdina atsišaukimus, ra-

'ose. Susirinkimą pradėjo apyg. 
ūrm. Vytautas Petrulis, sekreto
riavo Pranas Turėta iš Grand 
Rapids. Buvo perskaityta’ dar
botvarkė, kuri su maža pataisa 
buvo priimta. -

Sekretoriaujantis P. Turūta 
perskaitė praeitų metų susirin
kimo protokolą, kuris buvo pri
imtas. Pirm. V Petrulis pada
rė metinę veiklos apžvalgą. Iž
dininkui J. Urbonui nedalyvau
jant, apiez iždo stovi pranešimą 
padarė * raštiškai. Susirinkime 
dalyvavo 28 atstovai. #

Revizijos Komisijos aktą per
skaitė Č. Staniulis. Dabartiniu 
metu kasoje yra 196 doleriai. Po 
visų pranešimų nutarė steigti 
dar tris apylinkes: Ann-Arbor- 
Jackson ir Ypsilanti. Į naują 
Michigan apygardos v-bą išrink
ti Jurgis Mikaila pirm., Pranas 
Turūta — vicepirm. ir Vita Me- 
menienė iždininkė. Į Revizijos 
Komisiją: Česlovas Staniulis,

Birželio 6 d. 1976 m. Bronės 
ir Vlado‘sūnus R. Selenis baigė 
Wayne state universiteto teisių 
mokyklą ir įsigijo teisio daktaro 
diplomą. Rudenop dar reikės iš
laikyti egzaminą, kad galėtų ver
stis kaip advokatas. R. Selenis 
gimęs 1952 m. balandžio 29 d. 
Detroite. Sėkmės naujam advo
katui. A. Sukauskąs

Dr. Valiūnas tarėsi su 
ukrainiečiais

I)r. Kęstutis Valiūnas, Vliko 
pirmininkas, gegužės 31 d. il
giau pasikalbėjo su l krainos 
egzilų atstovais: Jaroslav Stet- 
zko, egzilyje Buvusiu minisle- 
riu pirmininku, ir Anatolij 
Bendriy, Ukrainos informacijų 
centro Washingtone pirminin
ku.

Pasikalbėjimas buvo atviras 
ir nuoširdus. Sutarta š- m. spa
lio mėnesį New Yorke šaukti 

atstovų 
(Elta)

Vytas Rugienius ir Nerimantas Į lietuvių - ukrainiečių 
Udrys. j konferenciją.

Prof. Vaclovo Biržiškos

'SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ ISTORIJA

Pirmajame tome yra 203 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai, 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

i viršeliuose už $6.00.
Abi knygai gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Paskambink į American Tra-lšo laiškus įvairiais reikalais

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

vėl Biuro Service ir pasakyk, 
kad: viskas tvarkoje, kad Ark
tikoje aš dar neperšalau. . .". 
Dabar važiuosime į Adelaides 
sritį, kur šaltis yra pats sti
priausias, bet man atrodo,kad 
nesušalsime...

— Toks buvo maždaug mud 
viejų pasikalbėjimas iš Ašiga
lio. Tą aš Gudeliui pasakiau 
ir taip mudviejų pasikalbėji
mą užrašiau. Turiu pakartoti, 
kad man nebuvo aiški' Gude
lio kalba, nors visi žinome, 
kad jise kalba aiškiai. Jis sa
kėsi, -kad; jis mane gerai gir
dėjo, bet jis ne visai tiksliai 
užrašė, nes jo paskelbtas, pasi
kalbėjimas telefonu- išėjo' tru
putį kitoks. Nėra ko stebėtis, 
tolis buvo, didelis. —

Naujienos gauna - daug viso
kių telegramų'-ir pranešimų te 
lefonu, bet šis pasikalbėjimas 
buvo pirmas iš Pietų Ašigalio. 
Pietų Ašigalin patekęs pirmas 
lietuvis tiesiai iš Arktikos tele
fonu pranešė apie- tolimą ke
lionę. /

aukštiems Amerikos valdžios pa
reigūnams, ruošia Vasario 16- 
sios kas metai minėjimus ir iš 
pinigų apsimoka išlaidas už sa
lės nuoma, už meninės progra
mas bei kalbėtojams. Rėmė jau
nimo išvykas bei organizacijas, 
kurios ruošia savo sukaktis, mi
nėjimus. Taigi, DLOC kitokių 
pajamų neturi. Todėl ir prašo 
Detroito visuomenės paramos, 
ne tik darbu, bet ir aukomis. Tik 
tuomet galima laukti iš DLOC 
aktyvios veiklos.

LB Michigano apygardos 
metinis suvažiavimas

Suvažiavimas įvyko Dievo ap
vaizdos lietuvių parapijos patal-

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų I 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money I 
Orderį

* AMERIKOJ LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

; 1739 So. Halsted St; Chicago, Uh 60608

Taupykite dabar
pas mus

š. m. Liepos 18 d., sekmad
POLONIA SODE
/* * . - . . , ‘ ■ -r - . * ‘ ’

46-ta GATVĖ IR ARCHER AVNENUE

GROS GERAS ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų. (

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniką.

Pirkite Naujienas, 

. Remkite kiekvienas,

Nes jos rašo tiesa 

Ir veda į šviesą.

rVERY TREE
IS A FAMILY TRXJ

ioOowifyr Smokey'f ABCc

t1
r <

Pas mus taupomi j ūsų 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. ; .»

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

73/4% 

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. 1 . |

Investavimo knygelės sąskaitos neša 

w

UNIVERSALI
SAVINGS &L0AN ASSOCIATION 

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

Įsteigta 1923 metais. > ■ TEL. 421-3070
4 

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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liami faktai įtakoja, k?.d galaz vira* zictomaf
vis dėlto artėja. Nepadarys užsienyje gyvenantieji laisvi 1 
žmonės, tai nuo okupanto atsipalaiduos patys pavergtie
ji. Praeitą pirmadienį rašėme apie sovietų galios bras-į 
kėjimą, kai patyrėm apie lenkų protestus. Rusų primes
ta komunistinė Lenkijos valdžia nutarė pakelti maisto 
kainas visu šimtu nuošimčių- Nutartą pakelti dunonos, 
mėsos ir riebalų kainos dvigubai, visai nieko neprasita
riant apie darbininkų atlyginimo padidinimą. Lenkijos 
darbininkai nutarė imtis priemonių vyriausybės sauva
lei. Visoje Lenkijoje jie metė darbą^o Varšuvoe priemie
styje sustabdė geležinkelių judėjimą. Jie reikalavo pa
likti iki to meto buvusias kainas.

Sekretorius Kisingeris negali įtikinti sovietų val
džios atstovų, kad reikia siekti Europon taikės, Vakarų 
Europos diplomatai negali įtikinti sovietų? valdovų, kad 
jų karo jėgos privalo pastiraukti į tas Sritis, kuriose' jOs 
buvo susitarimo su Hitleriu metu. Bet Lenkijos darbi
ninkai pajėgia rusų primestą valdžią daryti pakaitas 24 
valandų laikotarpyje. Birželio 24 diėną J"arošėviČiaus va
dovaujamai vyriausybei buvo įsakyta pakelti maisto kai--

St, Louis apdairi moteriškė Tohwa Maxey daro moteriškus perukus. Mažai kas domėjosi jo
sios perukais, nėįo į josios krautuvėlę. Ji sugalvojo perukus išvežti į pakeles ir parodyti prava
žiuojančiom moterim. Paveiksle matome biznierką Maxey, sustojusią pakelėje ir rodančią keleP 
vėms josios pagamintus perukus. J -%

Pavergtieji kelia balsą
Amerikos Lietuvių Tarybos nariams ir šioms didelį 

lietuvių junginį sudarančioms organizacijoms kartais 
atrodo, kad jų darbas gali būti tyruose šaukiančių žmo- 
nių*balsu. Jau 36 metai atsakingi ALto pareigūnai bel
džia galingos Amerikos duris, prašo pagalbos gimtiniam 
kraštui išlaisvinti, stengiasi panaudoti paslaugas paski
riems nariams gelbėti ir šeimoms sujungti, bet visas rei
kalas eina nepaprastai lėtai. Amerikos Lietuvių Tarybai 
pavyko Kudirkus išlupti iš komunistinės vergi jos,a pavy
ko įtikinti kongreso ir senato atstojus nutarti nepripa
žinti Lietuvos, Latvijos ir Estijos aneksijos, bet vis dėlto 
Lietuva tebėra ruso pavergta ir josios žmonės labai žiau
riai išnaudojami.

Dabartiniu metu sovietų valdžia paruošė planą Ame
rikos ir kitų valstybių lietuviams išnaudoti. Jie žino lie
tuvių nepaprastai didelį prisirišimą prie savo artimųjų; 
jie mato, kad lietuvis nori padėti savo broliui, gyvenan
čiam nepaprastai sunkiose sąlygose, ir jie žino, kad lie
tuvis darys didžiausią auką, kad tiktai galėtų padėti 
skurstančiam broliui ir sesei. Iki šio meto rusai imdavo 

• 100% muitą už siunčiamas prekes, o dabar įsakė savo 
agentams imti po 200% ir net po 300% muitą už siunčia
mas dovanas nelaimėje pasilikusiems savo artimiesiems. 
Tai nepaprastai žiaurus lupikavimas, kurį tiktai bešir
džiai rusai gali naudoti. 

/

Bandymai sumažinti šiuos plėšikiškus muitus ne
duoda jokių vaisių, nes sovietų valdžia nori dar branges
nės kainos už muitų sumažinimą. Jie nori, kad karo me
tu pagrobti kraštai būtų jiems pripažinti, kad jiems pa
tiems būtų nuodamos didelės prekybinės lengvatos, o 
tiktai tada jie sutiktų padaryti pakaitas ir plėšikiškų 
muitų srityje. Jeigu patys rusai negauna lengvatų, tai 
jie apie muitų sumažinimą ir nekalbės. Jie visai nekalba 
apie muitų mažinimą. Doleriai jiems reikalingi, tai jie 
naudoja pavergtos tautos brolių sentimentą savo iždui 
papildyti, pakeldami muitus labai jau plėšikiškomis prie
monėmis.

Kartais atrodo, kad sovietinei sauvalei ir išnaudoji
mui nebus galo. Bet iš kitos pusės, kiekvieną dieną ke

nas 100%, o kai darbininkai pradėjo prėtėstubti, tai kai
nų pakėlimas buvo atšauktas. Lenkų prbtestaš paveikė 
ne tik premjerą, bet ir komunistų partijos pirmąjį sek
retorių Giereką. Protestas buvo tikrai lenkiškas, jau 
anksčiau keliais atvejais išbandytas. Lenkai darbininkai' 
žino, kad komunistai tiktai tokių protestų teklausb; Len
kijos darbininkai pradėjo deginti komuliMų partijos 
centrus. ' (

Prieš 20 metų kompartijos centras buvo išdegintas 
Poznanėje, šitokios darbininkų ' priemonės komunistams 
nepatiko, bet jie labai greitai patenkino jųf reikalavimus 
ir atsisakė bausti centro degintojus. Prieš 7 iftė£uš Len
kijos darbininkai degino' komunistų partijos centrus lai
vų statybos uostuose. Šį kartą lenkai darbininkai sude
gino ir name 'gaisro metu buvusius partijos pareigūnus. 
Okupantas pavarė Gomulką, norėjusį kraujuose išmau
dyti uosto ir laivų statybos darbininkus; bet jam nepasi
sekė. Nuo kraujo pirties darbininkus išgelbėjo pats Giė- 
rekas, prižadėjęs nesiimti priemonių prieš darbininkus, 
nes jie viso statytojai, šį kartą Radomo darbininkai suė
jo’į komunistų partijos naujai pastatytą keturių aukštų 
mūrą, viską sudaužė, dokumentus išmėtė, o vėliau namą 
padegė. Jie nebėgo, kol visas namas nėsupleškėjb. Rado
me buvusi policija negavo įsakymo suimti-padegėjūš. Po
licija nieko jaunimui nedarė, kžf jie daužė valdžios krau
tuvių langus, nešėsi drabužius ir koliojb k'oiiiuništuš it' 
visą jų santvarką.

Lenkijos gyventojai nėžiilbjo; kąš da'fosi Visbiitė 
krašte. Jie nujautė, kad lenkai protėštūojb prieš pakel
tas maisto kainas, bet niekas nežinojo, kad Radomo dar
bininkai degina partijos centrą, visų Lenkijos nelaimių 
šaltinį. Užteko išsvilinti vieną partijos skyrių, kad Gie- 
rekas pakeistų paskelbtą nutarimą if grąžintų buvusias 
maisto kainas. Ir svarbiausia, Giėrekaš įsakė ’policijai 
neliesti namą sudeginusių jaūntfolių-. Jie.fiiiū, kad pradė
jus juos traukti teisman, prasidės protestai kitose Len
kijos vietose.

Nieko sovietų valdžia taip nėbfjb, kaip dafSiniffkų’ 
protestų. Jie galės numalšinti protestuojančius^ jie galės 
panaudoti šautuvus ir kulkosvaidžius prieš darbininkus, 
bet jie^ žinė, kad visa tai' iššauks viso laisvojo pasaulio 
protestus. Sovietų valdžia žino, kad nepatenkinti yra ne 
tik lenkai, bet kiekviena jų pavergta tauta;

JAV LB VIENYBĖS ATSTATYMO REIKALU
P. STRAVINSKAS

f Kad JAV LB susikaidymaš priešingu atveju, ta LB vėT su
yra blogis, tą, rodos, visi pripa
žįstame- Kad turime visi dėti 
pastangas mūsų LB vienybei 
atstatyti, to irgi principe nieks 
neginčijame.

Tik kaip, kuo būdu tą vieny
bę atstatyti? čia tai jau klausi
mas, kuriuo nesutariame. Jį 
betgi reikia išsiaiškinti-.

Visų pirma turime išsiaiš
kinti tos „buvusios visų mūsų 
bendros JAV LB susiskaldymo, 
t. y., jos suskilimo į dvi LB 
priežastis-

Tą gi išsiaiškinę, matysime 
blogį, kurio neturėtų' būti at
statytos vienybės JAV LB, nes,

Universiteto profesorius S. I. 
yakawa nori laimėti Kalifornijos 
hatoriaus vietą. Jis yra pasiryžęs ... 
votį su demokratu kandidatu sen. 
John Tunney. Hayakawa suvaldė 
triukšmadarius universitete, todėl jis 
ir yra gena populiarus gyventoju 
tarpe.

Ha
se, 
ko-

siskaldys.
Aiškinimasis turėtų būti ge

ros valios, tiesus, atviro žodžio, 
svarbiausia visiems tos JAV LB 
vienybes tikrai norint, ko šian
dien, deja, dar nėra.

Tiesiog paradoksas, kad bu
vę JAV LB organizuotos opozi
cijos vadai ir veikėjai, kurie 
PLB laikraštyje “Pasaulio Lie
tuvyje”, pasiremiant JAV LB 
Garbės Teismo sprendimu, kal
tinami bendruomenės skaldy
mu, net apšaukiami nusikaltė
liais, (kuriuos Garbės Teismui 
reikią ; “tramdyti”). šiandien 
daugiau apie vienybę kalba ir 
ja rūpinasi, negu tie jų kaltin
tojai ir “tramdytojai;” Tas jau 
nekartų aiškėjo iš jų viešų pa
reiškimų, padarytų spaudoje 
ari kitur;- net ft' Lietuvių Spau
dos Klubo susirinkimuose. lea's 
buvo paskelbta ir to klubo “Tie
sos' žody” Naujienose. % - - -

Kadfa plačiosios mūsų, vi
suomenes pageidaujamoji'. net 
in labai laukiamoji JAV LB vie- 
ifybrbufų vėT atstatyta, fėflšia 
JAV LB ir reorganizuotos ar
ba reformuotos- JAV LB vado
vybėms gerai valia aiškintis vi
sus nesusipratimus ir tartis 
vienybes atstatymo reikalu.

Tiktai, kad tokie vadovybių 
pasitarimai būtų galimi,- reikia 
sudaryti tam atitinkamas psi
chologines sąlygas. O tą Sudary
ti Žali visų pirma mūšų Organi- 
začijOs, kurioms tikrai JAV LB 
vienybės atstatymaš. rūpi.

Savo narių susirinkimuose 
(taipgi ir viešuose, visiems lie
tuviams atviruose) jos turėtų.

tą JAV LB vienybės atstatymo 
klausimą svarstyti, nagrinėti ft 
jieškoti būdų bei priemonių 
jai atstatyti. Tie gi geros valios 
svarstymai, nuomonių pasikei
timai Su jų išvadomis'’ ft suges
tijomis turėtų būti skelbiami 
ftgi mūsų špaucfcjė

Chicagos Lietuvių Spaudos 
Klubas,' tegul ft priklauso tai 
mūsų reorgarnizuot'ai ar defor
muotai, (vadinas, JAV LB “at
skilėlių” sudarytai)1 Bendruo
menei. jis betgi visuomet pasi
sakydavo ir dabar, vjf, net, ft 
savo 1976.111- t d. rėZoliueijO- 
se pasisakė už JAV LB vienybės 
atstatymą, tik, žinoma, nę bėt- 
kuria kaina, o laikantis princi
pų, siekiant vienybės atstaty
mo tikrai mums visiems-ir tau
tai būt naudos^ L . > ■'

sos žodžio” nr. net keli mūsų 
klubo nariai, taipgi ft ftinfgžttii- 
zuotos arba reformuotos JAV

pftincipė’ prisakė' už JAV LB 
vienybės atstatymą. ’

PAVASARIS EINA KARPATŲ 
KALNAIS

Rašo Dan Kuraitis

Maršalas Tuchačevskis turėjo būti gabus kafo 
vadas. Jeigu jis nebūtų turėjęs reikalingų gabumų^ 
tai komunistinės sistemos jis nebūtų įvedęs Rusijoje 
ir savo kaimynų valstybėse.

Iš bajorų kilęs Tuchačevskis buvo įstojęs į caro 
mokyklą ir pasiųstas į frontą. Ten jis pirmais karo 
mėnesiais pasižymėjo. Jiv vienas apsupo vokiečių 
kuopą, juos nuginklavo ir kalnais atsivedė į rusų lai 
komą teritoriją.

Vėliau jis buvo patekęs į vokiečių nelaisvę, bet 
iš ten jam pavyko pabėgti. Kiti karininkai laukė karė 
pabaigos, o Tuchačevskis, būdamas tiktai vyresniuo 
ju leitenantu, grįžo Rusijon ir prašė leisti ir toliau 
kariauti. Jis buvo geras rusas patriotas.

Jam nepatiko caro tvarka, nes rusai nepajėgė 
pasipriešinti vokiečių karo jėgoms. Jis buvo 
prisiekęs ginti carą, bet revtflitfcijos metū persimetė 
caro priešininkų pusėn.

Jis būtų galėjęs pasiriftkti Rusijos demokrati
nius sluoksnius ir kovoti už demokratinę santvarką 
Busijoje. bet jis pasirinko Leniną. Leninui reikėjo 
karo jėgos, o kariškių bolševikai neturėjo. Tucha- 
čevskis visą savo energiją ir talentą paskyrė Lenino 
sucalxofai “tarybinei” sistemai. Jis kovojo prieš Kron- 
štadlo jūrininkus, parerkalavushis dėmokrafines’ san
tvarkos. Jis labai atkakliai kovojo prieš Gruzijos de
mokratija. o dar vėliau pačiame Sibire kartu su ftliu- 
cheriu kovojo prieš demokratines pačios Rusijos jė

gas. Jis kvietė caro karininkus stoti raudonojon aY- 
mijon ir padėti bolševikams rie tik išsilaikyti valdžio
je’, bet, ir primesti savo valią visam kraštui. Jeigu ne 
Tuchačevskis, tai komunistai būtų pačių rusų ritr-- 
versti. . .

Tuchačes’skftii turėjo būti labai kartu', kai patys 
komūriištai, kuriuos jis valdžios priešakyje pastate, 
įsakė jį patį čėk'ės kieme sušaudyti.

‘ AUPŽirriferOfi® ŠĖNĄJĄ PRAGĄ V

čekai <t’a neatprastai' plepūs žmonės. Jie tyli, 
kaip paminklo akmenis, jeigu žmogumi ’nepasitiki, 
bet jie pripasakoja tau įvairiarūšių dalykų, kai įsitiki
na, kad nepritari okupanto vedamai baisaus išnaudo
jimo politikai. .liefns užteko (b. kad a^i*yte nėjau kar
to su ofieitliar ekskursija, kai kiti ėjo. Mane prikėlė, 
paklaušė, ar aš taip toli važiavęs, nenoriu pamatyti 
čekų sostinės — Pragos.

— Norėti pamatyti, tai aš noriu, bet, man atrodė', 
kad aš daugiau pamatysiu, jeigu aš pats po tą Pragą 
pėSČias pasivaikščiosiu, — jiėflhs atsakiau.

— Teisybė, kad' pats daugiau pamatysi, mart 
atsakė, — bet su ekskursija pamatyti daugiau tiltų, 
— man aiškino. — Jie Pragą geriaft pažįsta, jie čia 
gyvena, studijuoja, tai geriau žino, kas verta pama
tyti- t

— Jie gali daugiau žinoti, bet kartais jie gali per
daug žinoti. Jis gali žinoti, ko man neparodyti, -kaip 
jie padarė Lietuvoje. -— jiems aiškin^tk — Pravažia
vau pro savo sfeiers namą, prašiau, kad sustotų minu
lei ir leistų man užeiti, tai atsakė, kad negalima...

— Tai kas fu toks esi? — manęs paklausu
— Esu Amerikos lietuvis, — atsakiau.

______________ ____ ... _ ____________ »---------

siekdamas dar daugiau prisidė
ti prie sudarymo augš&au mi
nėtų psichologinių sąlygų JAV 
LB vienybei atstatyti,(šio mėn.; 
2 dieną (ateinantį penktadie-' 
nį), 7 vai. vakarop 'Chicagos5 
Marquette Parko Field Hopąe' 
susirenka pasvarstyti^ panagrį- 
tėti, gera vali^fr atviru nuošft-' 
durnu visiems' jo nariams nuo-’ 
monėmis pasikeisti JAV LB 
vienybės atstatymo - reikalu.

Į šusiriidarft< kviečiami at-: 
silankyti ft kfti- lietuviai, ypac: 
gi Klubui savo idėjomis artimi,f 
jafti prijaučiantieji; Klubo val
dybos pranešimą šiuo reikalu 
žiūr. “Naujienų” vakar dienos 
numery. V

— O’, tai jaū visai kitas reikalas, — jie nustebo ir 
pradėjo' farp savęs aiškintis. '

į puikus sostinės Tiltai

—-Kai jie veža mane per tiltą, tai aš tiktai tilto 
atrautas ir turėklus matau, o kai aš einu pėsčias, tai aš 
pasižiūriu į tilte? padabinimus...

Jie’ tuojau suprato, kad aš esu patyręs turistas, 
kiid nu'jrtūčiu, kas Čekoslovakijoje darosi, ir su ma
nim jiė gali laisvai kalbėti. Aš Čekiškai nemoku. Vie- 
ną’ kitą žodį suprantu, bet jie tučjau surado čeką, ku
ris Buvo’Amerikoje ir labai gražiai angliškai kalba. 
Su juo tuojau užvedžiau kaf6$ Kai aš jam išaiški
nau, kad esu amerikietis, if be to dar lietuvis, tai du
rys į čekų širdis atsidarė.

— Mes žinom, kikia padėtis dabartinėje Lietu
voje, ir žinome, kad jūs, Amerikos lietuviai, stengia
tės palaikyti .viltį nelaimėti’ patekusios lietuvių tau
tos, — jis man aiškino. Nevažiavęs į oficialią ekskur
siją, pasilsėjęs ir su čekais išsikalbėjęs Apie kraštą 
datigiau patyriau, negu buse Važinėjimas po Pragos 

,tiltas. " ■
Reikia pripažinti, kad toje Pragoję tų tiltų yra 

nepaprastai daug. Praga stovi ant Vitavos krantų. 
Vienoje pusėje pastatyta didesnioji mieste dalis, o 
antroje Upės pusėje stovi mažesnė sostinės dalis. Bėt 

’puikių rūmų, senais laikais pristatytų, yra abiejose 
pusėje, čekai Pragą padalino:! Mažąją Pirsęi if pnČPj 
Pragą.

Man Praga jau anksčiau buvo žinorha. Jf pasta
tyta ant Vilavos. Kaip Kaunas stovi ant Nemuno kran- 
fų 0 Vilnius an {Vilijos, tai pPraga stovi a»t besivia-

giuojančios Vitavos krantų. Tiltų Pragoję yra tiek 
daug, kad sunkti suskaičiuoti Kiėkivefižts tiltas turi 
savd pavadiflimų, kiekvienas yra papuoštas įvairiau- : 
sioniis praeities ir dabarties figūromis. Man įdomiau 
pasižiūrėti į prie tiltų pastatytas statulas, į išmargin- 
gintus turėklus, j stiprias atramas, negu į patį tiltą.

VYTAUTŲ KILMĖS REIKI A. IEŠKOTI ČEKO-
SLOVOKIJOJE . į

Kiekvieną kartą, kai man tetika pasivaikščioti 
Pragos mieste if pfftmiesčidis, tai vis gyva lietuviškų 1 
Vytautų problema. Visi žinditie, kad pas mus buvo 
Vytautas didysis. Jf iki Šio rfieto vadirižllfe didžiuoju 
Lietuvos ktibigaikščiū, bet dabar kai kurie thSsų pra
eities specialistai jį vadinti kafalftr. Jam bWo siun
čiamas iri oficialus dokumentas tittilui patiirtitiffy bet 
gerieji mūsų kaimynai sulaikė- pastes, fcfidp jie stikė,-ir 
sunaikino Vytautą <fidįjį, fiėČianČiuti dtikrnfterttnS. . -

/ f * t "r - jį - \ f> -y

(RuS daugiau)

Naujienų Piknikas
įvyks š^ m. LIEPOS 18 DIENĄ 

POLONIA GROVE SODE' 
prfe 46-fos ir Archer Avė: j

Visi maloniai kviečiami piknike-dalyvauta
m _ NAUJIENOS, CHICAGO t. IU----- THURSDAY, JULY 1, 1976



eM*k PK W2»

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
R GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

Viešas pranešimas — 
Public Notice Kunigo Stasio Sairta.ro netekus

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
Sc. P u U iki Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-3004

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Canter 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS“

' DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849

- Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais - ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad.. penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S« Manheim Rd., Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

įkas antrą šeštadieni 8—3 vai 
Tolu 562-2/27 arba 562-2728

KEZ.: GI 8-0873

OR. W. EiSIN ■ HS1NAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

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

TEL. — BE 3-5893 '

DR. A. B. GL8VKKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sf-ECIALYBE AKIU LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Šiuomi pranešame publikai, 
skolininkams (creditors) ir 
bendrovės šėriniukanis (dali
ni ūkams), kad Lietuvių Liuosy- 
bės Namo Bendrovę, Cicero, 
lit pardavė savo namą, esantį 
ant 11 Ui Street ir 49lh Court 
Cicero, Illinois-

Pagal šėrininkų nutarimą ir 
pageidavimą, namas buvo par
duotas ir gegužės 1976 m. 28 d. 
legaliais dokumentais nuosa
vybė buvo pervesta, naujiems 
savininkams.

Skolininkų (creditors), jeigu 
jų rastųsi, prašome kuo grei
čiausiai atsišaukti -ir priduoti 
sąskaitas, šėrininkų (dalinin
kų) prašome greitu laiku pri
siųsti savo pilną ‘ vardą, pavar
dę, kiek turite šėrų ir kiekvieno 
šėro numerį. Siųskite bendro
vės sekretoriui: Joseph K. Sta- 
lioraitis, 6418 South Rockwell 
St, Chicago, Illinois 60629.

Pagal Valstijos įstatus, atmo
kėjus visas išlaidas ir turint tik
slų šėrininkų sąrašą, bus nu
statyta kiek už šėrą išeis pini
gų ir tada šėrininkains bus pra
nešta, kur ir kaip gauti jiems 
priklausomus pinigus. Tą viską 
atlikus, bendrovė pagal šėrinin
kų nutarimų, ir pageidavimą 
bus oficialiai ir formaliai likvi
duota — dissolved."

Susipažinau su kun. Stasiu krėtė daugel] jo draugų, buvu

Anthony J. Powell 
(Povilonis) prezidentas

Hasveikink ;avu draugur 
£er *• Nauj runas ”

PER K KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS „ 
Tel. WA 5-8063

DR. K. A. V. JUČAS
489-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
iomTnJ western avė. 
5214 N. WESTERN AVĖ.

Telefonas atsakomas 12 vaL

M 0 VI N G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
Tel.į FRontier 6-1&32 ’

Ofiso tek: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MAKAUSKAS
GYDYTOJAS i R CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais/ ketvirtadieniais ir penkta- 

• dieniais nuo. 3 iki 7 vai. popiet 
Tik susitarus. 4

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLfCKAS
\ OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W.: 71st St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. 'Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: anvąi'liuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai, nuo- 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

r/

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

J

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiau»c« ir xzthi

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT?^>T<?AS) 

DAUBARŲ SŪNUS

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

DP stovykloje. Čia atsiradome 
1945 m. birželio viduryje, šiek 
tiek apsitvarkius, žmonės pasi
gedo religinio dvasios vadovo. 
Sužinojome, ‘kad netoliese gy
vena .lietuvis katalikų kunigas. 
Tuoj nuvyko žmdhės su juo pa
simatyti. Sugrįžę pranešė, kad 
sekantį sekmadienį kun. šanta- 
ras jau atvyks- į stovyklą atlai
kyti pamaldas. Pastogės pamal
doms neturėjome. Aikštėje buvo 
pastatytas altorius, papuoštas 
berželiais ir gėlėmis.

Buvau tada lietuvių grupės 
komiteto pirmininku. Atvykęs 
kun. Stasys šantaras ir apsisto
jo pas mus. Savo paprastumu, 
tolerancija, švelniu būdu ir ge
ra nuotaika iš karto visiems pa
darė gerą įspūdį. Pasikalbėjus 
ir suradus kambarį, tuoj atsikėlė 
į stovyklą nuolatiniam apsigy
venimui. Čia išgyveno ligi sto
vykla išsiskirstė. t

Z*

Stovykloje kun. šantaras at
liko ne tik bažnyčios pastoracinį 
darbą, bet reiškėsi ir visoje lie
tuviškoje veikloje. Jis buvo sto
vykloje įkurtos gimnazijos ka
pelionas ir mokytojas, lietuvių 
komiteto narys ir visur dirbo, 
kur jo parama buvo reikalinga. 
Kilus svarbesniems reikalams, 
savo ramiu būdu ir apgalvotu 
žodžiu, jis visuomet padėdavo ra
miai klausimą išspręsti.

Pokarinėj suirutėj į stovyklą 
atvykdavo daug jaunų vyrų, ku
rie kur nors dirbę pas vokiečius 
ir neturėję dokumentu Unros 
parėdymu į stovyklas nebuvo 
priimami. Kunigas Šantaras sa
vo pastangomis ir dvasiškio auto
ritetu daugumai iš jų padėjo 
gauti DP statusą.

Jis nebuvo didelis oratorius, 
bet jo pamokslai būdavo įdomūs 
ir intriguojanti. Ir privačiuose 
pasikalbėjimuose jis toks buVo.

k Visada su jumoro krisleliais.
Nors nepriklausomoj Lietu- 

• voj buvo dar jaunas * kunigas.
(Gimęs 1909 k Įšventintas-1934.
in. '), bet jau tada buvo kelių pa
rapijų klebonas ir gimnazijos bei 
artilerijos pulko kapelionas.

Kaip dauguma pabėgusių nuo 
rusų teroro, taip ir kun. šanta
ras - atsidūrė emigracijoj. Jis 
ilgesniam laikui apsistojo Mel
rose Parke, netoli Chicagos. Be 
pastoracinio darbo ir čia tuoj 
įsijungė į visuomeninę veiklą, 
ypač Balfe. Penkis metus buvo 
Balfo Chicanos apskrities pir
mininku, dirbo Bendruomenėje, 
Alte ir buvo Kultūros fondo pir
mininku. Rašinėdavo ir spaudo- '
je. '

Nesenai prieš mirtį jį dar bu-' 
vau sutikęs. Toks pat optimis
tas, pilnas energijos, su jumoro 
švieselėmis. Ir štai to mielo ku
nigo jau nėra. Staigi mirtis su-

ir pažįstamus. Birželio 23 <L 
gausiam būriui palydėjus, šv. 
Kazimiero kapinėse supiltas nau
jas kapas. Te būna jam lengva, 
kad ir ne tėviškės velėna.

Isėkis ramybėje mielas Ku
nige... P- Venclova

Vlikas — Tautos Fondo 
šeimininkas

Šiuo kaikas papildoma ir pa
keičiama inkorporuoto Tautos 
Fondo narių suvažiavimo ap
rašyme, įdėtame Eltos 22-me 
numeryje.

Jurgis Valaitis, prieš pradė
damas siūlyti kai kuriuos Tau
tos Fondo statuto pakeitimus 
ir papildymus, tarė bendrą žo
dį apie Vliką ir Tautos Fondą- 
Žemiau dedame ištrauką iš jo 
kalbos.

“Kalbant apie' Tautos Fondo 
statutą, reikia ^paryškinti Tau
tos Fondo ir Video-santykį, nes 
jis bet kokiųsL-Į šio klausimo 
svarstymus 'saisto., gautos Fon
dą įsteigė ir inkorporavo Vli
kas. Jis tai padarė, pirmiau
sia, tikslu turėti ‘mokesčių ai- 

a J

leidimo privilegiją JAV.
Antra,- Tautos. Fondas, pagal 

įstatymo reikalavimą įgijęs pil
nos visuomeninės organizacijos 
sudedamąsias dalis, tuo pačiu- 
sudaro galimybę visuomenei 
glaudžiau ir paveikia talkinti 
Vliko darbams. .

ši papildomoji Tautos Fon
do korporacijos ypatybė buvo 
Vliko pripažinta ir 1975 m, 
steigiamajame jo suvažiavime; 
Inkorporuoto Tautos Fondo na 
riai įgyja patariamąjį vaidme
nį Vliko finansų^ tvarkyme. Ta
čiau, jei kas norėtų aktyviau 
dalyvauti Vliko reikalų spren
dimuose iš esmes, tas, visai su
prantama, turi dalyvauti Vliko 
organizacijoj, | kurią durys 
plačios ir-atviros.

Pravartu pažvelgti į Tautos 
Fondo statutą, -koks jis dabar 
yra. Jis trumpai 4— jr tai jau 
gerai. Jis greičiausiai nėra ab
soliučiai tobulas, nes tobulybės 
idealo pasiekti iš. viso neįmano
ma. Tautos—Fondo uždaviniai 
kaip statute surašyti, beveik 
paraidžiui atitinka Vliko užda
viniams. Vliko ir Tautos Fondo 
santykiai iškyla ir statuto na-

SUSIRINKIMŲ

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTO^IOBILIAMS PASTATYTI

Josios vyras sako politines kalbas 
ir tariasi su politikais, tuo tarpu įo 
žmona, ponia Cattharine, Atlantic 
Cjty^ N. J.# nekreipia dėmesio į 
kalbas, bet čiulpia ledus.

rių skyriuje. Vilkas yra Tautos 
Fondo ne tik steigėjas, bet taip 
pat narys ir, tenka pasakyti, 
narys - šeimininkas- Tai seka 
ne iš tuščio noro šeimininkau
ti, bet iš pačios Tautos Fondo 
paskirties...”

Po įvykusio Tautos Fondo 
narių suvažiavimo buvo TF Ta
rybos posėdis, kuriame, pasi-{ 
skirstant pareigomis, Jurgis 
Valaitis buvo išrinktas Tarybos 

i vicepirmininku. ’ >
Eltoj nurodyta, kad 1975 m- 

Tautos Fondas tūrėjo 94,824.61 
dol. pajamų. Tą sumą sudaro 
gautosios aukos: iš JAV visuo
menės — 61,774.63 dol., iš Ka
nados — 25,000.00 dol., iš Aus
tralijos — 2,600.00 dol. ir kitos 
pajamos — 5,479.34 dol.

,(ELTA)

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI TR^AAISKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
“Ai padarysiu iŠ tavy* didelg tautą ir palaiminsiu tava ir tu būsi 

palaiminimas“. —4 Mozės 12:2.
šitais Viešpaties žodžiais yra patvirtintas pareiškimas, “kad per dau

gel} sielvartų mums reikia įeiti į Dievo karalystę”. Taip nėra dėlto, kad 
Dievo galybė negali apsaugoti mus nuo vargų ir sielvartų, arba kad Vieš
pats nesirūpina mūsų reikalais. Taip darosi d^lto. kad Dievo bažnyčia yra 
pastatyta aštriausiems ištyrimams, auklėjama, lavinama ir mokoma, kad iš
tyrimuose parodytų savo paklusnumą, ištvermingumą ir ištikimumą Viešpa
čiui. Ištyrimais Dievas mėgina mūsų tikėjimą, kantrumą, pasišventimą, at
sidavimą jam ir mylėjimą Dievo ir tų, kurie yra jo. O dangiškasis atlygi
nimas žadamas tik nugalėtojams.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
rusieji? J tą klausimą atsako knygute “Viltis po mirties“, kurią gausite 

nemokamai. Rašykite:

-F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SUNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

Laidotuvių Direktoriai

Mtf sa WESTERN AVE.

LIETUVIŲ BRIGHTON PARKO MO
TERŲ Klubas rengia smagų pikniką i 
liepos 4 d. Onos Bruzgulienės sode. | 
Pradžia 12 vai. Bus smagi muzika | 
šokiams, -skanių valgių, 'gėrimu ir 
daug gražių dovanų. Visus kviečia 
atsilankyti ir smagiai praleisti laką.

Komisija ir Valdyba
____________ i______ :______ «—— .

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ pamarį

336 puslapiais šu žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus j |6 
.gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų. r

EUDEIKIS
GAIDAS ■■ DAIMID
.SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4505-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ~

/
Bendra praktika, spec. MOTERŲ figos 

Ofisas: 2652 WEST 59th STREET
Tek PR 8-1223

OFISO VAL: pirm.. antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie 
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

vių
Čia

1.1 .f.: H Em lock 4-2123

V. Tumasonis, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

k 2454 WEST 71st STREET 
Ofiw
Redd, telef.: Gibson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t.

2850 Watt 63rd St., Chicago III. 60629 
ToMu P Respect 6-5084

SKAI1YK PATS IK PARAGINK 
KITUS SKAITYTI

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su' žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia ' 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje bejsi- 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struotu. 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 1 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune. Naudakinose. * 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kliba

M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVĖLĖS, Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Koraftis. KELIONĖ į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei , 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. PS kark lis, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą.

i Kaina $2. *
Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 

84 psL Kahft fMO.
Šie ir kiti leidiniai yra gaunami 1

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL 60608 

ittnanhonf darbe vataRdemis arba užsakant paštu <r pridedant 
Mr| ar piniginę perlaidą.

LIETUVOS VARDO KILMĖ i «r .
Daugelis? nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bč. 

-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, z ,

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

NAUJIENOS, 1139 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608.

'Išėjusi iŠ spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gai* daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos .bus išsiųstos, jėi $1-50 čekis arba Money Orderis 
bds pasiųstas tokiu adresu:

K NAUJIENOS,
1739<So. Halsted St, Chicago, I1L 6060#

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

J ju NAUJIENOS, CHICAGO t. ILL— THURSDAY, JULY 1. 1976

Sairta.ro


Visus kviečia talkon
Pradėjus rusams leisti siųsti dovanas artimiesiems, liku

siems kitoje geležinės uždangos pusėje, surinkti duomenys rodo, 
kad vieh t.k Amerikos lietuviai muitais sumokėjo sovietą val
džiai vir? 50 milijonų dolerių.

Chicagoje yra sudarytas komitetas, kuris stengiasi tą “mel
žiamą kar.vutę” iš rusų atimti. Komitetas nori savo darbą pa
remti faktais, todėl ir prašo Amerikos lietuvius suteikti jam 
tikslių žinių, kiek per visą laiką šeima yra sumokėjusi rusams 
imu to. Būtų naudinga pridėti trumpą aprašymą okupuotoje Lie
tuvoje likusių artimųjų vargą ir skurdą-

Xe būtinai siųsti šiam komitetui blankas, kurias siuntinių 
persiuntimo agentūros užpildė. Jos kartai gali būti šeimai rei
kalingos, bet jeigu jos jau nebereikalingos, tai mielu noru pri
imsite pačias blankas arba fotostatines jų kopijas. Jeigu ir to 
negalina padaryti, tai prašome iš blankų išrašyti sumą, kiek 
muito išmokėta Sovietų Sąjungai ir pasiųsti'tokiu adresu: CEASE 
DUTIES, 6831 So. Maplewood Ave., Chicago, Illinois 60629.

/ 

CICERO
Klubas “Ešerys” sėkmingai

I

SECRETARY LAW OFFICE 
InteiĮigąht person' possessing high

-- - v degree at secretarial skills, needed
Med&Ujy-MeškeHotmy Mu- į"uU^J^

bas Ešerys birželio o d. su- adm. resp. for partner. Excellent sa- 
rengė pavasarinį balių p. Pečkių 
svetainėje, 1500 So. 49 Ave., Ci
cero, Ill. Svečiai buvo vaišina
mi žuvimi ir kitais skaniais val
giais p. Pečkienės ir jos padėjė
jų pagamintais. Veikė gerai ap
tarnaujamas baras, šokiams gro
jo p. Ramonio orkestras, šokius 
pradėjo p. Juškauskas, klubo 
pirmininkas ir jo steigėjas.

Kitą dieną susirinko gerokas 
skaičius dalyvių baigti likučius.

Klubo steigėjas p. Juškauskas 
buvo patekęs ligoninėn, bet nie
ko rimto neradus po savaitės grį-

stogų prjdėti dar vieną inalo- 
I numą — susipažinti su Nau- 
jienomis!

Pil-— Justinas Žemaitis iš 
zen apylinkės, Lietuvos kariuo
menės kūrėjas - savanoris, pra
tęsdamas prenumeratą, pareiš
kė Naujienoms pritarimą ir

— Juozas Bardauskas, 
Buffalo, Mich., $4 likutį nuo 
mokėtos sumos paskyrė Nau
jienų mašinų fondui- NN iš 
Chicagos tani tikslui įteikė $15. 
YG iš Marquette Parko apylin- 

fondui $20.įteikė jų paramai penkinę. Pet- kės įteikė Mašinų 
ras Mockaitis, pensininkas iš f)ėkui visiems 
iš Bridšeporto apylinkės, įtei- 
k$~$4 už kalendorių. Tos apy
linkės tautietis užsisakė Nau
jienas 3 mėn. tinkamesniam su
sipažinimui. Dėkui visiems už 
palankius pareiškimus ir už [pirmininkas, įteikė Mašinų fon- 
dovanas. Platinimo vajaus pro
ga Naujenos yra siunčiamos 
susipažinimui 2 savaites nemo
kamai. Siūlome prie savo ato-

— Inž. Vytautas 
Marquette Parko 
Amerikos Lietuviu 
steigimo pirmūnas

Peseekas iš 
apylinkės, 

Aero klubo 
ir valdybos

dui $30 auką, linkėdamas Nau
jienoms ir vajui geros sėkmės. 
Dėkui už dovaną ir už linkėji
mus.

>

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE ;
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737

3333 So. Halsted -et., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
V. VALANTINAS

I
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

MINIMI

1 
t-

I

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ugu metę patyrimas.

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metą. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmfl-

biamas Naujienų platinimo vajus.
NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuvių laisvę, 

neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju Įgalio
tiniais,

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras Institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimą, reto
rikos ir poltinių 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 Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago)* Ir KanadoĮ* metam* — S30.00, pu«*I metų — $16.00, 

Trim* mėn. — $830, vienam mėn. $3.00, Kitos* JAV vietos* metam* 
— -$26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Už»i*nluo
te — $31.00 metam*. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią, atkarpą.

NAUJIENOS,
1‘ 39 So. Halsted SL, 

Chicago, Ill. 60608

Nuo 1964 mėty George Wallace j.ŽO namo 
stengėsi įtapti demokratę par+itosj 
kandidatu prezidento- pareigoms. Jis j 
sakė kalbas.ir šį metą, bet jam nesi- Barkauskas pasiūlė

tą Jimmy Carter.

— Jonas Tijūnas iš Marquet
te Parko apylinkės, veiklus vi-, 
suomenėje, ypatingai Lietuvių 
Pašto tarnautojų organizacijoj, 
Lietuvių Spaudos Klubo ir ki
tose patriotinėse bei visuomeni
nėse grupėse, uolus spaudos 
bendradarbis, įteikė Naujienų 
paramai $20. -Dėkui už vizitą, 
gerus linkėjimus, nuolatini ben 
dradarbiavimą ir už paramą.'

— J. P. Tamas, Rhinelander, 
Wis., buvo atvykęs Chicagon 
ir lankėsi Naujienose pasimaty
ti su ilgamečiais bendradar
biais ir susipažinti su naujai- 
darbuotojais, nes jam ilgą lai
ką teko dirbti ir bendradar
biauti šiame dienraštyje. Malo
nu buvo su juo pasimatyti bei 
susipažinti ir išgirsti. apie gra- 
žasias Rhinelanderio . apylinkes 
bei ten gyvenančius tautiečius. 
Dėkui jam už vizitą, parodytą 
socialumą ir už $14 auką Maši- 

' nu fondui.
— Mokyt. Jonas Valaitis, Ci

cero, III., išvyko atostogų į 
Rundėnų valdomą Harris Villa 
vasai'vietę, Westfield, Wis. 
Apylinkėje yra įsigiję nuosavy
bes daugelis Chicagos lietuviu, 
mėgstančių 4 mėtų sezonus.

—Inž. Eug. Bartkus, prof. dr. 
R. Nemickas, sol. S. Baras ir ki
ti buvo išvykę į Kanadą žuvau
ti- Hidroplanu buvo nuskrydę 
į Kanados šiaurės ežerus, pri* 
gaudė nemažai žuvų. Grįžo pa
ilsėję ir patenkinti laimikiais.

— Chicagos miesto pensinin
kai kviečiami dalyvauti mero 
Daley jiems ruošiamam pikni
ke liepos 21 d. Lincoln Parke. 
10 vai., ryto bus žvėryno apžiū
rėjimas su vadovu. Vidudienį 
pietūs, o 1. vai. prasidės žaidi
mai. 2 vai. bus meninė progra
ma, o po jos — dovanos ir pre
mijos. Teirautis tel. 294-2326.

— Čiurlionio Galerijoj, Ine. 
Midland Savings b-vės parodų 
salėje, 4038 Archer Avė., vyku
si Amer. Liet- Dailininkų S-gos 
narių paroda pasibaigė birželio 
20 d. Vasaros metu Č. G. yra at
dara. Išstatyti lietuviu dailinin
kų paveikslai skirti pardavi
mui. Parodą galima pamatyti 
tiktai banko darbo valandomis 
nuo 9 ryto iki 4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta, o šeštad. nuo 
9 iki 12 vai. Įėjimas pro banko 
duris, nes galerijos durys iš 
gatvės bus uždarytos.

pavaryti Diranskaitę 
Piliušenkienę

Vazalinskas kalba apie kolcho
zinę sistemą tarybinėje

1 s* Lietuvoje
Okupuotoje' Lietuvoje birže

lio 9 d. sesija svarstė žemės 
naudojimo ir'jos apsaugos ge-

. , - '’■V L F v1 •rjmmą, Lietuvos -žemėsx gelmių 
kodekso ir kitus" kelis smulkes
nius klausimus, tarp jų ir .or
ganizacinį klausimą.

Žemės naudojimo ir. jos ap
saugos klausinią referavo agro
nomas V. Vazalinskas. Jis .nu-; 
peikė buv/ Lietuvos vienasa-

lary.
Loop location?________ 346-7404
džių sistemą ir išgarbino da
bartinę sukolchozintą ir susuv- 
chozinlą didzialaukystės bau
džiavinę sistemą. Referentas la
bai apgailestavo, kad pakelės 
sudarančios labai blogą vaizdą, 
nes: jos ęsančios apžėlusios 
piktžolėmis ir krūpiokšniais.

Be to, pakelėse esą labai ap
leisti tiek visuomeniniai tiek 
asmeniniai trobesiai. Savo gro- 

tžiu nepasižymi ir geležinkeliai.
Aukščiausios Tarybos pirmi

ninkas A.Barkauskas pasiūlė 
sesijai atleisti iš pareigų vadi
namą ministro prmininko pa
vaduotoją ir užsienio reikalų 
ministrą • L. Diržinskaitę-Piliu- 
šenko. Atleidimo sumetimai 
nepasakyti. z' Sesija pasiūlymą 
vienbalsiai priėmė. (E.)

HĖLP WANTED — ^EMALE
* ' Darbininku reikta_____

REAL ESTATE SALE 
Namui, Žemė — Ra rdavimui

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR hemais NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Vv. Genual Roa< Ghica^n IF Virginis* 7-7747

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS —-VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVICIUS — BEIL REALTY
INCOME TAX SERVICE <

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Q Siunčiu____—___  dot 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

t _ NAUJIENOS, CH".AGO t, |LI___ THURSDAY, JULY 1, 1976

— Amerikos sukaktuvinės 
pamaldos įvyks šį sekim, liepos 
4 dieną, 12 valandą.. Tėviškės 
bažnyčioje, 6641-45 So. Troy 
St, o Ziono bažnyčioje 10 vai- 
ryto. Dalyvaus keli kunigai, 
choras . -. Šios iškilmingos
pamaldos.- tęsis iki 1 valandos, 
kuomet pradės gausti visų baž
nyčių varpai. Jas ruošia Lietu
vių Evangelikų Taryba. Visi 
kviečiami dalyvauti. < . ' ♦ ' —* -----

HOME WANTED
Young couple desires well kept 
house or apartment in Gage Park 
area or St. Simon parish. Call Mike 
Healy 726-7855 between 9 A. M. and 
5 P. M.

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

2 PO 5 MŪRINIS, 
mas gazu, 2 mašinų. 

f 62-tra ir Talman.
3 BUTAI ir tuščia 

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

Centrinis šildy- 
garazas.
$29,900.
krautuvė. $360

BWS REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSI! — 

NUOMOSI!.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus
z BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVĖ. CHICAGOJE 

TeL 254-5551
8929 SO. HARLEM AVE.

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

Tel. 257-5861

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 pst, liečiančius 1905 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
! rūpinimą. _ .............______________ _____ $8.00

Dr.

A. J. Gussen — DANTYS^ jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik
Minkštais viršeliais tik ______________________ ..._

A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar tik

$8.00

$2.00

SZ00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO,' ILL. 60608

"NĘPRĮKUAIJSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui
- • v • 7722 George 
La Satle, Pfiį Montreal 69C,

* Canada/

Prašome iškirpti ir prisiųsti. . . * • X ’ A*''

. su virš nurd^n:;< f' ‘
-• - nrtU-T ' •*

t- prenumeratoj'. < ' 
\ mokesčiu. • —

5- 
-’■Į-

(

lik už $5.00 metams!
T. (Reguliari prenumerata — $10.00)

(Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

PUIKI' KNYGA^PAR^YTASUMEILE į
< į LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS :

D< Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. “ . - -

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pafidms iškiliosioms Europos tautoms’*.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvb ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 

( žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: ‘‘Dėkingas sūnus — myli- 

j mai Tėvynei Lietuvai”.
Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 

Gaunama Naujienose.
Čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

I v NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Juozės Vaičiūnienės knygos

t /

r

1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance/ Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

M. A. š 1M K U S
Real Estate. Notary Public. 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pii.etybės pra

šymai ir kitokį blankai.

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nimy Statyba Ir Remontas

Lietuviu kalba: \gsdien nuo pirma- 
v dienio iki penktadienio 12:30— 

1 *00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Ill. 60609 Teel. VI 7-3447

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

CHICAGO, ILL. 60629

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST (3rd ST, CHICAGO 
Telef. 434*4668

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

1M6 WEST 69th STREET
Telefj RĖpubllc 7-1 *41

x „D Ė M E S I O
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $71 pusmečiui automobilio / 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

HOMEOWNERS POLICY

Call Frank "Zapolis 
3208V2 W. 95th St.

GA 4-8654

STATI FA K M

INSURANCf

Štate Farm Fire and Casualty Company

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vierdntelį

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980 185 North Wabaah Avenue 

2nd Floor Chicago, Ill. 60601

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

TeL 263-5826 
(įat&igoe) ir 
677^8489 

(buto)

PASTSEKIMA BIZNYJE 
‘NAUJIENOSE” — TŪRI GERIAUSIA 

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI

— Naujienas- galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyt4 prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
įdresus.

3 easy ways 
to get the 
Zip Codes 

of 
people 

you“
(Pr).

PLEASE?
1

2

3

i fu, mm mrr.;

note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book.
Call your local Port Office 
or see their National Zip

bniineM of yowr 
pbooebook.

RMtaM w t pMr wwQw II

100 didelio formato psi., daug paveikslų. Kaina $2.00.
DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE. Kišeninio formato 151 psl. Kaina $2.00 

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorni.

Ansambh'ai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 
nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Monep or 
derj tokiu adresu:




