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Kruvinos nepriklausomybės sukaktuvės. Brazilijoj cenzūra 
uždraudė deklaraArgentinoje Į

BUENOS AIRES, Aargentina. — 166 metų nepriklausomy-' 
bės sukaktuves kruvino teroro siautulyje, kokio nebuvo turėjusi 
visoje savo istorijoje vadd taikos metais. I

'cenzūra uždraudė savaitraščiui 
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Praeitą savaitgalį tarp ket
virtadienio ir pirmadienio kai
rieji ir dešinieji’ teroristai savo 
teroro veiksmais dar labiau pa
spartino.

Patikrintomis oficialiomis ži
niomis, per tas 5 dienas nužu
dytųjų skaičius pasiekė 75,‘bet 
neoficialiai tvirtinama, kad tas 
skaičius siekė apie 120 ir nie
kas negali pasakyti, kiek tas 
skaičius pakils, kai ateinantį 
šeštadienį prasidės Argentinos 
nepriklausomybės celebracijos. 
Net aukštasis baltas obeliskas, 
nepastatytas Buenos Aires mie
sto įkūrimui atminti, tapo ap
taškytas krauju.

Praeitą pirmadienį auštant 
automobilis be numerio priva
žiavo prie obelisko, iš kurios
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Ronald Reagan, kad ir pralaimėtų, jokiu būdu nesutiktų būti 
prezidento Fordo- administracijos viceprezidentas. Tarp prezidento 

• ,’r i® Xra. nepaprastai dideli nuomonių skirtumai įvairiais vidaus 
ir užsienio ■ politikos klausimais. .
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Sudarė komisijas, patikrino mandatus, 
išklausė sveikinimus

Apskrities suruoštame vakare atstovai 
turėjo progos asmeniškai susipažinti

Praeitą pirmadienį SLA sei
mas susiorganizavo ir pradėjo 
darbą. Seimą pradėjo SLA 6-tos 
apskrities vicepirmininkas Stan 
fey Molis. Jis. pasakė trumpą kai 
bą, įsakė Amerikos legionui įne
šti vėliavas, paprašė Algirdą 
Brazį sugiedoti Amerikos ir Lie
tuvos himnus, o kongreso atsto
vą Martin Russo pasakyti kalbą 
ir pasižadėjo būti ištikimiems 
Amerikai. Giedojo visa salė ir 
atidžiai klausė pirmųjų kalbėto
jų žodžius.

Stnley Molis tuojau paprašė 
Lietuvos Generalinę konsule Ju
zę Daužvardienę pasakyti kalbą. 
Jai pabaigus, jis taip pat papra
šė Dr. Kazį Bobelį, ALto pirmi
ninką tarti kelis žodžius suva
žiavusiems SLA atstovams.
Buvo pakviestas apskrities pir

mininkas Kazys Mačiukas žo
džiui tarti. Jo kalba buvo trum
pa, žodžiai aiškūs ir visiems su
prantamos SLA liečiančios min
tys. . Pirinininkąs Mačiukas tuo
jau" perdavė apskrities suruoštą 
seimą SLA prezidentui Povilui 
Pi Dargiui. Pastarasis padėko
jo SLA 6-tos apskrities valdy
bai kartu su Chicagoje gyve
nančiomis SLA Pildomosios Ta
rybos narėms, suruošusiomis 
69-tąjį seimą.

Povilas Dargis pasakė trum
pą, turiningą ir įspūdingą kal
no Meiliūnas Jonuška ir Už- 
jienų vietoje. Prezidentas tuo
jau sudarė mandatams patik
rinti komisiją. Mandatus tikrin 
ao Meiliūnas, Jonuška ir Uz- 
nys.

Pirmoje sesijoje Vytautas 
Sirvydas, SLA istorijos auto
rius, skaitė pagrindinę paskai
tą apie SLA tikslus, organiza
vimą ir atliktus darbus. Sirvy

das taip pat prižadėjo duoti 
Naujienoms visą kalbą, kuri 
taip pat bus atspausdinta.

Antroje sesijoje Povilas Dar
gią paprašė Dr. A. Budreckį 
tarti kelis žodžius, o šis pakar
tojo ambasadoriaus Balučio 
anksčiau pasakytą kalbą apie 
SLA. Pastaroji kalba padarė gi
lų įspūdį susirinkusiems atsto- 
zams.

Vėliau žodį tarė Dr.Vytautas 
P. Dargis. Jis yra geras ir labai 
sąmoningas kalbėtojas. Jo pa
stabos šiltai "buvo sutiktos.

Turiningą sveikinimo kalbą 
oasakė Alena Devenienė, Kali
fornijos atstovė šiame seime. 
Manome, kad josios kalba bus 
atspausinta skyrium Naujieno
se.

Seimą-pasveikino Dr. Henri
kas Brazaitis. Jis sveikino ne 
vien savo kuopos vardu, kuriai 
priklauso visa daktaro šeima, 
bet jis sveikino ir Lietuvių Ben 
duomenės vardu. Jis prisiminė 
praeitį ir sunkų Bendruomenės 
kelią Amerikoje.

Antanas Rudis yra senas S- 
LA narys. Linkėjo šiai organi
zacijai gražiai tarpti ir tęsti 
iki šio meto naudingą darbą ne 
tiktai SLA nariams,* bet ir vi
siems Amerikos lietuviams.

“Vienintelė tikroji 
liaudies respublika”

LONDONAS. — -Visa, kas 
pasauliui labiausiai reikalinga, 
tai daugiau amerikiečių”, pa
reiškė ko ne visą London Daily 
Mail puslapį užimančiame A- 
merikai vertinti straipsnyje 
Ferdinand Mount, Jungtines 
Valstybes pavadindamas ^vie
nintele tikra liaudies respubli
ka”.

“Jungtinės Valstybės, rašo 
Mount, “yra pirmoji valstybė 
pasaulyje, kuri sąmoningai ap
sisprendė leisti žmonėms pasi

rinkti kaip jie patys nori ir da
vė progą jiems to pasiekti”.

Ilgasis Mount straipsnis yra 
pamargintas aštria kritika viso, 
ką europiečiai, o britai ypatin
gai, vadina amerikiečių eksce- 
safe'Jr^k raidomis, tačiau 4*rfe- 
paisant Visų jos baisių trūku
mų, Amerika tebėra vienintelė 
ir geriausioji žmonijos viltik, 
dėlto kad ji aiškiai parodo, 
kokios laimės žmonių daugu
ma nori, nepaisant ko norėti 
jiems įsakoma... Mes kritikuo
jame, kopijuojame, patronizuo- 
jame, idealizuojame, įžeidinė
jame, bet mes niekados neabe
jojame, kad Jungtinės Valsty
bės luri vienintelę poziciją 
žmonijos viltėjimų istorijoje?’

į Movimenlo persispausdinti 
CIllPtlClAlA TWK ’Jungtiniu Amerikos Valstybių j
tllltdgUje pUI & * vii ;NeprikIausoinybės paskclbimo

tęs šeši žmonės pri policija pasakė.
.• • : kad turimomis cenzūros-taisyk-gere ■klėmis, gautomis iš Teisingu-

z,, . ... T. mo ministerijos, teko kai ku-Chicagos srityje per Liepos . „ . ... .R nas Deklaracijos vietas iškirp
ti, bet pasirodė, kad taip nepa
togu, dėlto nutarė uždrausti 
visą Deklaracijos teiksią.

Amerikos policija gaudo 
bombininkus

TOPSFIELD, Mass. Dif as
menys iš Maine suimti ir dar 
du tebeieškomi ryšium su visa 
serija bombardavimų Naujojoj 
Anglijoj. Paskutiniu sprogdi
nimu buvo kiek sužalotas Re
vere, Mass.; banko pastatas.

Vienas suimtųjų Joseph Ace 
£3, savo aujomobilyje vę- 

^sT W lazdeles “ Aftnamifb, “iš 
jų 22 lazdelės palaidas 19 laz
delių sudėtų karių su sprogi
mo laikrodžiu vienoje bomboje 
ir d a r iš 5 lazdelių vi
siškai sprogimui padaryta bom 
ba. Negana to, Aceto namuose 
policija dar rado 58 lazdeles di 
narni to, 15 sprogstamu kapsu
lių ir nutrumpintą šautuvą. 
Antras suimtasis yra Everett 
Carlson, 38, iš Portland. Dar 
du tebeieškomi.

Chicagos srityje per Liepos 
Ketvirtos savaitgalį prigėrė 6 
žmonės, jų-tarpe-vienas 6 metų j“ 
amžiaus va ik a s, kurs nu
krito į ežero vandenį nuo molo 
ties 31 gatve. Kitas, 40 metų 
amžiaus vyras, ties Bucking
ham fontanu staiga numetęs 
drabužius, apatiniuose šoko į 
58 laipsnių temperatūros van
denį ir nuplaukęs keliolika pė
dų nuo kranto, pradėjo šauktis 
pagalbos, pajutęs kaip šaltas te
bėra vanduo. Tik narūnai jo ir

' buvo išmestas vienas vyras sų ® metų, vaiko lavonus vė- 
surištomis rankomis, nuternp- ‘I’ausurado- Dar viena moteris 
tas prie obelisko ir'iš automatų 

~ y kulkomis suvarstytas. Tai > atli
kę žudikai nuvažiavo.

Sekmadienį prie parapijos re- 
zidenciniii namų buvo paskers
ti trys Romos katalikų kunigai 
ir du seminaristai, visi ‘Pallot-i- 
ne ordino nariai, kurių šv. Pat
riko bažnyčia yra airių bend-' 
ruomenės centras Buenos Ai
res mieste. Vienas nužudytųjų 
seminaristų, Salvador Barbeito, 
25, buvo airių parapijos mo
kyklos vaikų darželio rekto
rius. Mokyklos administracija 
gavo grasinimą,, kad mokykla 
bus susprogdinta.

Stipri 20 svarų bomba spro
go penktadienį saugumo poli
cijos vyr. būstinėje,' kur vyksta 
prieš partizanus vedama akci
ja ir tardymai. Sprogimo už
mušta 18 žmonių .ir 66 sužeisti. 
Bombą metė kairiųjų, neopero- 
nistų Montoneros partizanai.

Po penktadienioo, keliuose 
mažesniuose bombardavimuo
se žuvo dar 23 žmonės.

prigėrė nušokusį į Chjcagos upę 
^prle Glintdn gatvftTT*'-

Laisvė ir iniciatyva
Prezidento Fordo žodžiai 
naujiems amerikiečiams

Charlottesville, Va. Baigda
mas savo šeštąją prakalbą ry- 
ryšium su Amerikos 200 metų 
sukaktuvėmis, pasakytą 106 
naujiems amerikiečiams prie 
Thomas Jefferson namo Mon- 
ticelloje prezidentas Fordas 
perspėjo prieš 
prisiderinimo 
minties, skonio 
vienodėjimo

“didėjantį 
(conformity), 

ir elgsenos 
pavojų”. “Mums 

reikalinga 'daugiau paskatini
mo ir individualybės. Atminki
te, juo daugiau laisvės duosite 
kitiems, tuo daugiau jos patys 
turėsite’’, kalbėjo prezidentas.

Ministeriu kabinetoa

krizė Ispanijoje
MADRIDAS. — Užsienių rei

kalų ministeris Jose Maria tie 
Areizla ir Vidaus reik. inin. 
Manuel Fraga atsisakė daly
vauti premjero Adolfo Suarez 
naujoje vyriausybėje.' Pats 
■premjeras Suarez prisaikdin
tas, tik praeittą pirmadienį.

Areilza ir Fraga buvo dau
giausiai žadantieji reforrnistai 
premjero Carlos Arias Navar
ro vyriausybėje, kuri atsistaty
dino praeitą savai-tę. Informa
cijos ir turizmo ministeris A- 
dolfo Martin Gamero ir teisin
gumo ministeris Antonio Gar- 
rigues taip pat pasitraukė.

Karalius Juan Carlos pasky
rė jauną 43 metų amžiaus Sua* 
rezę ministeriu pirmininku, ka
dangi jam atrodė, kad būdamas 
jaunas, dinamizmd “pilnas” 

' > ’ jiš sugebės vesti Ispaniją parla
mentarizmo kryptimi.

“Mūsų bendras tikslas vra 
laisvė — kiekvieno individo 
laisvė naudotis lygiomis teisė
mis ir siekti laimės, TttiTią'išia- 
me gyvenimė pats Dievas duo
da. .. Mūsų Bendroji Gerybė 
yra mūsų didysis paveldėjimas 
iš praeities, kurs praturtina mū 
sii dabartį ir mums užtikrina 
ateitį”.

Prezidentas priminė, kaip 
Nepriklausomybės Deklaraci
jos autorius, Thomas Jefferson, 
trečiasis JAV prezidentas pa
reiškė, kad “žmonėms yra ga
lima patikėti patiems save val
dyti be pono”. Tai buvo didžiau 
Šia revoliucinė idėja tiems lai
kams”, pasakė Fordas. Tai te
bėra ir šių dienų pasaulyje di
džiausioji revoliucinė idėja.

Naujojo Meksikos " 
prezidento žodis

MEKSIKOS MIESTAS. Išrin 
ktas šešiems“ metams vieton sa
vo terminą baigusio Luis Eche 
veria, naujasis prezidentas Jo
se Lopez Portillo, kurs savo pa 
reigas pradės tik nuo ateinan
čio gruodžio 1 dienos, • pirma
dienį jau' pareiškė savO^ pasiža
dėjimą “pildyti savo pasižadė
jimus liautai”.

Ką ’tik praėjusieji rinkimai 
skaitomi “ramiausiais ’ ir tai
kingiausiais visoje Meksikos is 
locijoje. '

Nieko netrukus po naujojo 
prezidento pareiškimo trys ma 
žos bombos sprogo valdžios 
partijos pastate Meksikos mies 
te ir opozicinės partijos būsti
nėje Guarfalajaroje.

mitetas, įraukdamas į paliaubų 
sutartį visas kare dalyvaujan
čias šalis, išskiriant Siriją, kuri 
Libane tebelaiko 13,000 savo ka
riuomenės.

Nesantaikos židinys 
Pietų-Šiaurės Korėjoje

TOKIO. — šiaurės Korėja 
perspėja, kad dialogas su Pie
tų Korėja baigia galutinai su
irti, kadangi pietų Korėja ruo
šiasi karui ir'“siekia nukariau
ti komunistus.” Iš savo pusės 
šiaurės Korėja kursto Pietų 
Korėjos gyventojas nuversti

• _ _ C J 1 » -   -- —

> JAU 49 PALIAUBOS
LIBANO NAMŲ KARE 

j CAIRO, Egiptas. Visos — Li
bano naminiame (civiliniame) 
kare dalyvaujančios partijos pra 
eito penktadienio naktį susitarė 
sustabdyti ginklus ir pradėti 49 
paliaubas nuo šio karo pradžios 
1975 metų balandžio mėnesį. Pa
liaubas pradėjo Arabų Lygos ko prezidento-’ :Park Ciningo Hee

TŪKSTANČIAI SVEIKINA IZRAELĮ; 
' IŠGELBĖJUSI PAGROBTUOSIUS a

Idi Amin.yra pasiryžęs reikalauti atlyginimo už 
padarytus noustolius

tai būta ginklų.. Grobikai pir
miausia užvaldė lakūnus, p vė
liau įsakė visiems keleiviams-iš 
kelti rankas ir atiduoti ginklus. 
Keturi teroristai pareiškė, kad 
jie priklauso tarptautinei Che 
Guevarra grupei, kovoja už Pa
lestinos laisvę. Lėktuvas su vi
sais keleiviais nusileido Entebe 
aerodrome. Grobikai reikalavo 
paleisti visus Izraelio, Vokieti
jos ir kitose vietose laikomus 
teroristus.

Izraelis pradėjo pasitarimus
Iki šio meto Izraelio vyriau

sybė nevedė jokių, pasitarimų 
su teroristais, bet šį .kartą, kai 
ministeriu kabinetas nutarė-pa- 
siųsti tris karo lėktuvus į Ugan 
dą, tai paskelbė, kad nutinka de 
rėtis. “Darybos” buvo vedamos, 
koį pasiruošta ekspedicijai. Vis
kas vyko sėkmingai. Susirėmi
mo metu žuvo vienas Izraelio 
komandos narys, pulk. Itn. Jo- 
natan Netanahu. Jis buvo su
žeistas kovų metu, buvo palik
tas Nairobi ligoninėje, bet ten 
mirė. Kovų metu žuvo septyni 
du vokiečiai ir penki arabai. Ke 
turi teroristai buvo lėktuve, o 
trys vėliau prisijungė prie de
rybų ir keleivių tardymų.

Izraelio vyriausybė ir gelbėti 
skridusieji izraelitai gauna tūk
stančius sveikinimų iš viso pa
saulio už drąsų ir skubiai atlik
tą gelbėjimo darbą. Viskas bu
vo taip gerai suplanuota, kad 
sargai neturėjo progos susprog! 
dinti dinamito, kuriuo buvo lin
dėtas visas aerodromo namus, 
kuriame buvo laikomi suimti 
izraelitai, kitų valstybių žydai 
ir prancūzų lėktuvo įgula. Kad 
Ugandos karo lėktuvai nebandy 
tų vytis,, tąį izraelitai sugadino 
visus 7 iš rusų gautus spraus- 
mrnius flėktuyua^. t ,

TELEVTVAS," Izraelis,—Trys 
Izraelio karo lėktuvai, laimingai 
nuskridę į Ugandą ir išgelbėję 
pagrobtuosius' keleivius, sekma 
dienį laimingai sugrįžo į Izraelį 
ir paleido- teroristų pagrobtuo- 
tuosius žmones. Izraelio kariai 
sėkmingai nusileido į Entebe ae 
rodromą, nuginklavo teroristus, 
susodino visus izrelitus ir kitų 
tautybių pagrobtus žmones ir 
išsiveržė ir sėkmingai pasiekė Iz 
raelį. Izraelio kariai parvežė du 
lavonus, kurie išlaisvinimo 
tu žuvo Entebe aerodrome.

Ugandoje žuvo septyni 
teroristai

me-

Dabar aiškėja, kad izraelitai 
turėjo labai tiksliai viską suor
ganizavę. Nespėjo Izraelio lėk
tuvai nusileisti, du atsivežti ka
ro džipai pasileido prie 600 met
rų atstumoje esančio aerodro
mo. Kiti komandos nariai tuo
jau nutraukė visą telefono ir te 
legrafo susisiekimą su Ugandos 
sostine.

Pasirodo, kad prancūzų kelei
vinį lėktuvą užpuolė tarptauti
nė .teroristų grupė, kuriai vado
vavo jaunas vokietis ir vokietai 
tė moteris. Du arabai teroristai 
įžengė į lėktuvą, nešini sunkias 
valizas. Vėliau paaiškėjo, jog

BOBELIS KALBĖJOSI 
SU KISSINGERIU, 

IŠKELDAMAS
LIETUVOS KLAU

SIMA
Gautu pranešimu, Amerikos 

Lietuvių Tarybos pirmininkas 
Dr- K. Bobelis ir Lenkų Susivie
nijimo Amerikoje pirmininkas 
p. Mazewski antradienio rytą 
turėjo pasikalbėjimą su Vals
tybės sekretorium Dr. Kissin
ger. kurio daktaras Bobelis pir
moje eilėje paklausė, ką Vals
tybės sekretorius galvoja apie 
rusų pavergtuosius kraštus, ku
rių vienas yra Lietuva? Antra, 
ką jis daro dėl Helsinkio konfe
rencijos pasirašytu nutarimu, 
kuriuos sovietai laužo jokių 
parašų nepaisydami?

Kissi:- ris atsakė, kad Vais
tytas Departamentui visi so- 
viettų daromi teisių varžymai 
ir pasižadėjimų * laužymai yra 
tiksliai registruojami ir žino
mi. šį rudenį Belgrade, Jugo
slavijoj įvykstančioje konfe
rencijoje sovietui būsią parei
kalauta pasiaiškinti.

boikotuoja 
panika ll)ėj i mus ir 
Kryžiaus pasitari-

valdžią, įgyvendinti nepriklau
somybę ir taikingą šiaurės ir 
pietų Korėjų susijungimą.

šiaurės Korėja 
politinius 
Raudonojo
mus dėl sudarytų korėjiečių 
šeimų sujungimo. Tam sąlyga 
šiauriečiai reikalauja, kad pie
tiečiai išmestų lauk savo prieš- 
kwnunistinrui? jatitymųsp'-" t

Naujienų redakcijos vardu 
seimą pasveikino redaktorius 
Martynas Gudelis. .

Šiltas
Saulė teka 5:19, leidžiasi 8:t9
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SKAUTIJA
LEIDžlA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629
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4 jaunimo vadovai iš Brazilijos
Amerikoje svečiuosis

Birželio 7 d., šaukdamasis naujos pagalbos lietuvių jauni
mo ir skautų-čių reikalams, telefonu skambino iš Sao Paulo, 
Brazilijos, v. s. kun. A. Saulaitis. Jis prašė konkrečiais reikalais 
susitiekti su Tautinių šokių šventės rengėjais, su PLB švieti
mo Tarybos vadovybė, su Putnamo seselių vadovėmis ir k. Tarp 
tią prašymų visada gyvas prašymas ir Į mūsų skautų-skaučių 
vadovus.

Jei gerai supratau (ši kartą telefoninis pasikalbėjimas 
tarpt’ūs buvo sunkiai išgirstamas) jis seniau buvo kreipęsis • ir 
i kai kuriuos skautų-čių vadovybės narius ir iš kai kurių jų ga
vęs malonius atsakymus ir net konkrečios pagalbos.

C i Tautinių šokių šventę at
vyks fao Paulo NEMUNO šo
kėjų grupė. Kai su jais susitik
sime 
me.

— padėkime, kiek gali-

proga pridėsiu dar šias
kelias informacijas

VI. 6 Brazilijos valdžia pas- 
ke'b si naujus patvarkymus, 
kurie tuoj įsigali, leidimams

. duoti išvykti Į užsienį:
— kiekvienas, išvažiuoti no

rįs. turįs padėti bankan apie 
SLOGO, užstato, kuris atiduoda
mas vėl grįžus,

— palengvinimų galį būti su
teikta, pvz., menininkams, spor 
tininkams, mokslininkams, dva 
skunkams ir p.

šie naujieji suvaržymai į ne
paprastai blogą būklę pastatė 
numatytus Brazilijos jaunimo 
vykimus į JAV: 4

a) skautų-skaučių vadovės
Eugenijos Bacevičienės,

b) trijų jaunų jaunimo vado
vų — Roberto Saldžio, Beatri- būti perkeltas į JAV. Neminint

šven

būti
v. s.

r*

Ji bos siuntinėjama galiniai dau

Velykų vakąras (akvarelė)BR. MURINAS

Hų, labai aiš- .'.ęiyi^s gaišty daug sk. rdk- Jūrų Skautį vedėjas ir Ra-; 
ku, jog mūsų skauiais-ėmis ten (menų ir pp. išsiųsti — įduoti (miojo Vandenyno Rajono Vadei 
rūpintis lieka minėta sesė E.; Taut, šventės dalyviams, ypač! va bus paskirti galimai arti- 
Bącevičienė, kuri nori dirbti,Į jei atvyktų iš Sao Raulo Nemu- jnesnėje ateityje. ,

Po ilgesnės pertraukos, “Kri-; 
vulė” vėl pasirodys. Liet. Skautų 
Brolijos Vyriausio Skautininko 
biu|etenis JCrivulė jau ruošiama 
ir greitai bus išleista bendrai 
Brolijos vadovų informacijai. Į

čės Bacevičiūtės ir Nilzės Guzi- 
kauskaitės ir

c) Taut, šokėjų Nemuno gru 
pės dalyvavimą taut.šokių 
tėję Chicagoje.

Kad šie dalyviai galėtų 
išleisti be didelio užstato,
AS prašytas, tuoj susisiekiau, 
kad parūpintų atitinkamus ra- 
štus-dokumentus:

1. švietimo Valdybos pirm, 
p. J. Kavaliūnas,

2. Taut. šok. š. Komiteto pir
mininku jvs. Br. Juodeliu ir

3. Putnamo Seselių vadovybe 
ir sės. Igne (kuri pati buvusi 
Pietų Amerikoje).

Visi labai maloniai pažadėjo 
tuoj padėti, kas prašyta, ir vi- 

Isaip prisidėti, kad tie lietuviai 
čia galėtų atvykti.
Dabar keli žodžiai dėl lietuvių 

skautų-skaučių ateities
1. '■ Brazilijoje

Reikalai taip susidėsto,- 
kad, atrodo, v. s. k. A. S., turės

Q 0

rt IKI KNYGA. PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
'a (. hicagoje 196b melais paties autoriaus, lėšomis. Knvga dviejų da 
fui: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte II dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje

V’irnritiN <aco žndvie rašo “Jei liūdnas lietuviu 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 
(auta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%' buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytų lietuviu 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 parašvta. kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00 
Gaunama Naujienose. ■

Čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:
N A U J I E N O S

1739 So. HAlSIED STREET, CHICAGO. ILLINOIS 6060S 1
Gave pinigus, tuojau knyga pasiųsime

ra

O T A SUSIVIENIJIMAS
S I . 4\ LIETUVIŲ 

-V AMERIKOJE

>1 .A

H i.oKii i|a lietuviu visuomenei u
eiaii kaip SEPTYNTUS MILIJONUS dolerių 
tiems nariams.

lietuvių fraternaline organizacija
bes apdraudę Ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SOSlVIĖ- 
vi.HMAk pelno, o renčia paoma vimus savitarpinė*
pagalbos pagrindu.
,mu turi daugiau, Kaip tris pu*« milijono dolerių kapitalu, 
>80 )(, apdraūda tikra ir saugt. Kiekvienas lietuvis čia gab 

zv«r« .t mh” klasių reikalingiausia* apdraudat nuo -$100.00 
iki $10,000,00.
iMufin.Hi. duoda <era Taupomaįą Apdraudę Endowment In 
turance «<ad jaunuolis gautu pinigu* Rnks’njn mokslo rtudi 
joms ir s'ywmimo pradžiai • f '

dufMiči VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigia TERM apdrauda 
<jodOfK) apdraudos tik $3 00 mokesčio metams

\h» ĮDEGTAI F aPDRAUDA naudinga visokio amžiaus aame 
mins rPkomer>d’.oiAma lietuvišku KLUBU ir draugijų na 
riams Už Sioonon akridentalės apdraudos mokestis $2 00

išmokėjo dau 
savo apdraus

duoda gyvy

Bacevičienė, kuri nori dirbti,1 jei atvyktų' iŠ Sao faulo Neinu-
bet reikalinga didesnio paskali. nas — jo nariams-įduoti nuvež 
nimo ir konkrečios paramos 
skautiškai vadovauti.

Po jos eitų jaunesnis prieaug
lis,tarp jo, tie 3 jaunuoliai, ku
riuos č. AS, žūt-būt nori čia at
siųsti pasilavinti, pasimokyti 
ir i&yti patyrimo.

Ten jie, kiek galima iš tolo, me paštu. GeriacuĮ—tikriau per 
sudarė planus tiems atvykę žmones, 
’iams aktingai įsijungti į viso
kius lietuviškus ir skautiškus , 
įvykius. Mūsų visų dėmesys ga ' 
lėtų būti čia jiems padėti,- kad 1 
troškimas čia įgyti daugiau ži
nių, patyrimo ir ko daugiausia 
dalyvauti tikrai realizuotųsi!

Kitas konkretus klausimas
žinome, kad darysime, ką ga 

lime, kad tie 4 atvykėliai pa
siektų savo tikslą. Turėsime 
juos kiek supažindinti su gyve
nimu čia, pagloboti j uos, .pa
rūpinti j ų pergabenimu į .kąįas 
vietas, o svarbiausia—Juos r lie
tuviškai ir skautiškai pratur
tinti! Kad pamatytų kaip vei
kiama, kad pajustų, kaip sl(au 
taujama, "kaip stovyklaujama, 
kaip rišamos įvairios proble
mos ir p.

Derėtų; be įvairių žodžinių 
oasikalėjimų ir veikimo pavyz
džiais, juos aprūpinti, gera lite 
ratūra, visokiomis lavinimo 
oriemonėmis, kuriu negali tett; 
surasti, įduoti. įvairių ženklų, 
ženklelių, trėfejų ir, gal būt, 
gerų uniformų payy?džių ,ąr 
oačių uniformų. Ir t.t. ! ;

Be to, įyąįrių dalykų lietuvy
bei stiprinti, dalykų, kurie čia 

, prieinami ar Jįią... sukuri^n ■ ir. 
kuriu toli pietuose labai štoko-, 
a... . z t . :

Tas aprūpinimas, žinoma, pįr 
moję eilėje pačių abj.ejū Vyriau 
siu Skautininkų reikajas, nes 
ių dispozicijoje yra .visi skau
tiški7 šaltiniai bei-:= konkrečios 
gėrybės, v. »
. Bet.daug padętif galime įr 
kiekyįęiiaą, .ypa^. -^^^ąlykai, 
kuriais .jgįžsų Vyr-vSĮęautininkai 
tiesiogiai nedisponuoja.' ; :

Kai kalbame^ apie trumpalai
kę ar vienkartinę paramą, turi-- 
-ne kalbėti ir apie lietuviškosios 
skautybės ir visos lietuyybės 
ateitį ten pietuose.
Jei norime prisidėti dabar,gali

ni e prisidėti ir ateičiai
Pirmiausia — tinkama spau

da (knygomis, laikraščiais, ki
tais spausdiniais — lietuvybės 

.ir skautybės). . >■ .;
Į Braziliją paštu galima šių^ 

sti knygas ir spausdinius (nors 
eina pro cenzūrą), bet, papra
stai, adresatą pasiekia. IŠ na
mų per tuos 6 metus esame 
siuntę gal 100 tokių siuntinių- 
siuntinėlių; ir jie v. s. AS, ro
dos, visi pasiekė. Vengtina li
teratūros, kuri kritikuotų ano 
krašto tvarką "ar turėtų ‘kokių 
nepalankių < rašinių.
-;-Bet ten siųsti daiktus,č'tjra- 
btižius, apąrafus, medžiaginius 
ar metalinius Ženklus, unifor
mas ar kitus į prekes pana siu s' 
daiktus nepatariama Tie 
tai taip apmuitūojami, kad bū
tų pigiau juos7(jei jų būtų) ten 
nusipirkti. »-

Tokius daiktus geriausia sių
sti per ten vykstančius žmones. 
Jie gali nusigabenti kaip savo 
daiktų dalį.

Jei būtų rūpinamasi mūsų 
skautų-skaučių ateitimi Brazi
lijoje, Seserijos ir Brolijos va-]Vadiją.

Fotografijos paštu eina, nes, 
matyt, cenzūrai lengva jas tik
rinti. Bet skaidrės/ negatyvai, 
patefonai, plokštelės, i-ekorde- 

rių juostelės'.ir jd; — mes jų 
niekad nesiunčiamęir negauna-

Surašiau, galima sakyti, lyg 
tylia ilgą litaniją^ bet norėjau, 

. kad geriau būtų informuoti tie, 
kurie rūpinsis ir-prisidės prie 
to lietuvybei svarbiaus reika
lo.

O jau kaip bus su mūsų skau 
tų skaučių branduolio likimu 
ten, pareina nuo Jūsų, atsakin
gieji Vadovai. J c*

Priimkite geriausius linkėji
mus! ■ - ■•’n <

Budžiu (po senovei)
■ V.S. AzSaulaitis, sn.

P. S.: Kai dabar paaiškėjo, 
kad; iš Brazilijos-atskris į N. 
Y. VI.27, pasklido maloni žinia, 
kad juos skautiškai sutiko LSS 
Tarybos pirmininkė, v.s. L. Mi- 
lukienė, Nežinodamas jokių 
konkrečių, planų,, yįsgi drįsčiau 
raginti visus brolius įr seses, 
ypač vadovus-vadoves, visais 
būdais padėti, ka^i šie lietuvy
bės pienieriai-ės *iš Brazilijos 
galėtu būti įtrar^ti į ko dau
giausia lietuviškų'ir skautiškų 
įvykių, kurie juos , patobulintų 
mūsų tautiniam labui. S.

giau pareigose esančių vadovų; 
kiti skautininkai ir prijaučiu ga
lės ją užsisakyti per Spaudos - 
Informacijos skyrių.

Akademikų atstovas LS Fon
de. Fįl. Julius špakevičius, Bos
tone, yra pakviestas Akademi
nio Skautų Sąjūdžio atstovu j 

ietuvičkosios -Skautybės fondo 
valdybą.

4r Australijoje mirė žymus vi-
suomenininkas — skautininkas. 
Birželio 10 d. Sydney, Australi
joje, staiga mirė Algis Plūkas. 
Velionis buvo nepaprastų gabu
mų žmogus: jis harmonizavo ir 
kūrė lietuviškas dainas; vado
vavo chorams ir oktetams ;ąkom 
panavo pianinu ar akbrdeonu 
tautinių šokių ir minėjimų 'me
tu; dekoruodavo scenas “Atža^ 
los” teatrui; vadovavo skautams 
ir juos atstovaudavo už Austra-

kuom* yra daiiguinoK lietuviu kolonijų. Kreipkitės | kuopų 
veikėju# ir ik paai<kin<> SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdinta* informacija* jeigu parašysi t

(JTHIT A N IA N U J J ANlX-DF AMERICA
t(>7 WEST '«• <TREET NE" YORK N V mnm

Iš
TORONTO

kylautojus supažindino su savo 
'studija ir kalbėjo apie meną. 
Vakare prie laužo pasilniksmin- 
ta ir pasivaišinta. Dalyvavo 18

neskautai. Registruotis pas Elę sesių ir brolių, kurie dėkoja p. 
Jurgutienę tel. 626-7499 arba p Rakiams už nuoširdų priėmi- 
Bronių Niedvarą tel. 487-4930. Jmą ir vaišes;

riaųjam skaitytojui 
tik už $5.00 metąms! ■

t Reguliar; prenumerata ■—■ $10.00)

“NEPRIKLAUSOMA LIETI 'V A’ 
7722 George St.

La Salle, PQ., Montreal 690 
Ganado

Geg. 15 d. akademikai skau- 
tai-tės iškylavo p.p. Bakių ūky 

lijos ribų (atžymėtas L'ž Nuopel I Prie Boltono. DaiĮ. J. Bakis iš-

VEIDAI “ J
IR
DARBAI'A’ Vyriausias Skautininkas s. 

Sigitas Miknaitis jau sudarė nau 
ją LSB Vadi ją. Į j ą įeina:

Sekretorius —Jonas Pa
roms, A^Į.’

i lĮfcS/i -v.
Iždininkas & Jambpr.ee Fondo 

Vedėjas—ps. Aleksas Pocius,
Spaudos - ' Informacijos Skyr.

. « - A -f € 1 J * ’ \

Vedėjas — s. Juozas Toliušis,
Tiekimo Skyriaus Vedėjas — 

ps. Algimantas Milašius,'
LSB Atstovžs LSŠ Šk.' Fonde 

—v.si Kostas Nenortas,
Skautihi nkų Skyriaus ‘ vedė j as 

—v.s. Romas Račiūnas',
. Vadovų. Lavinimo Skyr. Ve

dėjas— s. Romas Fabijonas
Skautų Vyčių Vedėjas — 

Vladas Morkūnas, _ \
Skautų Skyriaus Vedėjas —s.

Gintaras Plačas, 
' t

Vilkiukų Skyriaus Vedėjas — 
v.s. Vytautas Namikas,
JAV Atlanto Rajoną Vadeiva— 
s. Juozas Raškys, . •r -
JAV Vidurio Rajono Vadeiva— 
s. Liudas Ramanauskas, 
Kanados Rajono Vadeiva 
Leonardas Kalinauskas,
Australijos Rajono Vadeiva — 
s. Vytautas Bukevičius,

Anglijos — Vokietijos Rajono 
Vadeiva — v. s. Juozas Maslaus- 
kas,

Pietų Amerikos Rajono Va
deiva— v.s. Kun. Ant. Saulaitis,

nus” ir “Tėvynės Sūnaus” žy
menimis) ; bendradarbiavo spau 
doje ir iliustruodavo skautų 
“Pėdsekį”, ir yra' sukūręs eilę 
originalių reljefinio meno ir auk 
šakalio kūrinių. Iš tikro, retas 
tautietis pasirodymas apseida- 
davo' be Algio Pluko.

Velionis 'buvo kilęs nuo Kupi
škio. Mirė' peržengęs pusšimtį, 
atidirbęs su kaupu.'

V. K. Vilkaitis
Montrealis kviečia stovyk

lauti ir neskautus. Skautų ir 
skaučių stovykla rengiama rug- 
piūčio 1—15 d.d. “Baltijos” sto
vyklavietėje. Gali dalyvauti ir

v.s.

r S

Kataliku dvasios vadovas pa
kviestas ir laukiamas atsaky
mas. Evangelikų dvasios vadovu 
pasiliks ps. kun. Alg. Žilinskas.

LSB Garbės Gynėju suvažia
vimo išrinktas j. s. Vladas Ru- 
pinskas. Taip pat įeina į LSB

(Pavardė ir

^Tikslus adresas)

Prašome iSKirpti ir prisiųsti 
»u virš nurodytu

i pre^”r‘'>*1r-tnc

žxį$;

People depend upon the mail M

- ■'

U.S. POSTAL SERVICE
M No. 133—Req. No. 84563-399 lines (3 cols. x 1331in< 

Printed ia U.S-A

Į seen the amount ofmail wa
i' handle get bigger every year. 1

Z ; Ztp Code’s the only way we've kept 
cup with it” - * . ' ;

& . NorbertJ.Rokusek’ t “*

yvpiu.uupuuu upvii Lile llAdll.

^g^r.Each time you use Zip Code you teip everytedy’s mail 
■move faster. So use Zip Code on every letter you mailX^

1, If ydu don’t know a local Zip Code, check the Zip Ct 
Section of your phone book. ".-V • G ' i J- 
- 2.~For out-of-town Zip Codes, call us. Our number is.m 
Zip Code Section too. ■'.■■■■• :-i v. - 
?? 3. For next-day delivery crosstown, Zip Code andr 
the last pickup before 5:00 p.m.

For next-day delivery to cities within 600 rhifes, 
and mail before 4:00 p.m. from any specially marked i’ M 
Air Mail'Box. v - ' ' <■/ * ' * z"

5. Always put your Zip Code on your retufnNieko nėra gražesnio apie namus kaip gražiai žaliuojanti pfe 
relė Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Afflefikoje ne 
nsur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia, patyrimo 
Dabar vra išėjus; nedidelė 40 puslapiu agronomo A. §e.štoko knygelė 
kun vadinasi * .?*

1710 Sn HAkSTED ST.. CHICAGO. ILL MlfiW

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

tolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prfžifirėti. Naujienos šia knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali krtygelę įsigyti už SI 25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti -$1.50 čekj 
arba Money Orderį, 4 mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu f ' . .>

r:::, /'.-^3 '

1739 So. Halsted Street Chicago, Hl. 60608
NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL,— WEDNESDAY, JULY 7, 1876

Jambpr.ee


N . dažyto horizontalaus barjero.
I. J Jis tik atkreipia dėmesįjjet ne-

Ekskursija prie rytų ir vaka-\ sulaiko pravažiavimo. Už ke-|
rųVoiketijos pasienio. Drąsa 
nugali kliūtis. Zrąonės ir* jų 

'« • elgsena

lėtos pėdų, jau rytų pusėje, ( 
stovi skelbimų lenta. Joje rau * 
donomis raidėmis vokiškas už* 
rasas: “Trisdešimt metu lais
vės, trisdešimt metų džiaugs
mo”. Tik ideologinis fanatikas 
tuo nepasipiktina.

Toliau yra spygliuota tvora, 
’o už jos, apie metrų nuo 

kiu parašu: 8 dienos Rusijoje sienos, stovi senas, apšepęs 6į 
Kontrorevoliucionierių išvyka, 
aprašyta Win. F. Buckley Jr., 
D. Keith Mano, Nika Hazelton, 
M/ J. Sobran Jr., Priscilla L. 
Buckley, Juliana Pilon ir Jo
seph Rahyansky.

Informaciniai aprašymai pra 
dedami J.A. Rehyansky rapor- 
tažu “Letter from the Edge of 
Defėnte” apie komunistų 
okupuotos rytų Vokietijos pa
dienį, Autorius yra 29 m. ad
vokatas, dalyvavęs Vietnamo 
karė. Jiš lankė to pasienio dau 
gelį vietų su ekskursija, ku
rios vadovu buvo švariai ap
sirengę JAV armijos seržan
tas, išbuvęs pasienio apsaugai 
skirtame dalinyje 12 metų. 
I * - 1Kelionė prasidėjo iš Hof 
miesto. Važiuojant link pasie
nio, šalikėlyje, stovėjo rytų 
Vokietijos sunkvežimis. Ser
žantas atkreipė į jį mūsų dė
mesį ir aiškino:

— Matote tą DDR (Deut
sche Demokratic Republic) 
mašiną dešinėje? Vakarų Vo
kietija nedraudžia važiuoti ry
tų Vokietijos mašinoms. Betgi 
rytų Vokietija vakarietiškų ne 
įsileidžia. Jei gerai stebėsite, 
tąi matysite^ dar vieną benzi
no tanką,, prinituotą apačioje 
sunkvežimio. Rytų Vokietijos 
valdžia draudžia savo šofe- 
riams vak. Vokietijoje pirkti 
benziną, nes tai būtų rėmimas 
jos ekonomijos. Visi šoferiai 
yra vedę, su vaikais šeimose, 
Tik tokie sugrįžta...

: Pravažiavus kele tą mažų 
kaimelių, atsidūrėme pačia
me pasienyje. Mūsij mašina su 
stojo prie kirpyklos spalvomis

National Review žurnalo va 
sario numerį saugojau iki ato
stogų. j<> spalvotame viršelyje 
yra Aearofloto lėktuvan lipan
čių keleivių nuotrauka su ryš

aukštų mūras. Tai batų dirbtu į 
vė, buvusi privačios šeimos 
rankose nuo 1741 m. Dirbtu
vėje prie langų matėsi keletas 
darbininkų, bet mums išlipus 
iš mašinos, jie visi nuo langų 
tuojau pasitraukė. Visa aplin
ka buvo kaip apmirusi. Gyvy
bę rodė tik kareivis sargybos 
bokšte.

Mes sėdome į savo autobusą 
ir važiavome pasieniu keletą 
kilometrų iki sekančio posto
vio. Visur matėsi tie patys vai
zdai: niūrios dirbtuvės, sar
gybų bokštai, daug spygliuotų 
užtvarų, pilki kaimeliai ir juo 
se apšepę namai.

Sustojimo vietoje aš išsiė
miau žiūronus ir stebėjau apy
linkę. Tuojau pat sargybinis 
bokšte taip pat pakėlė savo 
žiūronus prie akių, o su laisva 
ranka vis kažką rašė,, žiūrė
damas į mus. Turbūt buvome 
įrašyti į liaudies priešų sąra
šus.

Ales stovėjome prie ten esan 
čio barjero su kirpyklos spal
vomis. Mūsų papėdėje tekėjo 
drumzlina upė,- kurios kitas 
pakraštys priklausė rytų Vo
kietijai. Krante buvo miestas, 
didžiausias iš iki šiol pasienio 
zonoje matytas. Mes turėjome 
vaizdų kontrastą tarp rytų ir 
vakarų. Mieste matėsi apgriu- 

nušilupę 
. Seržan

Buckingham fontanas Grant Parke

vę narnai, nuo sienų 
dažai, nešvarūs langai.

. tas aiškino: .
— Mes dabar esame 

galaus pasienio. Betgi 
štai savo apygliuotas 
ras stati apie 100 metrų savo
je pusėje. Tai yra jų strategi-

prie le- 
komuni 
upžtva-

ja. Jei pasitaiko, kad bėglys 
atsitiktinai praeina minų lau
kus, dvigubą spygliuotą tvorą, 
praslenka pro šviesas ir sieną 
saugojančius šunis, tai šiame 
plote jis apšaudomas 9 kalib
ro automatų ugnimi iš sargy
bos bokštų, nesukeliant tarp
tautinio konflikto, net tokio 
dėmesio, nes kulkos krinta ko 
munislinėje žemėje.

.— Bet kai kurie vistiek ban
do pabėgti, šioje vietoje jau
nas vokiečių šoferis, išgėręs 
dėl drąsos 18 bokalų alaus, vi
su smarkumu važiavo per tas 
užtvaras į mūsų pusę. Jo sunk 
vežinus išvertė abi spygliuotais 
tvoras, suvažinėjo nemažiau 
vieną sargybos šunį ir sustojo 
prie pat upės kranto. Stebuk
lu reikia laikyti, kad jis išven
gė neužvažiavęs ant minų ir 
išliko nesužeistas kulkų lie
taus į šoferio būdą. Jis tuo 
drumzlinu vandeniu atplaukė 
į laisvę. Po valandos jį apžiū
rėjo gydytojas ir rado ne tik 
sveikutėlį, bet ir visiškai blai
vų. šiandien jis vežioja alų 
Frankfurte.

Vieną naktį bandė pabėgti 
bokšto sargybinis. Jo kompa- 
nijonas šaukė iš bokšto sugrįž
ti ir pradėjo šaudyti. Jis atbė
go prie upės ir pasiekė kran
tą. Mūsų patrulis jį ištraukė iš

LIAUDININKU 
SUVAŽIAVIMAS

Jvyko liepos mėn. t <1. gra
žioje ir malonių šeimininkų 
Faustinos ir Mėčio Mackevičių 
sodyboje ir globoje.

Buvo atvykę iš Kalifornijos 
Alena Devenicnė. iš New Yur
ko Albertas Ošlapas, iš Bosto
no Mačys, iš Detroito Antanas 
Norus. Buvo ir iš Kanados.

Pirmiausia buvo prisiminti 
ir pagerbti mirusieji sąjungos 
nariai. Paskui buvo paminėta 
JAV' 200 metų sukaktis ir pas
kaityti gauti sveikinimai raštu.

Sąjungos pirmininkas inž. 
G. Lazauskas padarė organiza
cijos veiklos pranešimą, o prof. 
Mečys Mackevičius kalbėjo 
apie Lietuvos laisvinimo pers- 
keptyvas, pabrėždamas, kad 
mūsų protėviai pusantro šimto 
metų kovojo už Nepriklauso
mos Lietuvos atstatymą ir tą 
kovą laimėjo, nors dauguma jų 
Laisvos Lietuvos ir nesulaukė, 
o iš mūsų tarpo atsirado, kurie 

. gyveno nepriklausomybės lai- 
i-Į kais, o čia kovoje už Lietuvos

pabendrauta
i. pasidalinki 

dienos aktualijomis ir pasi
džiaugta tokiu gražiu Mackevi
čių priėmimu. S. P.

ILuvu dar

• Cicero šauliai lic|x>s mėn. 17 
<1. 10 vai. ryte vasarinėmis tini 
formomis renkasi prie šv. An
tano parapijos mokyklos. Bus 
autobusu vykstama j Čikagos 
miesto centrą protesto demons 
tracijai, kad Sovietų Sąjunga 
yra užgrobusi ir valdo neteisė
tai mūsų žemę.

Kas iš ne šaulių norėtų kartu 
važiuoti iš anksto telefonu pra 
neša 652-8168.

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

nai sustojo ties vienu langu l- 
me aukšte didžiulio namo. To 
lango baltos užuolaidos prasi
skleidė ir trumpą laiką pasi
rodė apie 70 m. senutės vei-l laisvę ima pavargti.

ka-

pra
So-

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

š. m. Liepos 18 d., sekmad
POLONIA SODE

46-ta GATVĖ IR ARCHER AVNENUE

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti j pikniku.

GROS GERAS ORKESTRAS ŠOKIAMS
f

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

vandens. Jis buvo visai arti vėse ir keliuose nesimatė jo-! 
mirties, su dviem kulipkų kliu- kios mašinos, o ant stogų, jo- 
dymais nugaroje. Pagijo. Mes kios TV antenos- Mano žiūro- 
neatidarome ugnies^ jei jų kul 
kos neliečia vak. Vokietijos te 
ritorijos arba nesudaro grės
mės amerikiečių gyvybei ir 
turtui.

Kiek toliau į šiaurę pro šie- das. Tarsi nujausdama, kad 
ną prasmuko visai nepastebė- yra steibima, ji paleido užuolai 
ti du lenkai. Jie juokiais kal
bėjo, kad sunkiausia buvo su
rasti vakariečių -patrulį. Jie 
vaikščiojo valandų valandas 
vakariu pusėje, kol pamatė gat 
ve važiuojant amerikieehj 
Valerijos tanką...

Visi šie incidentai buvo 
ėjusiais metais, Apollo ir
yuz susitikimo erdvėje laiko-" 
tarpyje. Net tuo laiku atskri
dęs helikopteris iš Čekoslova
kijos r a d o vietą tik nežy
mių žinių skiltyse. Lenkų pa
bėgimo rajone buvo užtverta 
nauja tvora su mažomis mino 
mis,sprogstančiomis juosmens 
aukštyje. Tas minas, dirba su
lig privačiu kontraktu vak. 
Vokietijos firma Fuldoje, ku
rioje yrą amerikiečių dalinys, 
saugojantis pasienį. Sena Le
nino pasaka, apie buržujui par 
duodamas virves atrodo šiur
pulingai y tikra. Seržantas mus 
mokė, kaip reikia elgtis pasie
nio zonoje:

— Nemojuokite ir nerodyki 
te jokių ženklų. Ryta Vokieti- 
tijos gyventojai gali nukentė
ti už mums pamojavimus. Mes 
neturime jų provokuoti drau
giškumu ar ciniškumu. Mes ga 
lime žiūrėti bet Į mus žiūri pa
sikeisdami žiūronus du sargy
biniai. Visi sargybos bokštų 
patruliai yra tarp 17 ir 21 m. 
amžiaus. Jie yra nesubrendę 
ir šaudo savo tautiečius-ir net 
savo draugus visai be atodai
ros. Jų šunys taip pat yra pik
ti ir nuolat alkani. Jie puola 
mirtinai drąskydami.

Aš nukreipiau savo žiūro
nus į miestą. Jis man priminė 
Hadleyville tuščias gatves, ku 
riomis pilnas baimės ėjo Gary 
Cooper, laukdamas atvykstant 
Frank Miller 5 minutės prieš 
dvyliktą. Tik Hadleville buvo 
vistiek jaukesnis miestas ir 
šiuo atžvilgiu gali lygintis su 
vakarietišku miesteliu. Tame 
mieste aš nepastebėjau jokios 
gėlelės.. Aš nemačiau, jokio ki
to taip apmirusio miesto net 
kautynių zonoje ar po kauty
nių. Gi iš ženklų matėsi, kad 
jis yra apgyventas: kabėjo 
drabužiams džiauti antenos, 
langai visur apdengti užuolai
domis, girdėjosi artimai 
čių fabrikų dundesys.

Pro kiemo duris išėjo 
ris su bunduliu skalbtų
bužių ant rankų. Nedaėjusi 
džiovinimui ištiestų virvių, ji 
pamatė bus ir tuojau grįžo su 
visais savo šlapiais drabužiais, 
pranykdama už tų pat durų, 
pro kurias kątik buvo išėjusi. 
Mums neteko matyti žmogaus 
tarp 10 ir 50 metų amžiaus, iš
skyrus kareivius ir dirbančius 
prie ričių tvoros. Tik politiniai 
patikimiems ir per jauniems ar 
>er daug seniems bėgti yra Jei 
džiama gyventi pasienyje.

šią šaltą dieną tik iš nedau
gelio kaminų kilo dūmai. Gai

esan-

mote-
dra-

das ir už jų pranyko. tas liūd
nas veikas. Aš dar nebuvau gi 
męs, kai Geležinė užuolaida 
krito mūsų tarpe ir ji paliko 
ne toje jos pusėje. Aš norė
čiau jai pasakyti, kad tai buvo 
ne dėl mano kaltės, bet buvo 
jau laikas grįžti į autobusą ir 
stebėti per jo langus...

Prie viso to aš tik norėčiau 
dar pridėti: “Yes, Virginia,! 
there is the Iron Courtain, 
even now many people are fly 
ing over it to see Potio'mkin’s 
Villages in the Soviet Russia 
and her occupied countries”,..1

Kazys Petrokailis

Į suvažiavimą buvo atvykęs 
ALTos pirmininkas D r. Kazys 
Bobelis, dalyvavo garbingas 
sąjungos narys Juozas Prons- 
kus ir keletas sąjungai prijau
čiančių, kaip Kazys Baltruko- 
nis, Vytautas Vašiukevičius ir

Suvažiavimas praėjo darbin
goje nuotaikoje. Oficialioji da
lis truko tris valandas, o pas
kui prie malonių ponių Macke
vičienės, Lazauskienės, Dr. Mo- 
tušienės ir k. paruostų vaišių

PLEASE
BE

* CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fires!

ar:

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir in t} irių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai Išleista. 
150 psl. Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psl., kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas garima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

Taupykite dabar
pas mus

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.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVERSALI
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted St Chicago, Hl. 60008
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070
> Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

į
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Drąsus izraelitų žygis

Praeitą sekmadieni trys Izraelio karo lėktuvai, ge
rai pasiruošę gelbėjimo ekspedicijai, išgelbėjo 104 kelei
vius, tarptautinės teroristų grupės pagrobtus iš pakeliu- 
je iš Izraelio j Paryžių. Iš Telavivo iškrido 252 keleiviai. 
Jie laimingai atskrido į Graikiją ir nusileido Atėnų, aero
drome. Keli keleiviai išlipo Atėnuose, o keturi Įlipo. Du 
keleiviai veik nieko neisinešė, o kiti du Įsinešė sunkias 
valizas. Vėliau pasirodė, kad i lėktuvą Įlipo keturi tarp
tautinės teroristų grupės grobikai.

Aerodrome jie nieko nesakė, bet netrukus, kai lėk
tuvas pakilo, tai grupės nariai priėjo prie kapitono, Įsakė 
jam pasukti i pietus, o per garsiakalbi naujas “kapito
nas’’ paskelbė, kad lėktuvas skrenda ne Į Paryžių, bet į 
Ugandą, Entebės aerodromą ir kad lėktuvą valdo Če Gue- 
varra Gazos fronto Palestinos išlaisvinimo liaudies fron
to dalinys. Jis tuojau Įsakė keleiviams nejudėti, bet iškel
ti rankas ir atiduoti visus turimus ginklus.

Netrukus paaiškėjo, kad “kapitonas” buvo 26 metų 
amžiaus jaunas vokietis, dirbąs kartu su arabais ir kovo
jančiais vokiečiais. Kartu su juo griežtus Įsakymus da
vinėjo ir keleiviams grasino tokio paties amžiaus jauna 
vokietaitė. Jie kalbėjo angliškai, su žymiu vokišku ak
centu. Kiti su grobikais buvo arabai. Keleiviai buvo Įsa
kyta nejudėti iš vietos, o patį lėktuvą patruliavo arabai 
su vokietaite. Lėktuvui nusileidus Entebe aerodrome, 
tuojau ji bandė apsupti Ugandos kariai,, bet teroristai 
prie lėktuvo ir neprileido. Nepaprastai didelis karštis ir 
neprileido. Nepaprastai didelis karštis ir tvankus oras 
privertė grobikus išleisti keleivius Į. didelę aerodromo salę-

Pirmon eilėn jie paleido Į Paryžių skridusius grai
kus ir prancūzus. Kiek pasitarę, jie išleido ir kitas gru
pes, neturinčias kalėjimuose teroristų. Aerodrome pali
ko visus izraelitus ir kitų valstybių žydų kilmės piliečius. 
Už likusius žydus teroristai reikalavo išleisti 52 teroris
tus, laikomus Izraelio, Italų, Graikijos, Vokietijos ir ki
tuose kalėjimuose. Izraelis “pradėjo derybas” su7 teroris
tais, bet tuo pačiu metu pradėjo ruošti ekspediciją Į 
Ugandą, Entebe aerodromą. Pirmon eilėn jie surinko 
tikslias žinias apie vietą ir apsaugas, o vėliau ėmėsi prie-

ruonių įveikti Entebe r.ercdrom? saugoją.nčkj zergybas 
ir išgelbėti nenužudytus Izraelio, piliečius.

Izraelio karo vadovybė planavimo darbą atliko la
bai tiksliai. Lėktuvams dar nenusileidus, kitoje aerodro
mo pusėje buvo išmesta dideli garsų sukėlusi bomba, kad 
nukreipti visų dėmesį į priešingų pusę. Nespėję nusi
leisti lėktuvai tuojau atidarė savo vartus ir išleido dži
pus prie salės, kurioje buvo laikomi pagrobtieji. Nespė
jo sargai apsižiūrėti, jie jau buvo nušauti Pagrobtie
siems pranešta, kad jie gultų ant grindų ir nejudėtų, kol 
visi teroristai bus nuginkluoti. Vieni teroristus nugink
lavo, o kiti, pavojui praėjus, liepė visiems pagrobtiesiems 
skubėti Į lėktuvus, kurie juos turės nuvežti į'Izraelį. Iš 
nušautų teroristų buvo atimti visi dokumentai ir pada
rytos pirštų nuotraukos, kad vėliau būtų galima nusta
tyti jų asmenybę. Parvežti dokumentai rodb, jog tai bu
vo vokiečių teroristų grupės sulpanuotas užpuolimas-

Kad Ugandos lėktuvai negalėtų vytis pakilusių Iz
raelio lėktuvų, tai Izraelio kariai apgadino visus septy
nis Ugandos sprausminius lėktuvus, gautus, iš Sovietų 
Rusijos. Ugandos kariai norėjo pastoti kelių izraelitams, 
bet jie. neturėjo progos to padarytu įvyko susišaudymas, 
kurio metu žuvo 20 Ugandos kareivių, o 32 buvo sunkiai' 
sužeisti. Ugandos diktatorius Idi Amin yra pasiruošęs 
kreiptis Į Izraelį, kad sumokėtų už visus užpuolimo metu 
padalytus nuostolius.

Visa tai, žinoma, yra tiktai antraeilis dalykas visoje 
šioje dramoje- Svarbu, kad izraelitai sugebėjo viskų taip 
sklandžiai ir skubiai suorganizuoti, kad jie pajėgė išgel
bėti visus pagrobtuosius. Arabai ištisų savaitę gyrėsi 
apie keleivių pagrobimų, per radijų, jie pasakojo, kad ne
išleis žydų, kol neatgaus visų Europos kalėjimuose sė
dinčių “liaudies fronto” narių. Tuo tarpu? jiems išspruko, 
paukščiai iš rankų. Jie perdaug pasitikėjo savimi ir ne
manė, kad Izraelis, esąs 2500 mylių atstumoje, galės su
ruošti karo ekspediciją ir svetimą teritorijų- ir atsiims 
visus pagrobtus keleivius.

Pačiame Izraelyje buvo kita drama. Žydų, tarpe 
nebuvo vienos nuomonės, kas reikia darytį. Kiekvienam 
buvo aišku, kad reikia imtis priemonių' pagrobtiesiems, 
gelbėti, bet retas galėjo pasiūlyti tokias priemones, ku
rios paliktų pagrobtuosius sveikus ir nepareikalautų' di
delių aukų. Izraelio premjeras pradžioje apklausinėjo 
visų politiniu partijų vadus, kas daryti Jis pasikvietė 
ne tik valdžią sudarančias grupes, bet kvietė ir opzicijos. 
vadus. Jis netrukus nustatė, kad jo vadovaujama vy
riausybę turi imtis priemonių, pagrobtiems gelbėti: “Tu- 
būsi ne vyras ir nė vienai dienai neprivalai, pasilikti; vy
riausybės priešakyje, jeigu nesiimsi priemonių paprob- 
tiems gelbėti”, pasitarimų metu premjerui Ičakui. Rabi
nui pasakė viena drąsi ir sena Izraelio politikė.

Apklausinėjęs visus, premjeras -sukvietė karius ir 
Įsakė tuojau suruošti ekspediciją, kad išgelbėtų- suimtuo
sius ir išvengtų bereikalingų nuostolių. Ekspedicijai va
dovavo Įvairių politinių įsitikinimų patys drasiusieji ir 
gabiausieji kariai. Jie užmiršo pažiūrų- 'skirtumus,, ne-' 
kalbėjo apie karštus debatus, bet vieningai planavo, eks
pediciją. Jie atliko drąsų ir didelį žygį.

Lietuviai turėtų, vienybės pasimokyti- iš žydų? Ginčų- 
jie nevengia, bet jie moka juos užmiršti- ir vieningai; im
tis didelių darbų. į

100 metu sukaktuvėms
Dangus Amerikai parodė ypatingą palankumą- Visas aud

ras, tornadus ir tyanines lijundras attiko iš anksto ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių 200 metų, amžiaus sukaktuvėms parūpino j 
patį geriausią orą — sausa, saulėta su maloniausia temperatūra 
— apie 75 laipsnius su gaiviu- vėjeliu- smogui su ozonu-nuginti.

Į gus, prasidėjo delegatų vardo- 
šukis. ir mandatų tikrinimas.

Gali pritrūkti

WASHINGTON AS. — Indus
trijos ekspertas perspėja, kad

Kas gyvas veržėsi į saulę, buvo ginkluotų plėšikų pavog- 
dienos šviesą ir jaukią vasarą j ta ir tas tarptautinis kriminalas 
parkuose, paežerėj ar gatvėj, per ilgai jau tęsiasi. Tad abie- 
kur pilna laisvos Amerikos tau jų Rūmų (Atstovų ir Senato)?: 
tinių spalvų vėliavose, papuo- įstatymu virtęs tos vagystės pa
šaliuose, dailininkų muraluose 
ir paaugliu sienose išdažytuo
se grafiti. Anot poeto Kazioj su viltimi toliau veikti. 
Binkio — kur- pažvelgsi-pamąs 
tysi, visur mėlyna akyse, dan
guj ir aplinkui. Istorišku suta
pimui ir SLA tą dieną šventė 
savo 90 metų sukakt

Ne' dažnai tenka ir ne vi
siems lemta būti, liudininku lai 
mingos tautos dviejų šimtų; meniškai; išrašytą didelį^ sveiki 
metų, sukaktuvių šventės ir pa- nimo ir įvertinimo adresą, 
čiams būti jos lygiateisiu daly- . Pats SLA pirmininkas Povi- 
viu. Matyti minias yra savijau Jas Dargis gyvai? nupasakojo 
ta, kurią vadiname'“džiaugsmu 
pro ašaras”. Vienas iš* nese
nai į laisvę nedaugelio išleistų
jų taip ir pasakė: “Taip mūsų 
kalbant, akys ašaromis pasriu- 
vo stebint televizioje Bicentėn 
nial. čia- žmonės celč-brauo iš saulinio Karo. Imigravo šimtai 
širdies. Taip ..nebuvo Sovietų! tūkstančių, pradėdami nuo sųn 

Yra= ir čia pro- kiaušių darbų daug prisidėjo 
btemų. Ai-tai- Snau. Nėra pa- prie Amerikos gerbūvio pak® Kenstington,: Mdl Karalienė' 

mo. Suminėjo pačią pirmąją jachloje plaukia ; Amerikos ne. 
Amerikos Lietuvą ’ Pensiniva1^^ b&. iMlw. ' ' 

m j os anghakasyklose, kur he- 
tuviai? beveik vieni kelis' mies
telius išstatė, ir kun. Jonas ži- 
lius-žilinskas sa: Dri Jonu 
Šliūpu 1886 metais įsteigė Ame 
rikos Lietuvių Susivienijimą. 
Be abejo; daugumas-SLA- narių 
nė nežino, kad Jonas Žilinskas 
Žilius savo diplomatiškais ga

rbumais prisidėj&;priėi Klaipė- 
dos išvadavimo, paskirtas Lie
tuvos; konsulu: Klaipėdoj e, -kur 
fonnaliai' sekretorius; buvo1 šiiį 
.eilučių rasėj as.. ■ . j
r Šį jubiliejinį SLA 90. amžiaus

smerkimas ir nepripažinimas, 
įgalina mus visomis išgalėmis

Ghicagos miesto gaspadorius 
Richard J. Daley, kurs savo pi
liečius lietuvius už jų* našą 
Amerikos- gerovei- bendrai ge
rai vertina, o SLA ypatingai 
per savo- Įgaliotinę Miss Rose 
Farina atsiuntė Susivienijimui

SLA 90 metu istoriją nuo-pat 
pirmojo kaip lietuvio užregis
truoto pedagogo. Mykolo Kur- 
šiąus atvykimo į New Amster
damą. (dabartinį New Yorką). 
kiek lietuviai, kurių iki II Pa-

Sąjungoje...”

garsinkites naujienose

šaulyje krašto kur nebūtų; pro
blemų, bet- mano įsitikinimu, 
šis yra geriausias kraštas, koks 
yra pasaulyje, ir tas yra .visų 
viltis”.

Tokios' iškiliai' rimtos • nuo
taikos' matėsi veiduose SLA 59 
Seimo prezidiumo, iškil
mingo atidarymo posėdyje 
Pick" Congress viešbutyje' pra
eitą pirmadienį. ,j

Visų lietuvių, pamilta Lietu
vos general, konsule'Juze Rauk 
tytė Daužvardienė jaunatviško 
džiaugsmo paaguta pasisakė su 
Susivienijimu iš! pat mažens 
suaugusi, nes tėveliai ją dar. 
mažą į SLA jaunųjų skyrių įra15&-jį Seimą pradedant Da- 
šė ir ji per visą-amžių dalyvavo Iri a lis-Girėne lietuvių veteranų 
veikdama SLA kuopose ir jų postas broliškai atliko Įspūdin 
valdybose ir mato kaip SLA gą vėliavų įnešimo ir išnešimo 
per arti .šimtą metų dalinasi ceremoniją ir ištikimasis žymu 
Lietuvos džiaugsmais ir skausjsis (Metropolifan Operos senu
mais. Didžiavosi, kadi Susivie
nijime Lietuvių.; Amerikoje-da
lyvauja jau ketvirtosios kark
tos lietuviai, skatindama tas 
gentkartes tolyn tiesti ir pla
tyn plėsti-. ' --— T

Amerikos Lie tuviui Tarybos 
prezidentas, Dr. Kazys Bobelis, 
pasidžiaugęs^ kadi tokia laisvės 
bazė, jau 200 metų yra Ameri
ka visų beleisvių viltis laisvę. '

PAVASARIS EINA KARPATŲ 
KALNAIS
Rašo Dan Kuraitis

— Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, gimu
siam iš Mergelės Marijos, būk man maloningas... Į ta
vo rankas atiduodu savo sielą...

Vėjui papūtus, pakilo liepsnos, kuriose pasken
do pririštas Huso kūnas. Vėliau ant jo laužo buvo su
mesti jo balti drabužiai, o kai viskas buvo sudeginta, 
tai pelenai buvo paleisti į greta buvusią upę.

GYVAS ŠALTINĖLIS

matui, ant jo uždėjo tašytų akmenų, ant jų pastatė di
delę stovyklą, vaizduojančią Joną Husą, sakantį pa
mokslą -susirinkusiems žmonėms. Paminklo viršuje, 
kalbančio Huso papėdėje, pavaizduotos kelios besi- 
sielojančios moterų ir vyrų figūros. Man susidarė įs
pūdis, kad žmogus, kuris turistams aiškino apie Huso 
sudeginimą, turėjo būti Huso šalininkas, bet iš jo kal
bos man nebuvo aišku, už ką tas čekas buvo Huso ša
lininkas. Jeigu toki buvo paskutiniai pasmerktojo žo
džiai, tai labai jau toli-nuo Dievo, man matos, jis ne
galėjo būti nuklydęs.

Greta milžiniško Husui paminklo stovi amžinas 
svaraus ir šalto vandens šaltinėlis. Iš jo gaivinasi 
paukščiai ir žomnės, pasikai (aliodami...

Už ką jis buvo nužudytas, man ir po to čeko pasa
kojimo nebuvo aišku. Bet kad žmogus, dvasiškis, tu
rėjo būti ant laužo sudegintas — mane smarkiai su
krėtė. Man atrodo, kad tokios bausmės privalo būti 
sustabdytos. Iš viso žmogų žudyti dėl jo įsitikinimų, 
jeigu jis kitiems blogo nedaro, yra labai žiauri prie
monė. Niekad niekas žiauriomis priemonėmis naujų) 
idėjų nesustabdė. Man atrodo, kad viskas eina atvirk
ščiai. Juo daugiau žmonės persekioja be rimto pagrin
do. tuo labiau kiti žmonės domisi jo skelbiamomis 
mintimis. Jeigu Jonas Husas būtų paliktas baigti savo 
dienas, lai jis būtų miręs, kaip praeiyje mirė dauge
lis nepatenkintų žmonių. Jie protestavo, papurkšavo, 
savo nepasitenkinimą pareiškė, liet žmonija ėjo sa
vo keliu. , ..s 3

Tuo tarpu šiandien, kad Jonas Husas buvo sude
gintas ant laužo, tai čekai jam pastatė didžiausią pa
minklą. Jie suvilko nepaprastai didelių akmenų pa-

PRAGO.I YRĄ GARSIŲ RŪMŲ

Mane stebino Pragos nepaprastas didumas ir jo
sios turtingumas. Praga šiandien dar turi kuo pasiro
dyti ir pasigirti, bet prieš tris ar keturis šimtus metų 
Pragoję buvo daug visokių turtingų žmonių. Jie tu
pėjo puošniai įrengtų rūmų, kuriuos mes palociais va
dindavome.

Esu kelis kartus buvęs Pragoję, bet tų rūmų nesu 
matęs. T ais laikais didieji rūmai priklausė' dideliems 
žmonėms. Meno paveikslus, puošnius įrengimus didi
kai rodydavo tiktai savo draugams. Komunistams už
valdžius kraštą ir įvedus savąją sistemą, daugelio rū
mų durys atsidarė žmonėms, žnjonės ir anksčiau ga
lėdavo į juos įeiti, bet į vidų buvo kviečiama* tiktbi 
rinktinė publika. Tuo tarpu dabar namų savinihkų, 
ko gero, jau nėra gyvųjų tarpe, valdžia viską kontro
liuoja ir leidžia užsieniečiam pasižiūrėti, kas viduryje 
buvo ir dar šiandien užsiliko.

lino, jei Aplinkos Apsaugos Įstai- 
(EPA). išleis žadėtas naujas tai
sykles, kurios privers rafineri- 
jas skubotai sumažinti švino 
kiekį gazoline.' Amerikos ?e>- 
troleum Institutas pareiškė EPĄ 
valdininkams, kad rafinerijos 
dabar pagamina daugiausiai iki 
7.4 milijonų galionų gazolino per 
savaitę. Sumažinant švino prie
maišų kiekį mažiau būsią galima 
pagaminti gazolino.

Karalienė paprašė 
pasigailėti kitę

LONDONAS. — Britanijos 
karalienė Elzbieta- paprašė An
golos prezidento Agostino Neto 
pasigailėti trijų britų samdinių, 
kiiriuos Angolos teismas'nu
teisė sušaudyti už dalyvavimą 

Angolos^ civiliniame karę' pra- 
laimėjusios partijos pusėje. 
Ketvirtasis nuteistai-'mirti yra 
amerikietis Daniel Gearheart, 

.34,. Vietnamo karo veteranas iš ' ė

Arabai nebesutaria 
Sudanas artii karo su 

M

Sudano valdžią apkaltino Libi- 
ją; kad‘ "r jį nusitintiisi daugiau 
kaip - lOOO samdinių karių į Su
daną tikslu nuversti prezidentą 
Gaafar Nimeiri. Nimeiri atšau
kė savo ambasadorių; iš' Libijos 
ir paprašė Jungtihesj Tautas 
skubiausiai1 sušaukti JT Saugu- ■

sios . kartos solistas Algirdas 
Brazis giedojo? Amerikos ir Lie 
tuvos himnus, abiem himnams 
visam Seimui pritariant x ■ 

Kun. Ansas Trakis pasakė 
ĮSeimui jausmingą sveikinimą 
BALFO vardu, kadangi o pir
mininkė Marija Rudienė , kaip 
Trakis pasakė, buvo išvykusi1 
lietuvį (aišku, Bražinskų) gel
bėti.

Musų tėvynei Lietuvai laisvė į Iškilmingąją: Seirno. dalį bąj.

Turiu pasatkyti, kad didžiosios Pragos bibliotekos 
yra paliktos tokios, kokios jos- buvo' prieš7 karą, čekai 
tais laikais ir Dubčeko laikais kultūrą ir švietimą ma- 
(uodavo; Bibliotekomis. Juo daugiau bibliotekų, /tuo 
aukštesnė kultūra, čekai, kaip man pasakojo, nekrei- 
per daug dėmesio į bibliotekų lankytojų gausumą. Ru
sai girias tuo, kad jie pajėgia suvaryti’ į skaityklas 
daug žmonių. Ar jie ten skaito ir studijuoja — niekas 
’nežino. Svarbu, kad daugelis į bibliotekas užeina ir kny 
gas “skaito”. Kaip jas “skaito”, tai jau kitas dalykas. 
Jie šito reikalo nesprendžia.

.Senovėje čekai kitaip apie .visą reikalą galvojo. 
Jiems didžiavosi, kad didikų bibliotekas lanko rinkti
nė publika; Man pasakojo^ kad kiekvienoje tautoje 
galvojančių žmonių nedaug. Bet jeigu galvojantis žmo
gus nori’savo žinias pagilinti, tai kiekvienam1 knygyno 
savininkui didelis džiaugsmas, nes jis- žino, kad gal
vojantis galės ką nors naujo ir naudingo knygoje ras
ti ir pasimokyti

Buvau užėjęs į kelias skaityklas. Man jospadarė 
nepaprastai1 gerą įspūdį: kiekvienoje prikrauta kny
gų kalnai: Amerikoje sakome tąs žmogus tūri daug 
knygų}’ jeigu bent viena sienai yra prikrauta' iki lubų. 
Tuo tarpu Pragos filosofinės bibliotekos sudaro kelis 
aukštus. Jie turi specialias kopėčias pageidaujamoms 
knygoms pasieUli. Be kopėčių, čekai knygininkai turi 
ilgas lazdas, turinčias gana storus, pirštus, kurie palu
bėje pastatytą knygą gražiai paima ir padeda-ant’ grim 
dų. Gali padėti ir ant stalo, jeigu prie, stalo sėdi kny-r 
gą skaityti" pasiryžęs žmogus. »Su tomis pačiomis- ilgo* 
mis žnyplėmis’ iš vienos lentynėlės kAygininkas gali 
knyga perkelti pkitą lentyną.

Man patiko pabūti tuose Pragos filosofiniuose 
knygynuose. Pinnavten labai ramu,.kaip. Chicagos lie-
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ją: Į Sudaną”. : ‘ * - y- 
i- Be-to,--Sudano valdžia*nusitin 
tė skundą Arabų Lygai, kaltin
dama pulk. Meammar Khadafy 
valdžią dėl ginkluotos invazijos 
į Sudaną, f ĮU

Nufilmavo lietuvius |

Milwaukee. Tarptautinio in
stituto ruošiamame Tautų fes
tivalyje liepos 3—4 d. progrĄ- 
mon buvo Įtrauktas filmas. IŠ 
45 tautų, dalyvaujančių paro
doje; buvo nufilmuotos 4 tau
tos, jų tarpe ir tietuviai. Filmas 
Įtrauktas' festivalio progra
mom 5 t-

tuviškoje bažnyčioje, kai niekas Į jas neužeina^ 
0 antra, tuose filosofiniuose knygiuose tarnauja 
ganą protingi žmonės. Galimas; daiktas; kad jie patyš 
yra šioki toki, filosofai. Jie; supranta knygos turint 
greitai susigaudo, ko knygos skaityti žmogus nori iš£- 
aiškinti, ano, kur pageidaujama knyga guli ir labai 
greitai tau gab paduoti ją į rankas.

Chicagoje tokių “filosofų” skaityklose nerasi. Jie 
nieko nežino ir nieku1 nesidomi. Jeigu ko paprašai ir 
neduoti tikslaus numerio, tai. atneša, greta stovintį) 
Tuo tarpu Pragos? knygų, filosofai” laipioja kaip kati! 
nai siauriausiomis ii? aukščiausiomis^kopėtėlėmis, pri-į 
silaiko, jei reikią, viena ranka. Kitan pusėn atkiša vie-’ 
na koją, bet knygą suranda, žnyplėmis ištraukia ir 
nuleidžia žemėn. '

— Kodėl Pragos knygynai toki aukšti, o Amerikos- 
tiktai vieno:aukšto? paklausiau; vieuo.knygi^gHžiū-į
retojo. « ,

— Sunku' būtų pasakyti, — pradejoi sanymotautį 
laipiojantis “filosofas”,' —gal p aš J uos žarnos ^šaltes
nės tai reikia daugiam šį|iimos užlaikyti}. T|^ tarjf 
Pragoję kiiygyųus ttirėjo turtingi žnųg&tf malko* 
jiems nieko nekainuodavo. Jie turėdavo? didelius mišĮ 
kus, kuriuose vyrai' prikirsdavo. pakankamai malkd 
visiems rūmamą apšĮlilyti: šiluma pas mus nieko nei 
reikšdavo, todėl ir statė tokius knygynus, tuo tarpti 
pas jus viskas doleriais apskaičiuota.

' (Bus daugiau)

Pragoję knygynus tūrėjo turtingi žm-

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

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
5449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DU. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ v 

CHIRURGIJA
T«l*f. 695-0533

Valley Medical Center 
__ WO SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS"“

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST'Tirt STREET 

Ofisas: HEmlock 4-5849 
Razid.: 388-2233

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ir ketvirtai. 1—7 vaL. 
antrai., penktadienį nuo 1—-5. treė. 

ir šeštai, tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

&as antrą sešiaaiem 8—3 vai 
Tek: 562-2927 arba 562-2728

KKZ.: Gi 8-0873

DR. W. EISIN- EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS 

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

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

TEU — BE 3-5893

DR. A. B. GLAVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai. •

Ofiso teL: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98C1

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK FL'CKAS
- OPTOMETRISTAS 

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

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

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 53rd STREET

Vai.: an»zad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 val. vak. 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisai: 2652 WEST 59th STREET

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

pagal susitarimą. x

UNINKAS POVILAS O i EGIS 
PRADEDA SLA SEIMĄ

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje prezidentas Povilas P. 
Dargia, šių metų liepos penktą 
dieną Chicagoje/ Pick-Cong- 
ress hotelyje pradėdiįpias SLA 
59-tąjį seimą, suvažiavusiems 
atstovams ir svečiams pasakė 
tokią kalbą:

rikon padėti amerikiečiams iš
kovoti savo nepriklausomybę. 
Kalbant apie savanorius, visuo
se Amerikos karuose tūkstan
čiai, tūkstančiai lietuvių ko
vojo ir dėjo savo galvas, kad 
Amerika liktų laisva.

Amerikos istorikai teigia,
Generalinė konsule p. Dauž- 

vardienė, svečiai ir viešnios! 
Mieli broliai ir sesės,

Sveiki, susirinkę Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje ju
biliejiniame seime. šis seimas 
yra ypatingas tuo, kad minime 
dvigubą istorinę sukaktį. Va
kar, liepos ketvirttą dieną, Jun
gtinėm Amerikos Valstybėms 
suėjo lygiai du šimtai metų.

kad po pilietinio karo, T. Y., 
po civil war, Amerika žymiai 
pasikeitė per penkiasdešimt me 
tų, pereidama iš žemės ūkio 
kultūros krašto ir tapdama ga
linga pramonės ir didmiesčių 
šalimi, šis Amerikos sumiestė- 
jimas ir industrializavimas su
tampa su lietuvių masine imi
gracija į šį kraštą. Anot Tėvy
nės redaktoriaus Jono Žilinsko

POVILAS p. DARGIS

draudos rūšis patikrina ir- pit 
vertina visus Pildomosios Tary
bos — egzekutyvo — darbus.
Ar šitokia santvarka nėra de
mokratiškumo mokykla? Ąr 
Susivienijimo principai nesu
tampa su Amerikos pagrindi
niais principais?

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA SOTINI KRIKŠČIONIUI
'zVi«Špati<$ ranka buvo su jais ir didelis skaičius, kurie įtikėjo, 

gręžėsi į Viešpatį".
Ap, Darb. Įl^l. ' 

Viešpaties ranka šitoje vietoje reiškia jo galybę ir vadovystę. Dėlto
..... l kiekvienas Dievui pasišventęs krikščionis yra tarsi Viešpaties pirštas.

Susivienijimas padėjo anks- jej norįme būti pasiruošę tarnauti Dievui ir būti jo atstovais, tai turime 
tyviėuis imigrantams nusikra- klausyti jo, priimti jo patarimus ir pasielgti kaip jis reikalauja. Reikia 
tyli baudžiaunininko mentalite taip pat žiūrėti, kad mūsų darbai būtų vaisingi ir kad būtumėm tikrais ir 
to užmiršti, vergišką nuolan- tinkamais Aukščiausiojo Dievo pasiuntimais. Todėl reikia prasyti is auks- 

i ir Vi ^ų pareinančia dangiškos išminties, priimti Dievo siųstąsias pamokas
c . ir pasinaudoti visomis prieinamomis tarnavimo progomis.

tiems vadinamiems ablonte-.- t ,, ,. . | Visi žino, kad mirtis yra ziaun ir paliečia kiekvieną. Bet kur yri mi
tams. Susivienijimas, mokyda- J klausimą atsako knygutė "Viltis po mirtie", kurią gausite

nAnom. Li tybiu pareinančios dangiškos išminties, priimti Dievo siųstąsias pamokas 
x * ir pasinaudoti visomis prieinamomis tarnavuno progomis.

. J’ | Visi žino, k*d mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yri mk
i

mas imigrantus demokratinių nen>3klfMj. Rašykit.: ’

Dera ir mums Lietuviams iš
kilmingai įsijungti į Amerikos 
gimtadienio minėjimą-. Juk, ir 
mūsij protėviai prisidėjo prie 
Amerikos kūrimosi ir išsivys
tymo. Mūsiškis Karolis Kuršius

■ - - ; j
buvo pirmasis Aukštesnei Mo
kyklos mokytojas Amerikoje! 
1651 m. jisai jau dėstė 'Lotynų: 
kalbą Olandų kolonistų vai
kams New Amsterdame, kuris 
dabar žinomas New Yorko yar 
du. Reiškia, lietuvis jau buvo 
Amerikoje prieš tris šimtus me
tų!

Kariškis Tadas Kosciuška,, 
Feliksas Miklaševičiųs, Grafas 
Mykolas Grabauskas ir dar ke
liolika lietuvių atvyko Ame-

ir kitų žinovų, tarp 1868 ir 1899 
metu amerikon atvyko bent 
60.000. Lietuvių. .0 nuo 1899 Ine 
tų iki didžiojo Pasaulinio ka
ro, atvyko dar du šimtąi pen
kiasdešimt. tūkstančįų lietuvių. 
Tad, jau iki 1914 me tų ameri- 
koje buvo per trys šimtąi tūks
tančių Lietuvių. Tai nemažas1 
skaičius, tai nemaža darbo jė
ga. Lietuviai savo tvarkingu
mu, kruopštumu, ištvermingu
mu ir svarbiausiai savo fizine 
jėga prisidėjo prie Amerikos

Pasveikink .avu draugus- 
per "Nauj t.uaas'*

PERKRAUSTYMĄI

M 0 V I N G> - jį -
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA 
R. S ERĖ N A S

Te!* WA' 5-8063— /

MOVING
• ' - f - ■ ■ yę, - —y -r - : į.,-. ^-.1-9- .

' Apdraustas per kraustymas 
iš įvairiu atstumų.

ANTANAS VILIMAS
823 West 34 Place’

TeL: F Rentier 6-1882

1 H —MM—
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
GĖL1NYČIA
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 k" —............ — ■ i '

G ELI N I N K AS
Linksmumo arba liūdesio valandom 
ęražiau®’-^* ir .aliukai £

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės. ’

ROY R. PETRO (PUT?#«j'fTAS)

DAUBARŲ SŪNUS r

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

iškilimo. • '■
Lietuviai berneliai tiese ge

ležinkelius, kurie sujungė kai
mą su miestų rinkom, kasyklas 
su liejyklomis, miestą su mies
tu. Lietuviai kumiečiai ir ūki
ninkų vaikai rizikavo savo gy
vybes ir sveikatą išplėšti iš po
žemio metali] ir anglis. Kiek čia 
skausmo ir nelaimių istorijos 
išrėžta krauju ir plakai tu. Lie
tuviai vargo plieno, geležies ir 
kitokiose liejyklose, metalų iš- 
dirbystėse. Raumeningi lietu
viai skerdė galvijus ir paršus 
Čikagos skerdyklose. O Čikaga, 
kaip žinote, buvo ;ir .tebėra kon 
tinento ^ląitintojaę. ,

Krtautiečiai- japo mechani
kais, siuvėjais, inžinieriais, che 
mikais ir vaistininkais. Atsira
do gydytojų ir advokatų. Ki
taip sakant, lietuvis ateivis ir 
jo anūkai prisidėjo prie visų 
fazių Amerikos išsivystymo. O 
šiandien tų imigrantų anūkai 
j r naujų ateivių vaikai projek
tuoja ir stato aparatus, kuriais 
tiria plenetas ir žaivgždėtas 
erdves. Lietuviai išranda nau
jus cheminius junginius, iš kur 
riĮ išeina įvairios sintetinės 
medžiagos ir vaistai.

Užtat, mieli broliai ir seses, 
turime pilną teisę jungtis prie 
įritu amerikonų ir su pasidi
džiavimu švęsti AmerįJkos -Bi-; 
centennial. Iškėlę galvas, gali-' 
me žiūrėti visiems į akis ir tar
ti: “We too made it possible-!”

Šių metų balandžio 17 dieną 
Susivienijimui Lietuvių Ameri
koje suėjo devyniasdešimt me- 
tų. ‘m. balandžio 17.d. dr. 
Jono Šliūpo kabinete, Brookly- 
no, Lietuviškojo Balso” redak- 
vijoje gimė Susivienijimo idėja. 
Kad kilni idėja taptų kūnu, 
buvo sudaryta “Susivienijimo 
Visų Lietuvininkų Amerikoje 
tikslams suformuoti komisija. .

Neužilgo jvj-ko seimas 1886 
m. rugpiūčio’1'5 d. Shenandoah, 
Pennsylvania.- -Dalyvavo vienuo 
lika patriotų iš New Yorko, Bal- 
timorės, Shenandoah ir Sha- 
mokinio, • Pennsylvanijos. Tie 
vienuolika lietuvių, lyg lietuvy
bės pranąšai-apaštalai, išsklei
dė po plačią Ameriką lietuviš
ko broliškumo principus: To
lerancija Lietuviui, nežiūrint 
koks bebūtų .jp politinis nusis
tatymas- Mūsų Susivienijimas 
vra seniausia Amerikos Lietu- 
yiU organizacija. Per savo 90 
mėtų egzistenciją Susisiyieji- 
mas Lietuvių . Amerikoje laikė 
si tvirtų patriotizmo ir labda
rybės jirinęĮgų. Jis
gynė Lietuvių tautos kultūri
nius ir politinius
Jam visuomęt rūpėjo į bėdą pa 
tekusių Lietuvių gerbūvis.

Būtų galima daug pasakyti 
■apie-.^-Susivienijimo reikšmęr 
.kaip ąpdraudos ir pašalpos ins 
tituciją. Būtų galima su tikru 
pasididžiavimu pabrėžti Susi
vienijimo finansinį pajėgumą.

Bet apie pinigą, ir atskaitas 
kalbėsime, kai’seimo darbo se
sijos prasidės.-?'

Minint Amerikos dviejų šim
tų metų sukaktį, reikia neuž
miršti, kad SLA visokeriopai 
prisidėjo prie Amerikos ugdy- 
mo. Mūsų Susivienijimas, pa
grįstas broliškumo ir toleran
tiškumo principais, lavino lie
tuvius, kaip veikti demokratiš
kai, kaip respektuoti įstatymus, 
kaip skaitytis su kitų nuomo
ne.

Kiekviena SLA kuopa yra au 
tonomiškas vienetas. Nariai iš
sirenka savo vadovybę ir at
stovus į seimą. Seimas, kaip 
vyriausias organas, nustato t

J

visuomet

interesus

principų, atliko amerikai nau- '. 
dingą funkciją, būtent lavino 
Lietuvius ruoštis pilietybei. Su 
sivienijirao centras buvo per-;_ 
keltas į New Yorką, kad būtų 
galima priimti ir sušelpti nau
jus imigrantus po jų kvaranti-’ 
nos “ašarų saloje”.

’ _ e ‘i •
Amerikos Lietuvių visuome

nė skaitosi su mūsų Susivieni-' 
jimu. Juk SLA yra viena ALTo 
pagrindinių organizacijų. Su- į 
si vienijimo atstovai /'dalyvavo 
ALTo vizituose pas preziden-' 
tus Rooseveltą, Trumaną, Ei- ' 
senhovverį, Kennedy ir Fordą- 
Baltieji Rūmai nuolat kviečia 
Susivienijimo atstovas į na
cionalines konferencijas VaL ag 
tone. Mūsų Susivienijimas reiš
kiasi National Jyraternal Cong
ress suvažiarimuose; šis kong-j_ 
resas atstovauja visas pagrin- 
dines fraternalines organizaci
jas. t

šiandieną atidarome Susivie 
riijimo jubiliejinį seimą, žinau, 
kad visi dalyviai yra geros va
lios lietuviai patriotai, sąžinin
gi Amerikos piliečiai ir pavyz
dingi SLA nariai. Organizaci
ja, kuri per 90 metų nebeatsi-j 
žadėjo savo prabočių kalbos iri 
tradicijų ir kuri taip giliai įlei-L 
do šaknis į šio krašto visuome
ninį ir finansinį gyvenimą tik-į- 
rai sulauks šimetinį gimtadienį - 
ir dar daug, daug kitų gimta-j 
dienių.

Prieš akis jnums visiems sto-j 
vi nauji uždaviniai... Labai . 
svarbu turėti omenyje naujų 
narių įrašymą į Susivienijimą 
ir aiškų supratimą, kad ne’vien 
geras finansinis stovis, bet ir 
narių skaičius nulems organi
zacijos ateitp Todėl visi fsipa- 
reigokime gauti nors po viena 
naują narį. Pradėkime nuo sa
vo šeimos, įrašdaini juos (šei
mos narius) į SLA, jei jie dar 
nėra nariais.

Taigi, mieli broliai ir ses.ės, Į 
nuo musų pačių priklauso or- Į 
ganizacijos gerovė ateityje...

Linkiu šio sukaktuvinio sei- ! 
mo -delegatams ir svečiams ge
riausio pasisekimo. ■

SKAITYK ’i- KITL.: PATARĖ

SkA ITY1 1 "NA1 J I FWAS’

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

PETKUS
TĖVAS » SONUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotavia Direktoriai

BEmUc T-8WI

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

Jg^CLAŲSIĄ IR DIDŽIAUSIĄ LAIDOJIMO IŠTAIGA

4805-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

V. Tumasonis, M. D., S. C 
CHIRURGAS 2454 WEST 71$t STREET 

Ofiso talaf.: HEmlock 4-2123 
Razid. talef.: Glbson 8-6195

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPED^S-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

I (Arch Supports) ir t t.
Vai.: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1 
2850 Wait 63rd St., Chicago III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

skaityk pats ir paragink
f ' KITUS SKAITYTI
[ H AUJIEBAS

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
I; . . *. •

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 1 
struota. 300 psL Kaina 7 dol. 5 .

ČIKAGIETĖS (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kaltei girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
Hvercfjj i an?ln k^lba ^*^3 ■> * t

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

D. Kuraitis. KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
! tariaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
i užmaskavimai. Abi knygas parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pakarklis, KRYŽIUOSIU VALSTYBĖS SANTVARKOS 
^BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina $2. . , - * j , . *

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. I 
84 pti. Kaiift 51-50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
’v te i. * '

NAUJIENOSE, 1739 So. KALSTĖ D ST., CHICAGO, ILL. 6O6G1 
r

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paltu Ir prldodant
■*r plri1ęin? perlaide.——* *

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 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekviena žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. 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: ; 

5 ■ * _ • J ** *

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608.
•ST* .- ’W WV *■ ■* s > f — *■

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuviy 
Direktorių 
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA

IR NAKTĮ.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

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

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

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

d

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

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

. N A U J IENOS,
173£ Sp. Halsied gt, Chicago, DL 60608

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

STREET REpublic 7-1213
PLACE Virginia 7-6672

2424 WEST 69th
2314 WEST 23rd
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, DI. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Ned-
^'JvairuiT Dalykėr

— Lietuviu Ei^^gelikų Re- pirmininku yra Pranas

V. Kaltūnas, East Chicago

kai kurie skyriai, skelbdami 
vienybę ir susiklausymą, tik
rumoje kelia nesantaiką ir 
skriaudžia Naujienas, demo
kratinį visu lietuviu dienraštį. 
Jie ju neįrašo į jjlatinamų laik
raščiu syrašus, leidžia mela
gingus gandus, o skirstydami 
lietuviškai spaudai paremti vi-: 
su lietuviu sudėtus pinigus. 
Naujienoms nieko neduoda. 
Dėkui už laišku ir n25 Naujie-i 
nu paramai.

— Pranas I\ S i m Haitis, 
Mount Hope. Ont., Canada, 
pratęsė iš anksto be raginimo 
savo prenumerata o Naujienų 
paramai atsiuntė penkinę.» Ta 
proga tarp kita ko jis taip ra
šo: “Po neatlaidaus susirašinė
jimo su Pašto ministerija ir 
padedant fed. parlamento at
stodamas. laikraštį gaunu veik 
normaliai. Dėkui už laišką, do
vaną ir už pastangas kreipian
tis į įstaigas pagreitinti Nau- 
j i e n u pri s t a tymą.

*. iicnę jiarąinai 20 ^IdPxr ittCT * ,, .. . ,,.’-..-A- - - ------- , 5 — Marijus Setirus ut įįh.~Lat-\jleike per iihisų ben<1radaii)|< ; *
V. Karosą. Jis taip' į teikeiLie^l

povių Ev. Reformatę Tarj’bos
*l.-> auką. Dėkui už dėmesį ir
už paramą.

(ien. Povilo Plechavičiaus 
moiiHgrafiją rašo keletas au
torių. Jos išleidimu rūpinasi 
gen. Plechavišiaus sesuo Eleniv 
I.egeckienė iš New Korko ir 
Kario žurnalas.

— Australijos Lietuvių Die- 
nos rengiamos š. m. gruodžio 
26-31 d. Melburne. Programos 
dalį atliks Hamiltono tautinių 
šokių grupė 
jau pradėjo 
programai.

“Gyvataras”, kuri 
ruoštis kelionei ir

Rožanskas turės 
leidinių prekystalį

— Kazys 
knygų ir 
Naujienų piknike liepos 18 d. 
Polonia sode. Ten pat galima 
bus užsisakyti Naujienas. Visi 
mieli tautiečiai kviečiami daly
vauti. J

— Dzūkų Draugija CMėiiėjd- 
je sutelkė $1,500 ir paskeblėYo-- 
mano konkursą. Taisyklės bus 
nurodytos vėliau. Draugijos

tharines, Ont., baigė atominės 
izikos ir matematikos moks

lus bakalauro laipsniu Thun
der Bay universitete. Ten pat 
sieks magistro.
— Balzeko Lietuvių Kultūros 

muziejus ruošia tradicinį pikni 
ką liepos 11 d. vidudienį Sto
ne Crest Manor sodyboje, 
11G05 Riviera Rd.. New Buffa
lo, Mich. Kugelis ir kiti lietu
viški valgiai bus iki 5:30 vai.j 
Lietuvių kalbos kursu vedėjas 
Southwest kolegijoj prof. Ro
mas Kinka pasakos ir pavaiz
duos lietuvių žaidimus, Harry 
Petraitis užims sportininkus, 
laimę bandyti bus galima pas 
Gene ir Anna Paprota, Roma
nas Mankos praves komiškus 
žaidimus, Adelė Zunas ir An- 
žaidimus, Adelė Zunas ir An
čios priims Margi Mankos ir 
Blanche Kezes, dovanų krao- 
tovėje bos Kazimieras Bal tra
inaitis, tautinios šokins praves- 
Eleonora ir Frank Zapolis-.

— Lietuvių Muzikologijos Ar 
chyvas ^parūpino kompoz. B. 
Jonušo-maršo gaidas G. Seuf- 
fert vadovaujamam dūdų or
kestrui, kuris jį gros liepos 11 
d. 3 vai. Forest Parke, Wood-

Japonijos šinto šokiu šokėja džiau- . 
giasi patenkintais kareiviais. Ji šoka 
Tokijo lankoje išvažiuojantiems ’ ka
reiviams. Ji savo drabužiu nekaičia, 
bet yra užsidėjusi vaidintojos mask,;-

WALL WASHING AN’lS , 
PAINTING

Free window washing or putting. 6 
average rooms washed by hand $75.00 
painting $200.00. Call evenings 

334-1387. REAL ESTATE SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
JR ĘEMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

: __ .
... , DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

ALLOY IS GROWING
■ ACCOUNTING AND 

CLERICAL HELP WANTED
Good pay, benefits and working con
ditions.-

CALL GREG 
at .

225-2212 ;
or come in far interview at

3207 SO. SHIELDS
CHICAGO

MATURE WOMAN
TO ’ MANAGE MOTHERLESS 

HOUSEHOLD
able to love and care for children.

Live in.
815-886-2450

i

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentes
2212 Vv. CermaL Roa< Chicago IF Virginie 7-7747

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BEI.L REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. 778-2233

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted ct., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

V. VALANTINAS
4

MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, UL 60629 •, Teh WA 5-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairiu prekiy.
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

— Vasario 16 gimnaziją šie
met baigė 5 abiturientai. Iki 
šiol jau užsiregistravo 8 nauji 
mokiniai iš Amerikos ir Kana
dos.

— Pries savaitę iš 'Marquette 
Parko bažnyčios buvo pavogti 
garsiakalbiai, o praeitą savai
tę nuneštos nuo sulpų dvi vė
liavos.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA.JUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar jų 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 pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, riet būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai te mada tempą 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 išeivijosi 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago!© Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00. 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

— Cicero Lietuviu Medžioto
jų ir Žuvautojų klubas š. m. lie
pos 11 d., sekmadienį savo ūky
je Deep Lake Road, Antioch, 
Ill. ruošia gegužinę (pikniką)- 
Programoje dail. Petrikonio 
paveikslų paroda, Dr. Ramono 
foto darbai, mergaičių orinio 
rungtynės, molinių lėkščių 
(trap) ir pistoletų šaudymo run 
gtynės. Svečiai bus vaišinami 
skaniais medžiotojų valgiais. 
Atsigaivinimui veiks baras. 
Pradžia 10 vai. ryto.

Visi Chicagos ir apylinkių lie
tuviai kviečiam maloniai pra
leisti laiką gamtoje.

Gyvenantiems Ghicagoje ar 
apylinkėse geriausiai važiuoti: 
“Tri State” greitkeliu šiaurės 
kryptimi iki Antioch — 173 ke
lio išėjimo. 173 keliu važiuoti 
į vakarus iki Deep Lake Road 
ir sukti į šiaurę antras ūkis; 
kur vyks gegužinė. Bus nuro
dyti kelio ženklai.

— IDėja STIPENDIJOMIS pa 
kelti Vasario 16 gimnazijos 
mokinių skaičių, kaip atrodė, 
gali atnešti visai gerų rezulta
tų. Vien birželio mėn. 28 d. 
gimnazijai remti k o m itetui 
įteikti joms sudaryti net -trys 
pasižadėjimai, iš kurių viena 
pensininkų Irenos ir Prano 
Sekomkū vieno-'mokinio pilnai 
stipendijai ($960) taip pat pen
sininkų mokytojų Vaclovos, ir 
Adolfo Orvi.dų, jr Onos ir Pra?- 
no Zailskų po ketvirtį stipend 
dijos ($240), iš viso $1,440 su
mai. Yra gerų vilčių susilaukti 
tokių pasižadėjirmj ir daugiau.- 
Reikia manyti, kad tėvai ir jau 
uimas šiuo visuomenės prielan 
kurnu reikiamai susidomės ir 
sėkmingai pasinaudos.

. Vasario 16 gimnazijai rem
ti komitetas. ... . <

SECRETARY. LAW OFFICE" 
Intelligent person possessing high 
degree': of secretarial skills, needed 
in growing law firm. Position entails 
full secretarial duties and related 
adm. resp; for partner.1 Excellent sa
lary. i=io5.t<ri-- į j
Loop location. __ ■ 346-7404

NEW BUFFALO. MICH. Savininkas 
parduoda 2 aukštu namą gerame 
stovyje su 5 kambariais 1-me aukš
te ir 4 viršuje. Centrinis šildymas 
gąsu^ 65x165 pėdų sklypas. 2 blogai 
nuo ežejo. 28 pėdų garažas. 114 No. 
Barton-7St., New' Buffalo. Mich., 
49117.^Tel. 616-469-1636. Kalbame 
lietuviškai.

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT, 
ĮVAIRUS DRAUDIMAI

Maloniai Jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

NAUJIENOS, 
T 39 So. Halsted St.

Chicago, Hl. 60608

~] 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

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

4 _ NAUJIENOS, CH^-AGO 1, ILL — WEDNESDAY JULY 7, 1076

Kiekvienas lietuvis gali ap 
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi, TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dpi. metams. 
Jiems yra j ir Taupomoji;— En 
dowment a pdrauda aukšta] aih 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdrauda organizaciją na
riams — tik $2. už $1,000 ap- 
draudą. Del šių ir kitokių* in
formacijų skambinkite Kristi
nai ■ Austin % N au jienos

(Pr)^

.• 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. Centrinis šildy
mas gazu. 2 masinu garažas.

62-tra ir Talman. $29,900.
3 BUTAI ir tuščia krautuvė. $380 

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

nai
Tel. 421-6100.

> ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. TeL 436-7878

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

CHICAGO, ILL. 60629

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
‘’•00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 H. A. M.

— SLA 228 Vyrų kuopa ren
gia . lietuvišką gegužinę šešta
dienį liepos 10 d^j 3:00 vai. p. p., 
Vyčių sode ip salėgį, prie 47-16s 
ir Campbell. kampo. Bus geri 
valgiai, įvairių, . gėrimų, . šo
kiams gros Neo-Lituanų or
kestras. Vyks šokių kontestas, 
menine programa, Amerikos 
Bicentennial minėjimas ir SLA 
prezidento Paul Dangio pager
bimas. Kviečia visus atsilankyti 
ir linksmai praleisti popietį.

" ' ' (Pr-)

DIDELĘ ĮTAKĄ Į VAKARŲ 
EUROPĄ

aiškiai pamatysite, jei Romoje ap
lankysite Vatikarto muziejų, pamaty
site Kotrynos- Mediči dėde Popiežių 
-Klemensą m. Florencijoje — .pačią 
Kotryną Madia, Lietuvos ‘karaliaus 
Henriko UI motiną. Milane — Lietu
vos karaliaus Zigmanto H žmoną 
Boną Sforzą. o Paryžiuje — Henriko 
II ir jo tėvo pastatytus Louvre rū
mus.

Dviejų savaičių ekskursija iš Chi
cagos i minėtas Lietuvos jtakos vie
tas išvyksta rugpjūčio 9 d. Ekskursi
jai vadovaus patynisi lietuvaitė. In
formacijoms rašykite World Express 
Agentūra, Mr. William H. Cates. 230 
W. Monroe St. Chicago. Illinois 60606. 
arba telefonuokite (312) 332-4111.

ft

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikiu knygy, kuridf papuoi bet kokią 

knygų sointą ar lentyną. '-T' • T
Aleksandras . Pakalniskrsz MES GRIiTAME,/Įdomūs jaunų dienų, 

atsiminimai ir Įvykių bei vietų\aprašymai skaitomi" kaip ro
manas. 367 psl. Kairia $5. T •

A. Pakalniškis, META! PRAEITYJE. .Netolimų- įvykių prisimint 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti i 12 daliu. 296 psl.. kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMA! IR MINTYS. H tomas. Gra
žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00.- Minkštais virš. $5.00

Prof. Vac!. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJĄ, I dalis. 208 psL. Įrišta —_ S3,00, minkštais vir- 
sėliais — $2,00; H dalis, 225 pst, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais ...... ..... -_ ' _ S7.00

Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos apskritys su* įdomiais aprašymais, rtiu- 
stracijomis ir dokumentacija. 336 psk, karna $6. v ;

P. Kesiūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalilį Idėfuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapiui'Kaina $3.

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaiihystėS atsiminimai 
170 psl.-_ $3.00

. M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 232 
puslapiai > $3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 ct. pašto išlaidoms.

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100

Juozčs Vaičiūnienės knygos

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina S2.00.

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE. Kišeninio formato 151 psl. Kama $2.00 
Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 
nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or
derį tokiu adresu: *

. 1739 So. Halsted Št, Chicago, Illinois 60608 <H!Z

|
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Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

W37 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telef. 434-4660

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
Tel 254-5551

8929 SO. HARLEM AVE.
Tel. 598-3290

135-TA IR ARCHER AVE.
TeL 257-5861

*

Real Estate. Notary Public. 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pii.etybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Ramentas

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl. 606G9 Teel. VI 7-3447

DĖMESIO 
52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $71 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkam*. 

■'Kreiptis:

- 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

HOMEOWNERSPOUCY

Call Frank Zapolis

GA 4-8654 -

STATE FARM

INSURANCE

State Farm Fire and Casualty Company

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vienintelį 
lietuvį kailininką į® 

Chicagoje —1

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

TeL 263-5826 
(įtt&igoc) ir 
677-8489 

(buto)

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymai

- 2644i WEST 6*h STREET 
’įTeletj REpublte 7-1 Ml

- - ‘ ' - -------------------------------------------

185 North Waba*h Avenue 
2nd Floor CKicągo, UI. 60601

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r Ar* 
Chicago, III. W6J2. Tai. YA 7-59M

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama . skambinti 
arba rašy*5 prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
tdresus.

(Pr).

M*******
SONO® S9NIAVS TO 
omoi 1>VW S.VXB3WV 

k N3H19i*8U$ <BH -
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PASISEKIMĄ BIZNYJE
NAUJIENOSE** — TURI GERIAUSIĄ
BIZNIERIAI KURIE GARSINASI

3 easy ways 
to get the 
Zip Codes 

of 
people

2

3

*

When you receive a letter, 
note the Zip in the return 
address and add it io your 
address book.
Call your local Poet Office 
or aee their National Zip

Local Zipa eaa be found 
on the Tip Map fit th* 
buafaeea pages af your 
phone book. >




