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SLA Seimas antradienį priėmė 
visų pareigūnų raportus

Mikužiūtės raportas ir paaiškinimai
Seimo pagyrimo ■ į 
[Dr. Antanas (Sissenas, kuris I 
-dėl žmonos sunkios ligos nega-) 
įėjo šiame seime dalyvauti, bet 
atsiuntė savo pranešimą, kuris 
buvo įjungtas Į bendrą visos ko 
misijos raportą. Dr. Vytautas 
Tauras dalyvavo rytinėje sesi
joje, bet po pietų turėjo prižiū
rėti ligonius ir. negalėjo at
vykti.'

Bet plačiausią pranešimą pa- < 
darė Dr. Dargis. Jis ne tik skai
tė visus komisijos raportus, bet 
jį skaitė kariškai, su visais kab
leliais ir taškais.’: Jo skaitymas 
sukėlė gardaus juoko salėje,bet 
visi jį labai gerai suprato ir 
džiaugėsi, kad turi tokį patyri
mą turintį gydytoją. Jis su
pranta ne tik Susivienijimo rei
kalus, gali padėti nariams, bet 
jis labai gerai pažįsta ir seiman 
atvažiavusius atstovus.

. užsitarnavo net
> Praeitą antradienį, popiętinė- 
je sesijoje buvo priimti visi at
sakingų pareigūnų paruošti pra

■ nešimai apie' organizacijos ve
riamą darbą. Sesiją pradėjo, at
likus vardošaukj, iždininkė Mi
kužiūtės pranešimu. Ji gražia 
Zietuviška kalba skaitė ir aiški
no seimo nariams vedamą dar-

- bą apie organizacijos saugoja
mą turtą, investicijas ir bankuo 
se laikomus pinigus. Vienus sa
vo raporto pargarafus ji skaitė, 
o kitus trumpais žodžiais pa-

■ aiškino, kad kiekvienas narys 
žinotų, kur laikomi pinigai ir 
kiek padėtos santaupos neša.

Vienas kitas narys^patarė jai 
Įdėti. Į raportą kelis lietuviškus 
naujadarus; bet didelė daugu
ma buvo patenkinta josios var
tojamais lietuviškais ir angliš
kais terminais. Morgičių visi su
pranta o paskola, tai dar ne 
morgičius. Amerikiečiai turi 
“Mortgage” ir “Loan”. . Tai. ne 
tas pats dalykas. Vieno lietįvi- 

-ško žodži o ‘ šiem s finansiniams 
terminams dar mes čia nesuta
rėme. Josios raportas buvo'pri
imtas su pagyrimu, o darbas, 
geras Mikužiūtės draugas, pri
ėmus raportą, ją pabučiavo, kad 
seimui ir pirmininkui geru ra
portu palengvino darbą. ■ "

Toliau sekė globėjų Josephi
ne Mileriūtės ir.Kristinos Aus
tin raportas. Jos taip pat viską 
turėjo tvarkingai paruošųsios. 
Didelė narių dauguma jau buvo 
skaitę paruoštus seimui prane
šimus, tai reikalas ir buvo pri
imtas taip, kaip buvo atspaus
dintas seimo knygoje.

Gydytojo kvotėjo Dr. Degė
sio raportas taip pat buvo vien
balsiai priimtas.-Tai pirmoji S. 
L.A. konvencija, kurioje Dr.De 
gesys aktyviai dalyvauja, do
misi SLA ateitimi ir svarsto bė 
gamus politinius klausimus. Į 
ankstyvesnius seimus "‘jis atvyk 
davo labai trumpam ir aprėž
tam laikui, vis turėdavo skubė
ti operuoti, bet šį kartą visas 
operacijai atidėjo sekančiai sa
vaitei ir energingai įsitraukė į 
seimo darbą ir šiame avilyje 
ūžiančių bičių rūpesčius.

Bronės Spudienės ir Antano 
Justo paruošti SLA kontrolės 
komisijos raportas buvo priim
tas vienbalsiai. Turėjo dalyvau
ti ir Albinas Trečiokas, trečias 
šios komisijos narys, bet liga 
jam neleido atvykti į SLA šei
mą.

Gražiai pakalbėjo Lionginas 
Kapeckas, Skundų ir Apeliacijų 
komisijos narys, Jis pareiškė, 
kad vienoje kuopoje buvo kilę 
dideli nesusipratimai, bet kai 
patyrė, kad komisijos nariai 
nori klausimą aiškinti, tai visi 
nesusipratimai tuojau buvo 
baigti. Iki šio meto niekas jokio 
skundo komisijai neįteikė. Visi
gražiai sugyvena ir dirba orga
nizacijai naudingą darbą. •

Pats įdomiausias pranešimas 
buvo padarytas Dr. Vytauto P. 
Dargio, Sveikatos komisijos pir 
mininko. Komisijai priklauso

Viena atidi atstovė, aktyviai' 
sekusi Dr. Dargio skaitymą, pa 
prašė balso ir pasakė:
; —. Daktarę*.skaitydamas^pra 

leidai du tašku/..
Kitas gydytojas būtų pasi

metęs, bet Dr. Dargis tuojau 
rado pasiteisinimą:

— Nesu moterų krūties spe
cialistas, tai galėjau tuos taš
kus ir praleisti...

Steponas Būdvytis ir Nallie 
Bajoras paruošė SLA Apšvietos 
komisijos pranešimą.“ Vaidylos 
vardu buvo pareikštos kelios šil 
tos mintys,, palinkėta jam svei
katos; o šių dviejų Seimo-atsto
vų paruoštas raportas buvo pri 
imtas toks, koks jis buvo at
spausdintas seimo knygoje. .

Labdarybės raportą patie
kė Elena čižauskienė, Marė Sta 
nislovaitienė, Ona Indrelienė, ir 
Jurgis Žilinskas. Raportas pri
imtas vienbalsiai.

Kiek ilgiau seimas užtruko 
dėl Jaunimo- Komisijos praneši
mo. Lidija Novogrodskibnė pa
reiškė atskirą savo nuomonę. 
Juliana Ahdriulionytė Comley 
savo raportą perskaitė angliš
kai, o Jonas Drąsutis pasiūlė ■ į- 
sigyti jaunimui vasarvietę. Vi
sus šiuos klausimus svarstys 
Pildomoji Taryba.

Pabaigus raportus, pirminin
kas Dargis pranešė, kad ryte 
bus pradėti svarstyti įstatų kei 
timo reikalai, patarė visiems 
ateiti laiku į posėdį.

Vito Uznys suruošė visiems 
Seimo atstovams užkandą. Jis 
asmeniškai pakvietė visus sei
mo narius vykti į jo nurodytą 
kambarį, valgyti, gerti ir ulia- 
voti. Tai SLA Chicagos vyrų 
kuopos paruošta užkanda. Chi- 
cagon atvažiavusiems seimo na
riams.

CHICAGO. Miesto Aplinkos 
Kontrolės Departamento pers
pėjimas tantradienį buvo, kad 
vietomis ore “ozono” buvo dau
giau negu “leidžiama” be pavo
jaus sveikatai. Antradienį pata 
rimas širdimis ir plaučiais ne- 
sveikaujantiems' neiti laukan 
ir susilaikyti nuo darbo../

Kansas City centre pastatytas 55 milijonu vertės centro kvadratas. Namas fotografuotas va
dinamu Žuvies akies apskritu lęšiuku, todėl įis ir matomas iŠ keliu šony„ Miesto savivaldybė 
ir vyriausybė planuoja įdėti penkis bilijonus doleriu miestui atgaivinti.

iŠ VISO PASAULIO

CHICAGO. Policijos naujau
siais apskaičiavimais, per trijų 
dienų/Liepos Ketvirtosios sa
vaitgalį 13 žmonių žuvo trafiko 
nelaimėse ir 7 prigėrė Cook-ap
skriti ežeruose.

BOSTONAS. Gaisrų Apsau
gos Draugijos pranešimu, per 
Liepos Ketvirtos savaitgalį per 
visas JAV-bes nuo “fejerverkų’ 
sprogdinimų žuvo 4 jaunuoliai 
ir 70 buvo sužeistų, iš jų 15 su
žeisti sunkiai.

SALISBURY, Rodezija, Af
rika. Valdžios pranešimu, per 
keletą paskutinių dienų buvo 
užmušti 24 juodžių iiacionalistų 
partizanai. Sužeisti 8 kareiviai.

OSHLO, Norvegija. Norvegi
jos, žvejų laivas “sužvejojo” po 
vandeninį laivą (nardlaivį) 
šiaurėje nuo Sovietų žvejoji
mo zonos aplinkui Murmanską. 
Laivas buvo be jokių registraci
jos numerių, spėjama paliktas 
II pasaulinio karo metu.

MONTEVIDEO, Urugvajus. 
Venecuela šį antradienį nutrau 
kė diplomatinius santykius su 
Urugvajum. Priežastis ta, kad 
Urugvajus atmetė kaip “perso
na non grata” Venecuelos pas
kirtą savo ambasadai tarnauto
ją ir kad iš Venecuelos ambasa
dos Urugvajaus policija jėga iš 
sivedė politinio pabėgėlio prie
glaudos atbėgusią prašyti vieną 
moterį mokytoją Eleną Diaz.

MADRIDASH. Premjeras te
beieško keturių naujų ministe- 
rių liberalų, kurie užimtų vie
tas pasitraukiančių vidaus, už
sienių, informacijos ir teisin
gumo ministerių.

ROMA. Italijos parlamento 
parlamento pirmininkų—Jcomu-
munisto Pietro Ingrao ir krikš
čionio demokrato Amintore Fan 
fani pirmosios po rinkimų paša 
kytos kalbos parodė, kad parla
mentarinė krizė pasidarė kroni- f! t * > . n v f r'

Karalienės padėka 
uz JA V seną pamoką

PHILADELFIJA. Anglijos 
karalienė Elzbieta atvykusi į 
Amerikos laisvės ir nepriklau
somybės jubiliejinę šventę savo 
prakalboje išlygino mažą nesu
sipratimą, įvykusį tarp Didžio
sios Britų imperijos ir jos kolo
nijų Amerikos kontinente prieš 
200 metu.

Padėkojusi “šios didžios res
publikos (JAV) įkūrėjams už 
Britanijai duotą labai vertingą 
pamoką” karalienė Elzbieta ma 
loniai teikėsi įteikti dovaną — 
naują Laisvės Varpą, kurs yra 
7 kartus sunkesnis už ligšioli
nį, pasidžiaugdama “atnaujinta 
draugyste, kuri suvienijo šias 
dvi nacijas mūsų bendram lai
svės paveldėjimui ginti.”

Britų karalienė Amerikos lai
svės lopšyje, kaip yra vadina
ma Philadelfija, buvo sutikta 
70,000 minios linksmų didžiąja 
dalimi jaunų amerikiečių, su 
kuriais tiek susibičiuliavo, kad 
dažnai sustodama spaudė ir kra 
tė jai ištiestas rankas.

Trečiadienį ji išvažiavo į Wa 
shingtoną pietų ir vakare šokių 
Baltuosiuose Rūmuose.

Jugoslavijoj nuteistas 
“paskutinis stalinistas”

BELGRADAS. - Vladimiras 
Dapcėvičius, veteranas sovietų 
draugas ir prezidentas Tito už
kietėjęs priešas, dabar Belgijos 
pilietis, Jugoslavijoje nuteistas 
mirties bausme, tą bausmę 
pakeičiant 20 metų kalėjimu. 
Dapcevic talkininkavo Stalinui 
jo siekiui nuversti Tito, už tą 
talką 1950 metais nubaustas 20 
metais kalėjimo, 1955 metais 
paleistas į laisvę, ir 1958 metais 
vėl suimtas, bet pabėgo į Alba
niją nespėjus nuteisti. Dapce
vic pasakė teismui, kad jis vizi
tuodamas Rumuniją buvo ten 
suimtas ir prievarta grąžintas 
į Jugoslaviją. , r

BUDAPEŠTE RUSAI TURĖS AIŠKINTIS 
DĖL HELSINKIO PAŽADU LAUŽYMO 

DR. BOBELIS PAKLAUSĖ SEKRETORIŲ KISLNGERI
J'TIETL’VĄ LIEČIANČIUS KLAUSIMUS

ALTO PIRMININKAS BAL- 
,| BĖJOSI SU VALSTYBĖS

SEKRETORIUM' ’

Dr. Kazys Bobelis, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas, 
š. m. liepos 6 d. Chicagoje daly
vavo pasimatyme su Valstybės 
sekretorių dr. Henry Kissinge- 
riu.’ Pasimatyme dalyvavo apie 
25 asmenys. Iš etninių grupių 
dalyvavo tik dr. Kazys Bobelis, 
atstovaudamas lietuvius ir len
kus A. Mazewskis."

Dr. Kissingeriui dr. K. Bobe
lis iškėlė Pabaltijos valstybių 
nepriklausomybės klausimą ir 
taip pat paklausė, ką Valstybės 
Departamentas galvoja apie So 
rietu S-gos Helsinkio sutarties 
laužymą ir kokie žygiai bus sie
kiami Belgrade 1977 m. šiuo 
klausimu. <

Sekr. Kissingeris aiškiai ir 
pabrėžtinai pareiškė, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės ne
pripažins Pabaltijos valstybių 
inkorporacijos į Sovietų Są
jungą. /

Amerikos valdžia seka Hel
sinkio sutarties laužymą ir pa-* 
reiškė, kad Belgrade bus pag
rindinės diskusijos šiuo klausi
mu. ’ b"

Yra svarbu pažymėti, kad pa 
reiškimai Pabaltijos valstybių 
inkorporacijos klausimu buvo 
anksčiau padaryti paties prezi
dento, senatorių ir kongresma- 
nų. Bet šis buvo pirmas kartas, 
kaip Valstybės sekretorius vie
šai padarė šiuo klausimu parei
škimą.

Taip pat yra svarbu pabrėžti, 
kad Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmos fazės darbas buvo 
užtikrinti Lietuvos okupacijos 
nepripažinimo, o antros fazės 
darbas bus sudaryti sąlygas, 
kad Lietuva turi savo teisę į ne
priklausomybę.

Šiltas
Saulė taka 5:19, leidžiasi 8:29

Italiją atst rūmu 
pirmininkas komu

nistas
ROMA.— Italijos naujųjų at

stovų rūmų pirmininku išrink
tas komunistas advokatas Piet
ro Ingrao, gaudamas 488 bal
sus, kurių tereikėjo 420. Sena
to pirmininku išrinktas ryžtin
gas antikomunistas krikščionis 
demokratas Amintore Fanfani, 
68 metų amžiaus, tose pareigo
se jau buvęs nuo 1968 iki 1973 
metų.

Nutarimas skirti komunistą 
atstovų rūmų, o krikščionį de
mokratą senato pirmininkais 
buvo sutartas šeštadienį, pirmą 
kartą po 29 metų krikdemams, 
komunistams ir keturioms ki
toms nefašistinėms partijoms 
susirinkus politikos sesijai.

• Krikščionys demokratai -įėjo 
su komunistais į bendrus reika
lus po to, kai komunistai iš kri- 
ščionių katalikų laimėjo nesiti
kėtai didelį balsuotojų skaičių: 
Atstovų bute praėjusiuose rin
kimuose ' komunistai gavo 228 
atstovus, o krikščionys demok
ratai — 262.

Sausra džiovina 
Europą

Vietomis lietaus nebuvę per 
5 mėnesius

LONDONAS. — Europoje ne
paprasta. vietomis per 5 mėne
sius visiškai be lietaus lašo sau
sra gresia liūdniausiomis pasė
komis pasėliams, gyvuliams ir 
žmonėms.

Nuostoliai jau dabar apskai
čiuojami bilijonais dolerių. Tik 
Alpių kalnų srityse žmonės ir 
gyvuliai dar gauna užtektinai 
vandens iš kalnuose tirpstančių 
shiego ir ledų. Kitur Vakarti 
Europoje tik Olandijoje gyven
tojams leista palaistyti savo 
daržus ir numazgoti automobi
lį. Tokios sausros niekas nepa
mena.

Ihraeitą antradienį • Palmer 
House salėje Dr. Kazys Bobelis 
paklausė valstybės sekretorių 
Henry Kisingerį kelių Lietu*.ą 
liečiančių klausimų.

Antradienį Chicagoje Kisin- 
geris padarė kelis labai svar
bius pareiškimus JAV užsienio 
politikos reikalu. Bet prieš vie
šą paskaitą, Dr. Kisingeris bu
vo pasikvietęs įtakingesni v.s 
Chicagos pramonininkus, ku
riems aiškino Amerikos užsie
nio politikos reikalus. Pakvies
tųjų tarpe buvo Dr. Bobei;s. AL 
To pirmininkas ir Aloysias Ma- 
zevskis, Amerikos Lenkų f rater 
nalaus Susivienijimo pirminin
kas.

Kisingeris aiškino, kad JAV 
šiek tiek nustoja galios “rinki
mų metu, bet kiekvienas žino, 
kad tuo tarpu JAV pati galin
giausia valstybė pasaulyje. J- 
AV apsauga yra stipri ir kari
nis pajėgusmas taipgi —didelis. 
Baigus pranešimą, sekretorius 
paprašė^šūsirinkūsiMš^flaųstf'Ta 
blausiai rūpimus klausimus. Dr. 
Bobelis pasinaudojo proga ir pa 
klausė, ar yra pavojus, kad JAV 
gali pripažinti Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos aneksiją.

Valstybės sekretorius pareiš
kė, kad JAV iki šiol nepripaži- 

i no Pabaltijo kraštų aneksijos 
ir nesirengia pripažinti, šiuo at 
žvilgiu JAV JAV nusistatymas 
yra aiškus ir jos pozicijos nesi
rengia keistis.

Tada Dr. Bobelis dar paklau
sė sekretorių, ar rengiamasi 
kas nors daryti dėl Helsinkyje 
padarytų susitarimų ir sivietų 
valdžios nuolatinių tų pasižadė
jimų laužj'mo. Dr. Kisigeris pa
sakė. kad Valstybės departa
mentas registruoja visus Hel
sinkyje paskelbtų principų lau
žymus.

šį rudenį Budapešte bus Hel
sinkio aktą pasirašiusių valsty
bių konferencija, kurioje JAV 
rengiasi viešai paklausti sovie
tų atstovus, kodėl jie nesilaiko 
Heisinkyje duotų pažadų.

Kissingeris pareiškė įsitiki
nimą, kad JAV visais atžvil
giais buvo ir tebėra pati galin
giausia valstybė pasaulyje.
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Kaip Virginia Beach 
celebravo liepos 4
VIRGINIA BEACH. Va. — 

Sekantį po Liepos Ketvirtosios 
pirmadienį iš pat ryto šiame re- 
zortų mieste prasidėjo vakaryk
štės dienos c e 1 e b r a n- 
tų susirėmimai su policija, ku
rie baigėsi tik po trijų valandų, 
“celebrantus" išvaikius ašarinė 
mis bombomis ir policijos šuni
mis. Rezultate 11 policininkų su 
žeista ir 78 riaušininkai suimti, 
kelių puošnių krautuvių langai 
išmušti. Riaušių priežasčių ne
paskelbta, greičiausia, kad jų ir 
nebuvo... - M »

5-ki . nikai potvynio 
nunešti i smarkią 

upę
MORRILTON, Ark. — Sek

madienį dėl didelio lietaus pat
vinęs upokšnis apvertė automo
bilį su 7 jame važiavusiais šei
mos nariais, iš kurių motina 
Mrs. Fairchild, 41, ir jos duktė 
Miss Lilly Mae. 19. išsigelbėjo, 
o penki vaikai nuo 1 iki 16 me
tų amžiaus, spėjama, kad smar 
klos srovės buvo nunešti Į Ar
kansas upę. esančią už 5 mylių 
nuo tos vietos.

Dr.De
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NĖRIMAVICHJS

. Illinois vafstijus tvarkymo or- 
Įganui. Šis reikalavimas nutrao 
ikti ir Sulaikyti nuo jūsų- ap- 
igaulingos praktikos tikslų yra 
, surištas su Cook apskrities Cir- 
įcuit teismo Įsakymu sąryšyje 
su Chicagos Taupymo ir Skoli
nimo B-vės ir Amerikos LB 
bei visais kitais byla nr. 74 CH 

l4372.
Tikslus dėmesys virš pami

nėtus dalykus yra jūsų geriau- 
(sias interesas”. ty

Skaitant šį raštą, darosi lin- 
lietuvių vienybė 

už kalnų: Filadelfijos 
P. Dargis gavo iš FB politikieriai baigia išpiauti pas- 

iš savo dipukiškų

H 53LIAF DOMEIKOS 
BENDRUOMENĖJE

Kamanto skundas Frontinin
kų Bendruomenės (FB) “Gar- 
bės” te sniui. be abejo, rado at- Į 
Sarsi mūsų literatūroje. To 
skund > ir sprendimo išdavoje 
J. Kapočiaus vadovaujama Lie
tuvių Enciklopedijos Leidykla; 
Bostone 
išvers* i 
mijuotą 
meikos.”

išleoido anglų kalba 
Liudo Dovydėno pre* 
romana ’"Broliai Doi V

Negana to, tik pasirodžius -ksnia, nes 
šiai knygai. JAV LB pirm. dr. yra ne 
Vytautas 
politikierių Filadelfijoje per kutinę sagą 
tūla adv. Anthony W. Navasi- beziperinių kelmu
tis Jr.
raštas buvo atspausdintas Nau
jienų 
juokus jį 
vieną kartą, o pikčiurnoms pa
tariu skaityti, kol paimsjuo-

anglų kalba raštą. Tas

1 19 nr. Mėgstantiems 
užteks skaitvti tik

HELP WANTED -j MALE, 
Darbininkų Reikia

i į

yra jums nurodoma, 
esu generalinis patarė- 
JAV, Connecticut vals

tijos korporacijos, inkorporuo
tos 1952 m., ir Nacionalinio 
Vykdomojo Komiteto virš mi
nėtos organizacijos.

Pagal taisykles įvykusiame 
Nacionalinio Vykdomo Komi
teto susirinkime, kurio metu 
buv i pateikta informacija ir 
raportai sąryšyje su jūsų savi
mi mosi Amerikos LB vardo, o 
jūs save laikote kalbamos orga
nizacijos prezidentu.

Vykdomasis Komitetas, vie- 
ninlebs juridinis asmui Ameri-- 
kos LB organizacijos, vienbal- 
bals:ai patvirtino ir pavedė im
tis teisinės akcijos uždrausti 
jums ir bet kokiai kitai partijai 
nelegdiai naudoti Amerikos 
LB vardą arba vadintis tos or
ganizacijos pareigūnais-

Be to, yra galutina, kad to
kia akcija iš jūsų pusės yra 
pretenzinga ir piktavalė, ir tai 
yra vienintelis tikslas būti ar
dytoju tvarkingai veikiančios 
Amerikos LB ir tos organiza
cijos Nacionalinio Vykdomojo 
Komiteto.

Iš jūsų pusės ši akcija yra 
nelegali ir rubežiuojasi su kri
minaliu veikimu. Bet kokiu at
veju. jūsų elgesys pagal jūsų 
veiksmus tų siekimų organiza
cijai aiškiai reiškia neprofesinį | 
elgesį, nurodvta mediku etikos 
kode taip pat Illinois valstijos 
Medikų tarybos įstatuose ir tai-

> syklėse.
Jei aš iš jūsų negausiu žinios 

laike 10 dienų nuo virš minėtos 
datos apie jūsų individualų at
sisakymą ir nutraukimą visos 
veiklos tariamoje Amerikos 

■ LB. lai pagal mano galiojimą 
dalykai bus referuoti vietiniam 

X advokatui bet kokiai teisinei 
1 akcijai su instrukcija prista

tyti raportą vielos ir valstijos 
medicinos komisijai tai]) pat (

šiuo 
kad ::š

ARTĖJANT medžioklės sezonui lie; 
tuviskam Medžiotojų klubui reika< 
tingi zuikių varovai. Sezoninis dar
bas, labai geras atlyginimas, reikia 
mokėti baidyti zuikius. Kreiptis į 
Magaryčių štabą. Prie prašymo pri
dėti rastą, kaip baidyti zuikius. Sėk
mingam darbui reikia dėvėti išvirkš
čiais kailiniais.

LIETUVIŲ IR KINŲ KALBOS
Mes dejuojame, kad mūsų 

kalba šlubuoja, kad kiekvienas 
skirtingai rašome ir kalbame. 
Didele dalimi taip yra. kad mes 
tingime savo kalbos pasimoky
ti.

Pažiūrėkime, kaip kinai iš
moksta savo 3000 metų senumo 
sunkiausią pasaulyje, be skie
menų ir “slebizavojimo”, rašy
bą ir tarme. Kinu rašte tik vie
nas sudėtingas ženklas (cha 
rakteris) reiškia visą žodi. Ki
nams reikia išmokti tūkstan
čius ženklų. Seniau Kinija ne
turėjo vienodos kalbos, kai 
kiekviena provincija turėjo sa
vo dialektą. Tiktai šiaurės ki
nai, vad. mandarinai, pagerino 
kalbą pridėdami vieną fonetinį 
ženklą, pav., Chu-Iing ir pana
šiai.

K. Petrokaitis
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GYVUOJAM

Lenininis talkininkas veža "socializmą" Lenino keliu

Eidami viešnagėn, buteliuką nešam, \ 
papročius mūs saugot miela ir grąžu. 
O kai prisitašom, tarnet, atsiprašant," 
šeimininkei tenka pavalyt ražu.'

— Kas yra kvailesnis: tu ar televizija. į kurią visą laiką žiūri? 
juokiasi vyras. Žmona atsakėt — Dažniausiai mudu abu . . .

Kas nors užaugino dukterį kaip rožę, 
pasipiršo britas' jai rudais plaukais. iLv 
Sveikinti supuolęįir kalbas išrožę, IS 
už jaunųjų laimę traukiam nė juokais.*

Gimė kam sūnelis ar riebus anūkas, 
tuoj krūvon sušokę, džiaugiamės visi. 
Dar labiau tą džiaugsmą kelia biiteliukas,

I i - ' »“- •nes arbatos pu^ode ūpo nerasi-

f "

Čia visokios šventės, čia draugu-vardinės, 
lyg kaladė Jbičių paūžiam gražiai.
Dažnai sunkios galvos, sunkios ir sėdynės, 
jas parneši naniolia vargo nemažai.
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Včjas glostė tavo kasas, 
Prie juroą baltųjų bangų, 
Vanduo prausė kojas basas. 
Žėrėjo sairfė ir dangus.

(■ražu gyvent ir mylėt", 
Tik eiti ir eiti kartu, 
TasV tik Vieną lydėti, 
Baltoji) smėlio krantu.

Don Pilotas
taip pat maisto kortelės 
damos beturčiams.

I o Amerikos u .Bicentennial
Amerikos žmones alsto- minėjimo.rengėjui;;buvo daugATVIRAS LAIŠKAS

Gerb. Neriniavičiau! Esu la- vauja ne tik kongresmanai bei daugiau, negu revoliucijos da
bai nusivylusi čikagiečiais žur-; senatoriai, bet ir astronautai: lyviy. z, 
ralistais ir korespondentais, tik pirmieji mokesčių mokėto-q Dabar ,vajdžįęjp(lyra įr, ris 

žurnalistų)jų pinigais važinėja po pasaulį, išrenkami jje.Vj^erjkiį: jif vis 
išleidusia o antrieji .-

Net visa Lietuvių 
Sąjungos valdyba, 
Žurnalistikos vadovėlį, bandan
tį visus mokyti . nuo A iki Z. kiaų 
Šiomis dienomis pasirodė ne- stovėti, nes negali pasiekti mb-1 
mokšomis . Įtinu sijonėlių

O tautiečiui mirus, skausmu širdys plaka, 
buvo jis tarp mūsą linksmas ir miklus. . 
Duok, Dievuliau geras, jam daugaus valaką, 
o ,mes čia nuliūdę pakeliam stiklus.

Mylim mes sueiti, mylime ir juoką, 
jei' tik gėrimėliai plaukia upeliu. 
€r tfe šeimininkai taip vaišinti moka, 
katrf ričf aiif fyfojyiik Vps paeit galiu.

u

Visą lietuvių.išeiviją sujaudi
no Leinoiitė buvęs tornadas, 6 
Marquette" Parko gatvėse ir rū
siuose buvo dar iki šiol negir
dėtas potvynis. Apie tuos Įvy
kius rašė visi laikraščiai, bet nė 
vienas . kOresponden tas ar žur
nalistas nepasiteiravo ir nesuži7 

ačiū svarbių svarbiausio 
dalyko, liečiančio, ne tik čika- 
tiečius, bet ir visą išeiviją, ypa
tingai mūsų, žiedą - jaunimą. 
Ne vienam neatėjo Į galvą pa
siteirauti, kaip tą potvyni atlai
kė 2-jo Pasaulinio Jaunimo 
Kongreso peticijos su parašais 
Jungtinių Tautų gen. sekr. 
Kurt Waldheimui, vis dar te
besančioj Pasaulio Lietuvių 
3endruomenės pirmininko B. 
Nainio rūsyje.

Fui, kokie jūs neapdairūs ir;
atbuke...;\

S. Pašilytė

Linksma, kai apkrautas buteliukais stalas 
ir kai už jo sėdi tuzinas draugų,
O Tautos Fondą, tegu jį kur galas,* —
jam mūsų kišenėj į nėra pinigų,

■' ’* 'V * * vęv■Laimutis S vaik u s
?

erdvėse. j valdo kraštą §u pųpstplia’s. Rei-
S Vaikai dabar pradeda vei-’kia, kad biudžetą^ ne tik ba- 

vaikščioti ir sav stoviai Uąn^uotųsi, bet dar duotų pelno.
© Dalykai, kurie nius naiki

na, tai:- politika, be* principų,
> neuž- "e Po visų kalbų ir darbų par ,mąlonumar be sąžinės, 

giškėja, kad buvo per daug kai; dirbtas turtas, žinojimas be 
beta, o per mažai dirbta. , charakterio,į biznis be moralės,

3 lema psichologijos dak-r išmoksiąs- be humanizmo,>To- 
taratui, Kodėl vyrai jaučiasi kių apraiškų-netrūksta ir pas 
labai nepatogiai, pirkdami . . į.* ■ 1
tėviškus apatinukus?” Kaip ži- . < ,T '.............. v
no,na. motens visiškai nesi-' , « ' '>k,ch:'"J ' '’rok,:i-
varžo ir elgiasi natūraliai, pii-£' kas vok.eUs'rsrado bud, be-ma- ■ 
damos vvriškas pižamas. ,«>>os Pikelių Zole> plaut, J,s

e Išmintingas ir ' atsargus Penketą av,,, kanos
, " bė triukšmo ir- ekonomiškai

bosas perka savo žmonai ir sek-• gražiai'žolę “nupjauna”. Be to, 
retorei tos pat rūšies kvepalus, avys nusipeni ir dirva patręšia. 
' • ■ ą . .. 'C" . . -© Amerika buvo ir tebėra: Don Pilotas

tirpdymo katilas: toje pat kraų    —__i:—  _1_ 
tuvėfe. priima Amerikos "Banko « : -
ft- kitokias kredito korteles^ 1-ALJI- JOS B0I-5EVIKAMS 
duodamas tik turtingiesiems'- , YRA. FAKŠTf S 7^ AKYSE

i- ■' j . ■ -t ■ - -i - -
K

Prof. Vaclovo Biržiškos
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Kinų studentai- privalo išmo
kti teptuku, tarytum meninin
kas, preciziškai išrašyti žo
džiams ženklus. Japonai varto
ja kinų rašybos ženklus, bet jų 
kalba yra skirtinga, labiau lan
ksti ir rafinuota- Kinų raštas 
skaitomas nuo viršaus į apačią. 
Alfabeto pas juos nėra. Jų kal
ba nekirčiuota, iš šklies klau
sant atrodo, kad žąsys gagena.

Tiltų su sovietais statytojai 
ir bendradarbiautojai kalbina 
studentus važiuoti į Vilniaus 
universitetą mokytis* lietuviu 
kalbos, o Bendruomenės bosai 
tylėdamr tam pritaria. Jei jau 
nėra lituanistikos mokytojų, 
tai daug pigiau būtų kviesti iš 
Lietuvos instruktorius, o Dai
navoj ar kitur įrengti* lietuviš
ko stiliaus bažnytkaimį, kaip 
senieji Amerikos lietuviai Flo
ridoje netoli Tampos buvo išr;

teigę lietuvišką kaimelį, kuris 
dar ir dabar gyvuoja.

žinia Tass’ūF arba Tiesai
Kapitalistiniame’ pasaulyjei 1

Jei rusai savo agentams pa- pasireiškia vis didesni trūku- 
" ’mai. Montgomery iniėste, Ala- 

bamos valstijoje, pasireiškė tie
siog netikėtinas, trūkumas,- Ten 
policija pritrūko parkinimo 
įtikėtų; kultūringose Europos 
valstybėse ir Sovietų Sąjungoje 
žinomų protokolų vardu. Visi 
vairuotojai nėt 4 dienas galėjo 
statyti savo riiaširiSS, kšnp tik 
norėjo. Pagaliau po’ 4’ dienų bu- 

I vo Sulaukta 8,000 tikėtiį siunti
nys ir kapitalizmas* EtiVd laiki
nai-išgelbėtas. ;

statė amerikonišką miestelį, tai 
kodėl mes negalim e pasta lyti* 
lietuvišką; bažnytkaimį?

Don Pilotas

RAUDONASIS KAMPELIS

Lenino’ talka
New vorkiškėš' “Laisvės3

S! SIVIENIJIMAS
LIETUVIU 
AMERIKOJE

lietuviu visuomenei ir 
giau kaip SEPTYNTUS MILIJONUS doleriu 
tiems nariams.
didTt/“vs»d lietuviu traiernaline urRMUizacijh

išmokėjo dau 
-iavn apdraus 4

dubda gy 
bės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, ries SUSIVIJĘ 
VIJIMAS nei^’-’o pelno o teikia p^i^mavimu* savilafrpihes 
pagalbos pagrindu*.
n-. Urrt dau^ia'U. Kaip rm su puse milijono doleriu kapitalą, 

JO apdrauda tikra ir saugi. KlPkviChas lietuvis čia gali 
iv;.thu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100 00 

iki $10.000,00.

»' tfrra Taupomąją Apdraudę Ertdowrrienf Irv
k latinuohs gautu pinigus Mukš’ojo mokslo rttudi 

mm- »• iivvrnimn pradžiai

■ IihhL v Alk \Ms u jaunuoliams labai pigia TERM apdraudę 
it si ąpdraūdos tik $3 00 moknsrin metams

k H »EX'f \i .E \PI)RAtrr>A naudinga visokio amžintu* mmdc 
hms f-komend /oiama liefuVIŠku KLUBU ir dra'ūgHv na 

apdraudos mokestis $2 00

taninii’ oir hrnivnr kohHHju. .Kreipkitės j kuopų 
tir otirJav naai^kim w* ęi"SIVTENLITMO darbus.

liausite Mp;nr«fiTita' informacija* teiiru paraSyrit:^

\ F J J A NCE QF AMERICA
>TltEET \'F« VOKK S ¥ 10001u

FIGHT HEART DISEASE ft. .

1739 So.; Halsted Street - ChrcagOjrHlinois GOKOS*-^

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antra į ame 22b pūslaprar 
Abu tomai minkštuose' viršeliuose parduodami UT $4.00, oc kiėturise / 

viršeliuose už $6.00.
. Abi knygas gausite; jei pinigus? pasiųsite“ tekiu adresu:

GIVE HEART FUND

Why should you join the 
Payroll Savings Plan now? 
Maybe yoifll find out later.

.25 nr. Įdėtas V. Gūlniano pro-l 
pagandinis reportažas “Iš Kap
suko padangės”. Skirsnelyje 
“Lenininė talka” taip rašoma:

— Šiemetinė talka buvo skir
ta V. Lenino 106 gimimo meti
nes paminėti. Visur plakatai, 
transparentai, kviečiantys dide- 
1Į iį mažą, seną ir jauną attikti 

;sa^b pilietinę pareigą, akt^yiai 
dalyvauti. Vieni tą dieną ^lųbo 
Įmonėse, kiti tvarkė Įstaigų' ’ 
veriami) namų aplinką ir C 
Kaip pareiškė Jiapsuko rdįlno 
talkos štabo viršininkas A. Mar
kevičius, tą dieną dirbo 'apie 
15.000 kapsūkiėčių. Visos pa
jamos gautos už tą dieną, eis į 
spec, sąskaitą, daugiausiai iki
mokyklinio auklėjimo Įstai
goms statyti. 0 tokių įstaigų 
mums dar labai trūksta, nes 
vaikai gimsta atvirkščiai pro
porcingai statybų tempams. 
Prie geriausių norų visko nega
li aprėpti.

tomorrow, today will be

maturity cf 5 yean (4M% th* Srutywi

h
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1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608
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The future can be too late 
for saving; So if y ou want 
security you’d better start 
today. /'■ ' A 5

The Payroll Savings r 
makes it easy. Because an 
amount you choose is autcr 
matically set aside from ~ 
each paycheck to buy U.S. - 
Savings Bonds. That wa& 
your savings build, year

BOLŠEVIKAI JUOKAUJA
z

National Review žurnalas lie
pos pradžios numeryje įdėjo to 
kią žinią:

1974 m. gegužėš' mėn. Ry
gos universiteto medicinos stu
dentas Pavils BruverS ir jo bro- 

>o areštuoti ir pa
balinti šmeižimu Sov. Sąjungos 
už žmonių nuomonės rinkimą 
tokiais klausimais: “Kur jūs 
praleidžiate šventes?” it “Ku- 

t , 

rios radijo programbš jums la
biausiai patinka?”

* Abu broliai buvo laikomi 
vicnulėsc iki teismo rugpjūčio 
tai ė n esyj e. J je ga vo po viėrt e- 
riuję metus kalėjimo sąlyginiai. 

A) Pavils buvo dar išmestas iš 
medicinos mokyklos. Betgi Vai 
džia apgailestavo savo švelrm- 
mą. Kovo mėn. Brovei^ šeimai 
Ibuvo- sakyta apleisti Latviją, 
bet.kai jie likvidavo savo daik
tus ir atsisakė nuo tarnybų* tai 
valdžia atšaukė vizas. -

Brūvers paskelbė bado strei
ką ir atsisakė valgyti dtlbną, 
kurios neturėjo. Helsinkio 
sifarimais buvo ])riirtita Unitai 
nutarimų. vadinamų ”krep- 
šiais’\ bet Bruvcrs Šefrhuš p^i- 
dėUŠ' vW geras pavyzdys, kaip 
bolševikai iš tų nriHfrihrtt* jtfo- 
kiasi . . .z

H fey- r avns 
ijj į lis Olafs buv

•:W

Join the Payroll Savin# fte?A;

Visų pirma, korcsp. Gulma* 
nas ir redaktorius Bimba paga
liau turėtų paaiškintų, kas ten 
darosi, kad lietuvių Lietuvoje 
mažėja atvirkščiai proporcin
gai vaikų gimimui. Antra, Gul- 
inanas ir Markevičius taip pat 
kiti propagandistai, vietoje trug 
dę žmonėms dirbti Lenino ir 
Stalino pasakomis, turėtų initr 
šluotas ar dirbti kitokį naudin
gą darbą. Tada nereikėtų šauk
ti pagelbon Lei iną ir transpa
rantais ar plakatais plakti žmo
nes.

P

t

S. Bukrs
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exemption ųVėl 25,000Humphrey h iškas

apie

t a ry

JAV atstovų 
gresmanas M. 
III.) birž. 
primindamas trėmimus iš
tijos kraštų j darbo vergų

ir pabrėždamas.

mėnesių Amer. 
išleisto infomia- 
*"!.ithuania” i ta

kuri prižiūrės 
pasižadėjimą vykdy- 

kas liečia žmonių

Valstybės departamentas 
Lietuvą

Rahn Beaches Lietuvių

rūmuose kon- 
A. Russo (dem.

15 d. pasakė kalbą,
Bal-

kad 
tai į 

pavyzdys didžiosios

gos kėslus 
Washingtone prieš Sov. Sąjun-

ASTUONIOS DIENOS RUSIJOJE
Rumunės reportažas apie Rumuniją

Pavergtų tautų kilmės asme
nims, be abejo, bus domu skai
tyti Chicagos universiteto fi
losofijos daktarės Julianos G. 
Pilon straipsnio santrauką apie 
Rumuniją — Where Quiet Des 
peration Reigns. ] 
ryškėja autorės ryšiai bei san- rijome eksportuoti ne Pepsi-,

šiukšlės, nefūpestingumas ir 
bendras sunykimas — komu
nizmo palydovai, 1 aliai pase n-Į 
dino Bukareštą. v

Man teko gerti šiltus vaisvan 
denius ir važinėti garo sutros 

Rašinyje iš-j pilnuose autobusuose. Mes In

tykiai su Rumunija bei jos gy
ventojais.

Pačioje straipsnio pradžioje 
dr. Pilon paneigia žinias bei 
jau susidariusią gana klaidin
gą viešąją opiniją, kad Rumu
nija yra daug laisvesnė, o jos 
gyventojai daug laimingesni už 
komunistinėje imperijoje esan 
čias tautas:

— Aš nebuvau Rumunijoje 
nuo 1961 m., kai 17 m. laukimo 
pagaliau išvykau su savo tė
vais. Labai norėjau pamatyti 
savo vaikystės kraštą, lyginti 
jaunystėje gautus įspūdžius su 
realybe. Pasikalbėjimai su ki
tais Rumunijos tremtiniais .lai

ške pastarojo dešimtmečio ma
ne’ sulaikė nuo fantazijos, nes 
Rumunija netapo ne tik pieno 

-ir medaus kraštu, bet net nė 
duonos su. margarinu.

. Kiekvienas rumunas, suėjęs 
kontaktai! su vakariečiu, turi 
apie tai pranešti ir tiksliai pa
pasakoti, ką su juo kalbėjo ar 

r diskutavo. Slaptoji policija yra 
visur. Daug tokių pokalbių ji 

■ užrekorduoja. Tai lietė ir ma
ne. Todėl aš čia rašau tai, ką 
mačiau, o ne kas ką man sakė.

Mane pritrenkė labai blogas 
stovis prancūziško stiliaus na
mų, kurie kadaise pelnė Buka- 

-reštui Balkanų Paryžiaus var
dą, o; naujieji namai, veik visi 
daugiaaukščiai, dar blogiau at
rodo ir yra pigiausios konstru
kcijos. Valdiškos brošiūros ar- 

.. ha Amerikos TV kameros žiū- 
,ri į yiską iš distancijos ir, pra- 

. { nešdamos apie progresą, nu
krypsta visiškai nuo realybės. 
Kai kurių pagrindinių kelių pa
kelėse esančios gėlės teikia 
gražų vaizdą, bet tai yra tik už
maskavimas: nefuristiniai par 

į .kai.yra .apaugę piktžolėmis.

i JAV-se gyvenu ukrainiečiai, 
vokiečiai, baltgiuižiai, ramu- 

Inai, kubiečiai, bulgarai, kroa-1 Įtakingas senatorius Hul>ert 
tai, numatomas taip pat jsijun- 11. Humphrey atsiuntė laišką 
girnas vengrų, čekų, sbųvakų, ck. JL Jioheliui dėkodamas už 
armėnų ir kitų. laišku p^eik^tų priknunų re-

zolmcijaį; 2C>79, kuria įsteigia
ma komisija, 
1 lelsinkio 
m:}, ypač

jog teises.

Ateityje planuojama šias 
grupes apjungti, kad rinkimų 
metu ir kitais atvejais turėtų 
didesnį svorį, siekdamos. 
Washingtone paveržtųjų išlais- 
viiiimo reikalai būtų reikiamai 
remiami. <'

Cola, bet Right Guard. Aš pra-j 
radau pinigų daugelyje nevei
kiančių viešų telefono automa-| 
tų, buvau sekiojama visur esan ■ 
čių specialių - agentų. Parsive-; 
žiau įvairių nepatogumų prisi
minimus-ir komunistų tikro ne 
racioiiališkunio įspūdžius.

Vakaruose mes esame tikri, 
sutikti krautuvėse ir verslavie-i 
tėse norinčius patarnauti asme-t 
nis. Tik ne Rumunijoje. Jei už-1 
sienietis nebus iš ten be jokių 
ceremonijų išprašytas lauk, tai 
toks dalykas dažnai- atsitinka 
rumunui. Keletą kartų parda
vėjai man atsisakė patarnauti, 
sakydami, kad mano prašomi 
daikto nėra. Jie labai buvo pik 
ti, kai aš parodžiau prašomą 
prekę. Kai kuriais atvejais man 
sakė laukti kito pardavėjo, ' 
rio negalėjau sulaukti. Jie yra 
be iniciatyvos dirbti, nes vis- 
tiek gaus tik tą patį atlygini
mą, o valdžia neišeis iš verslo 
ar prekybos.

Daugelį dalykų, ypatingai apr 
rangos, jūs nenupirksite be ky-| 
šio. Net tokie dalykai, kaip me kūmai paliečia veik visus ru- 
dicinos patarnavimai, neapsiei i munus, tik ne aristokratiją — __  __ ____ ___ ________
na be kyšio. Davus kyšį, jūs, proletariato diktatorius. Jie tu visliek yra antraeiliai. Siela ir Latvijos ir Estijos bei tautų, iš 
būsite rūpestingiau gydytojo'ri specialias privilegijassįspe- mintis gadina dabartinės Rumu kurių atimta 
apžiūrėtas prieš rašant recep- cialias ligonines, mašinas, spe- nijos paveikslą. Tai yra tylio- klausomybė. 
tą. Vidutiniai gydytojas gauna' - . .
$8 į dieną, o buto nuoma 30-50 
dolerių. Svaras be kaulų jau-% 
tienos kainuoja $3. Ten veik vi 
si dalykai parduodami arba 
gaunami už kyšius: registraci
ja universitetan arba amatų 
mokyklon, geresni darbai,' re
zervacijos viešbučiuose. Toje

Yorko Arm and Hammer bendrovė oxsake Massachusetts 
valstijoje pačia didžiausią vėliavą pasaulyje bet jai atsitiko nelaimė. 
Nesoėjo jie ant New Yorko Verrazano tilto pakabinti 366 pėdu il- 
oio vėliavą, vėjas ją pasigavo, iškėlė ir suplėšę. Paveiksle matome 
bendrovės savininkus, žiūrinčius i suplėšytą vėliavą.

Ukrainiečių ir lietuvių pasitarimai
Ukrainiečių informacijos kalbėjosi Altos pirm. dr. K". Bo- 

centro direktorius dr. A. W.Įbeiis, sekretorius kun. A. Sla-
i Bedriy, atskridęs iš New Yorko

"ku Chičagą, su dviemis vietiniais J- Prunskis.
šys ir inform, direkt. kun. dr.

I ukrainiečių veikėjais: J. Zaho- 
rodnyj ir L Halamaj birž- 24 d. 
atsilankė į Amerikos Lietuvių
Tarybos centrinę būstinę pasi-į tuojantieins i aukštus JAV val- 

J: j tarti aktualiais laisvinimo rei- į džios postus ir į kongresą. Prie
kalas. Iš lietuvių pusės su jais-šio plano vykdymo jungiasi

Susitarta pavergtų tautų var
du išsiuntinėti pareiškimą artė
jančiuose rinkimuose kandida-

ir negalinčiųjų kategorijos.

Dr. A. W. Bedriy yra Seton 
Hali universitete gavęs magist
ro laipsnį iš istorijos. Columbi- 
jos universitete baigęs bibliote
kininko studijas, o laisvajame 
ukrainiečių universitete Miun
chene — filosofijos daktaro 
laipsnį.

Pasitarimai tarp vadovaujan 
čių ukrainiečių bei lietuvių vei
kėjų įvyko ir New Yorke. Nu
matomas plėsti bendradarbia
vimas, svarstomas bendros kon 
ferencijos sušaukimas, plečiant 
kooperavimą kultūros, religi-' 
jos, politikos srity7.

I Per keletą 
Liet. Tarybos 
cinio leidinio 
sklido tarp amerikiečių ir kilų 
25JNKI egzempliorių. Dabar 
spausdinama antra laida tokiu 
pat tiražu. Išeis iš spaudos rug
pjūčio mėn. Paskutiniu melu

( Amerikos lietuviams paprašius, 
šio leidinio ‘MKl egz. nusiųsta į 
Milford, (lomi, organizuojamą 
mugę.

Taip pat susilaukė pareika
lavimo Alios parūpintas Ispanų 
kaliniu vertimas vysk. Brizgiu 
knygos apie religinę jradėtp 

. okup- Lietuvoj.

stybės sekretoriaus pavaduoto
jo J. E. Reinhart laišką, kuria- 
mee dar kartą patvirtinamas 
JAV nusistatymas nepripažinti 
Lietuvos inkorporavimo.

Latviai domisi Lietuva
Jaunoje kartoje, liesidomin-

Lietuviški žodžiai kongrese

Senatorius Ch. Percy (resp., 
III.) birž. 15 d. kreipėsi į senato 
narius, skatindamas maldoje 
prisiminti Lietuvą, iš kurios 
prieš 36 m. buvo atimta nepri
klausomybė. Pasakęs “Sveiki 
lietuviai” (tie žodžiai išspaus
dinti ir Congressional Rocord), 
senatorius skatino sanato na-

Betgi šie visi realūs dalykai į rjus ryžtą dirbti dėl Lietuvos.

\yklas
Baltijos kraštų likimas 
grubus 
valstybės agresijos prieš silp- JX)S pirm. J. Daugėla gavo 
nesnj kaimyną- Konžr. Russo 
pabrėžė, kad Sovietų Sąjunga 
ne tik žiauriai atėmė Baltijos 
kraštų nepriklausomybę, bet ir 
siekia tų kraštų gyčentojus 
sulieti su savo žmonėmis, nai
kindamas jų tautinį, kultūrinį, 
religinnį savitumą. Kongresma-
nas ragina amerikiečius remti čioje savo tėvyne Pabaltijy, jau 
tautų laisvo apsisprendimo čiamas susidomėjimas ir kitais 
principą. Tik tuo pagrindu ga- ’ pabaltiečiais. Neseniai į Altą

kreipėsi jaunas latvis iš Missou
ri — D. Barrot, prašydamas 
spausdinių apie Lietuvą.

Palankus lietuviams
žurnalas “East-West Digest” 

savo 10 numery dėjo plačią in
formaciją apie okupacine prie
spaudą Lietuvoje.

Ii būti tautų ateitis teisingai 
sprendžiama — kalbėjo jis.

Amerikiečio padėka Altai

laisvė ir nepri?

I^ikraščio ‘The New World’ 
redaktorius Lloyd Anderson 
atsiuntė Altos sekretoriui kun.’ 
A. Stasiui raštą, dėkodamas už 
Altos informacijos, kun. J-1 
Prunskio straipsnius tam laik-į 
raščiui. 1 pirkite taupymo bonus

Įcialią padėtį visuomenėje. Įve- sios desperacijos vaizdas. Erzi
nimas, nuovargis, baimė, alkis 
ir nuobodulys palaipsniui ko
pia į viršų. Ten nėra vaikus 
apsaugojančių įstatymų. Vasa
ros metas jie praleidžia “sava
noriškuose darbuose” net prie 
sunkių konstrukcijos darbų. 
16-mečiai dirba “savanoriškai” 
prie tų apšepusių, blogos kons
trukcijos namų.

Rumunai jaučia savo beviltiš 
ką padėt, tikrumoje su maža 
viltimi pagelbos iš Amerikos. 
Rumunai yra įsitikinę, kad de
tente dirba jų prispaudėjos Ru 
sijos naudai. Vienok jie tebe
myli Ameriką, kartais net vien 
dėl to, kad oficiali propaganda 
yra priešeją. Apgailestaudami 
mūsų naivumą ir nežiūrint, kad 
mes tikrumoje daromės silps- 
nesni, rumunai myli Ameriką.

Nors rumunams yra uždraus 
ta skaityti daugelį užsienio laik 
raščių, bet dabar yra daug dau 
giau žinių iš užsienio. Tai ru
munams leidžia vertinti pasau
linę situaciją. Jie pamaldžiai 
klauso Radijo Free Europe, 
nors apie tai niekas viešai ne
kalba ir nediskutuoja. Jie su
pranta, kad Vakarai nieko ne
pasimoko iš Rytu, netgi vis dar 
labiau pareiškia savo norą ne
simokyti. Todėl su dideliu as
menišku apgailestavimu aš pri 
einu išvados, kad Solženicynas 
buvo teisus apie 3-čią j į Pasau
linį karą: Pietų Vietnamas yra 
viena auka, o antroji — Rumu
nija. :

Grįžusi į Ameriką aš tarsi 
pabudau iš blogo sapno. Pa
gal Platoną, po intensyvaus ste 
bėjimo šešėlių šalyje, akys pa
mažu turi priprasti prie švie
sos. .. _

Perskaitęs dr. Pilon rapor- 
tažą, mintimis skridau į oku
puotą Lietuvą ir pavergtus to 
pačio priešo tautiečius. Su pa
garba menu Dan Kuraitį už jo 
knygą Anapus Geležinės Už
dangos, Naujienose ėjusius ir 
dabar spausdinamus jo kelio
nių reportažus bei kitus raš
tus. Taip pat menu čikagietės 
knygą — Įspūdžiai komunistų 
pavergtoj Lietuvoj, ir dar ne 
vieną kitą. Su karteliu menu 
ten buvusių kai kurių mūsiškių i 
rašymus bei pareiškimus. Po- 
pieris yra kantrus. Dar kant
resni žmonės, toleruoją jų ras i 
tues ir įžūlumą. Kantrybė bet
gi turi ribas.

K, Petrokaitis

dus lygybę, nelygybė ateina spe 
cialiais būdais. Dauguma ru
munų gyvena ankštose patąlpo 
se. Vidutinis.buto plotas vidų- 
tinei šeimai yra 100 kvadrati
nių jardų, padalinant butus nes 
koningais perskyrimais, su nuo
latiniais barniais tarp šeimų

beklasėje visuomenėje viešbu- dėl bendros virtuvės naudoji- 
čiai yra 4 klasių: nepriklausan
tiems partijai rumunams, par
tiečiams, turistams iš komunis
tinių kraštų, ir vakariečiams.

> Prekių< ir patarnavimų trū-

Pabaltiečių šauksmas astovų 
rūmuose

rno. Vedę net iki 30 m. gywena 
su savo tėvais. Naujoji aristo
kratija gy7vena erdviose rezi
dencijose. Panaikinus turto, 
skirtumus atsirado galinčiųjų

Kongresmanas F. Annunzio 
(derm, UI.) atstovų rūmuose 
perteikė Bendro pabaltiečiij ko
miteto informacijų apie trėmi
mus iš Lietuvos, stipriai pasisa
kydamas ą prieš rusifikaciją, 
prieš Sov. Sąjungos varžymą 
žmogaus laisvių, prieš religijos 
persekiojimą Baltijos valstybė
se. Reikšdamas nusistebėjimą 
pabaltiečių ryžtu, pareiškė kon
greso paramą jįj laisvės idea
lams.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu 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 galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

š. m. Liepos 18 d., sekmad.

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-

POLONIA SODE
GATVĖ IR ARCHER AVNENUE

GROS GERAS ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniką.

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. d

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVERSA

■-

1

■X.
f

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

įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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debes”-ati-duok, kų esi ®kcliEg?.s! Č13 vėl torini? nė vs- 
landai neužmiršti žydų tautos mums roromo pavyzdžio 
— jau d utūkstančius metų ištverti ir išbūti žydu. Būti 
geru amerikiečiu ir geru lietuviu visą amžių-

Deja, toli gražu taip nebėra. Giedodami savo tautos 
Himną, net negalvoję tariame, kad mūsų gimtoji žemė 
yra didvyrių žemė, bet mes vietomis ir laikais pasielgia
me ne kaip didvyrių ainiai, ir sau meluojame giedodami, 
kad vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Kantrybės nete
kę, nieko šviesesnio sau nemokėdami ieškoti ir rasti kai 
kurie apsirgo vadomanija: mūsų lietuviškąją bendruo
menę, pagal jos nerinktus vadus sprendžiant visą mūsų 
bendruomenę tektų bobturgiu pavadinti!., arba pradėti 
tikėti, kad homo homini lupus ėst.

Bet taip nėra: gerasis lietuvio būdas vis nugali sve
timus bruožus lietuvių charakteryje. Besidžiaugdami 
žydų vienybės pavyzdžiais savo tautiečius gelbstint, kaip 
ką tik laimingai baigtame virš šimto žydų tautybės išgel
bėjime iš savo tautos priešų, nepamirškime Marijos Ru
dienės pavyzdį, išskridusios gelbėti tėvo ir sūnaus Bra-

Paveiksle matome naują lėktuvo daliy lentyną. Naujai stato
mam sprausminiam lėktuvui reikia 175,000 daliu ir 138 mylios įvai
raus dydžio v iety. Tos dalys sudeda mos į judamas korio formos dė
žutes, kurią Kompiuteris labai lengvai suranda, o žmogui reikėtų 
ieškoti savaitėmis. Šis naujy daily sandėlys žymiai pagreitina lėk
tuvu statybą. t

Ikaro privesti su Sovietų s^jun-

*7 VOX. X J WJ XJU. W V<Xx_ -------- i A, Į X 4. T ,

........ ..—-- ■- —-......... ...................... .. ......... Dažnai vieni kitų akyse krislo beieškodami, patys 
savyje nebematome net to, ką kiti mumyse gero mato.

Imkim pavyzdi iš saves Pavyzdžiui lenkai, kurie iš nelemtos unijos laikų te-
besistengia net lietuvio ir Lietuvos vardą ištrinti, savo

Prezidentas Fordas kalbėdamas šimtas penkiems ką Paryžiuje leidžiamo žurnalo “Kultūra” gegužės mėnesio 
tik Amerikos pilietybę gavusiems naujiems imigrantams 
praeitą pirmadienį pagrįstai pasidžiaugdamas pasakė, 
kad “yra kažkas neapsakomai malonaus jaustis esant 
amerikiečiu”.

Prezidentas kalbėjo naujų piliečių natūralizacijos 
ceremonijoje Amerikos Nepriklausomybės Deklaracijos 
autoriaus Thomo Jeffersono istoriško namo Monticello 
kieme, dalyvaujant daugiau kaip 5,000 publikos pamatyti 
džiaugsmą tų iš 23 kraštų imigravusių 105 naujųjų ame
rikiečių, kurių priesaiką Jungtinių Amerikos Valstybių 
Konstituncijai priėmė pats JAV Aukščiausiojo TeismP 
Teisėjas Levus E. PowelL

Savo kalboje Prezidentas priminė, kaip prieš 200 me
tų Jeffersonas ir jo kolegos ryžosi sukurti naujos rūšies 
tautą.

“Žmogus gali būti patikėtas valdyti pats save be po
no”, pareiškė tuomet Jeffersonas. “Ir dabar po dviejų 
šimtų metų yra kažkas nuostabiai malonaus būti ame
rikiečiu. .. Nors mes žodžiais to (jausmo) išreikšti nepa
jėgiame, bet mes žinome, kas tai yra — arba žinai, ką 
tai reiškia, arba čia nebūtum”.

Tai puikiai jaučia ir žino kiekvienas lietuvis ameri
kietis. Tai reiškia jausmą ypatingos laimės esant lais
vam ir galint kurti sau laimę. Jei amerikietis lietuvis to 
jausmo-laisvės ilgesio būtų neturėjęs iš savo bočių-pra
bočių, tikrai čia nebūtų, o būtų kur nors Sibiro taigose 
arba Kazachstano kalnuose.

Lietuviai pagal savo skaičių yra davę Amerikos ge
rovei vertingą įnašą, pradedant sunkiausiais darbais ang
lių kasyklose ir gyvulių skerdyklose, baigiant lietuviais 
Amerikos mokslo pasaulyje, kaip buvo pradėjęs suskai
čiuoti ir Naujienose surašyti Saulius šimoliūnas Detroite.

Bet besidžiaugdamas savo laime esant laisvam Ame
rikos lietuvis neprivalo nei valandai užmiršti, kad jis čia 
yra Diasporoje, tai yra išblaškytas visame pasaulyje, kai 
žiaurios ir barbariškos maskolių ordos pavergė jo gim
tąją tėvynę; nei valandai neužmiršti kas buvo aukuro 
akmenyje iškalta Karo muziejuje Kaune “Redde quod

numeryje stačiai gėrisi lietuvių tautine veikla, pavyzdžiui 
ruošiant pasaulyje izblaškyto savo jaunimo kongresus. 
Pelnytai pagirta VLIKO, Diplomatinės Tarnybos veikla 
ir individualių lietuvių ar neorganizuotų grupių iniciaty
va, kaip Australijos lietuvių demonstracija prieš Jung
tinių Tautų general, sekretorių Waldheima, kurs kaž
kur Į gilų stalčių nukišo lietuvių jaunimo memorandumą 
su 17,000 parašais. Iškiliai suminimi naujųjų amžių lie
tuvių tautos didvyriai kankiniai Romas Kalanta, Simas 
Kudirka, Sadūnaite.ir kiti, kurie kaip šviesūs meteorai 
karts nuo karto nušviečia tamsią ir glūdžių nebaigiamą 
naktį pavergtoje Lietuvoje. Bet ir ta naktis nėra be galo.

Atrodo, nepakankamai minimas ir vertinamas visiš-' 
kai naujas reiškinys, kad “tarptautinio komunizmo jau 
nėra!”, kaip pareiškė Italijos kompartijos vadas, kad “so
vietų tema apie proletariato diktatūrą prancūzų komu
nistams nepriimtina ir kad prancūzai jos atsisakė! Tai 
pirmas smūgis kruvinajam Kremliaus monolitui, kurs 
ant savo molio kojų tiek netvirtai stovi, kad užteko pav. 
Lenkijos darbininkams tik streiku pagrasinti/ kaip Mas
kvos gubernatoriaus Varšuvoje valdžia ko nė pati subi
rėjo ir skubiausiai nusileido.

• * Life-.

Laikas ir mums, Amerikos lietuviams -atsikratyti 
grupelės garbėtroškų, siekiančių mus “valdyti0. Imti pa- 
vyzdį iš pačių savo lietuviško charakterio, kurs toks, ko
kį rodo Dr. Vinco Kudirkos žodžiai lietuvių tautos him- 
ne, o ne tokį, kokiu lietuvių charakterį nori mums fron
tininkai primesti. Chicagos miestas skelbia šūki “I WI
LL”- Tai yra, ko ir mums reikia — imti’ pavyzdį iš savo 
garbingos praeities! . . • .

Visi įsidekime dar Aušros gadynės auksinius žodžius, 
kad “Lietuvių tauta išliks gyva, jei savb kultūra bus pra
našesnė už pavergėjus”. J. Pr.

GARSINKITES naujienose

Maskva kišasi į rinkimus V. Vokietijoje
J. Kairys, “Naujienų” bendradarbis V. Vokietijoje

Kaip yra žinoma, nuo 1969 
m. rudens V. Vokietiją valdo 
koalicija, susidedanti iš socia
ldemokratų. su liberalais. Prieš 
tai visą laiką valdė krikščionys 
vieni, arba susidėję tai su libe
ralais, tai su socialdemokra
tais. Bet šį rudenį įvyks nauji 
rinkimai. Todėl jau kuris lai
kas, kai valdantieji ir opozici
ja varo rinkiminę akciją.

Spėliotojai mano, kad dabar 
krikščionys gali vėl sugrįžti. 
Nors valdantieji priskaito sau 
daugybę nuopelnų užsienio ir 
vidaus reikaluose, bet opozi
cija daro priešingus išvedžio
jimus. Pagal pastarąją, savo 
užsienio politika valdantieji 
nukrypo perdaug į rytus, į ko
munistinius kraštus, apleido 
ėjimą į vakarus ir tuo įstatė 
ne vien savo kraštą į nesaugu
mą, bet ir visą Europą.

Antra. Pagal opoziciją, savo 
reformomis valdantieji nuali
nę kraštą ūkiniai ir finansiniai, 
sudarę palankias sąlygas ko
munistams ir į juos panašiam, 
priešvalstybiniam elementui 
iškilti, veikti ir pan.

Jei šitaip ir yra, kaip tvirti
na opozicija, bet nereiškia, kad 
tai būtu tvčios darbas valdan
čiųjų. Atrodo, daug buvo nai
vumo, neatidumo bei pasitikė
jimo nuo seniau gerai besisu
kusiam valstybės ūkiui, finan
sams ir visai kitai po karo su
kurtai mašinerijai.

Dabartinės Bonos naivumas 
išryškėjo ypač rytų politikoje 
Jos pradžia ir pabaiga yra su 
Maskva sudaryta sutartis. Kas 
liečia sienų klausimą, ji, ši su 
tartis, buvo pagrindu vėliau 
Bonos sudarytoms sutartims su džios pakeitimas gali net prie

Maskvos pasiuntinys Bonoje 
paneigė kalbas, jog tai yra 

f Kremliaus ponų briovimasis į 
V. Vokietijoje rudenį įvyksian- 

I čius rinkimus. Pagal jį, šis 
’ “konkretus žygis” yra skirtas 
tik gerinimui abipusių ryšių. 
Bet žinoma, jo tokia šneka yra 
vien mulkinimas nepažįstan- 

I Čių Maskvos klastų. Be to. dė- 
ika pastarosios kietos laikyse- 
1 nos rytų Vokietijos ir vakarų 
‘ Berlyno reikaluose, daug vo- 
į kiečių neteko ano optimizmo 
f jos atžvilgiu, kokį turėjo prieš 
(sudarant Bonos — Maskvos su 
* tartį ir kaikurį laiką vėliau, 
j Priešais atoslūgio Kremlius 
j laiko ne ką kitą, kaip opozi
ciją — krikščionis (CDU su 
ILSU), kurie buvo prieš ano su
sitarimo tekstą bei turinį ir 
kurie atatinkamomis progo
mis visą laiką pasako tiesą apie 
Kremliaus politiką bei jo už- 
uomačias. Kas liečia aną sutar
tį, lai, kaip jau bene bus ir mū
sų spaudoje minėta, opozicija 
laiko ją pirmoje eilėje vien 
Bonos įsipareigojimu Maskvai, 
bet ne sutartimi, kuri saistytų 
abi puses teisėmis ir pareigo
mis. .' . '

Taigi, Kremlius, lyg Mefis- 
tas Fauste, pribūna visaip, vi
sada ir visur Į ten, kada it kur

Varšuva ir rytų Berlynu. Sie
nų reikaluose jos turinys do
minavo ir praeitais metais Hel 
sinky, kur savo naivumą pade
monstravo net keliasdešimt ki
tų valstybių. Bet, žinoma, V. 
Vokietijos politikai turėjo ir 
turi daugiau progų pažinti rau 
dono Kremliaus darytą ir teį
daromą kriminalą priešinis-’
laisvuosius, nei kiti vakarie- savo užplanuotiems -sie

kiams naudos laimėti. -čiai, nes jų pašonėje yra Mas
kvos sukurta taip vadinama 
Vokietijos Demokratinė Res
publika.,,

Nors sutartimi ir kitais bū
dais Maskva yra iš Bonos ga
vusi ir gauna maksimumą ir, 
atrodo, ir toliau negalės kitaip 
būti, bet besiartinantieji rinki
mai kelia jai rūpesčių. Krem
liaus ponai žino gerai, kad ry
tų politikos reikaluose krikš
čionys, bus kietesni, nei dabar
tinė.koalicija. Todėl nutarė ko
alicijai patalkininkauti. Pradė
jo nuo pasiūlymo Bonai Įsiės
ti bendradarbiavimą su ja . po
litiniame, ūkiniame ir-kultūri- 
maine gyvenime.-" Be to, Brež
nevas pasisiūlė net Boną aplbn 
kvti.

Savo pasiūlyme bendradar
biauti Maskva prisistato Bonai 
nekalta avele, viską daranti pa 
gal principą apie nesikišimą į 
kitų valstybių reikalus, apie 
gerbimą jų nepriklausomybės 
ir suverenumo, bet kartu įspė
ja vokiečius dėl jų galimo ap
sisprendimo karui, reiškia sa
vo nepasitenkinimą dėl buvi
mo atoslūgio priešų V. Vokie
tijoje ir t t Bendrai iš dabar
tinio Kremliaus pasiūlymo plau 
kia išvada, jog dabartinės val-

i

Jau nuo seniau V. Vokietijo
je siaučia tūkstančiai visų rū
šių komunistinių agentu bei 
šnipų. Paskutiniu metu sugau
nama jų daugiau ir daugiau. 
Šio'mėnesio pradžioje vieną 
nakti buvo jų suimta 15.

Suimtieji rinko ir perdavi- 
nėjb žinias ypač apie kariuo- 
menębei apie krašto gynimą. 
Čia jie perdavė viską, kas bu
vo svarbiausia. Po suėmimo ši- 
tųjų, kaikuri spauda klausia, 
ar dar yra V. Vokietijoje tokia 
sritis bei vietelė, kur nebūtų 
šnipų bei kur nebūtų šnipinė- 
jama? . '

šį mėnesį įvykussią -rinkimų 
proga Italijoje, Europos egzilų 
laisvų žurnalistų sąjunga pa
siuntė Italijos žurnalistams sa
vo atsišaukimą^ kuriuo ragina 
Italijos žurnalistus netikėti sa
vo komunistų kalboms apie jų 
demokratiškumą. Pagal jį at
sišaukimą, ir Italijos komunis
tai nesiskiria ir nesiskirs nuo 
kitų kraštų komunistų, nesiir 
jie yra markšistai-lenininstai. 
Todėl įėję į valdžią ir jie ri
kiuos viską paėmimui jos vien 
į savo rankas, o paėmę J ą įves

(Nukelta į 5 psl.

PAVASARIS EINA KARPATŲ 
KALNAIS
Rašo Dan Kuraitis

— Pas mus knygynuose taip pat yra centralinis 
šildymas, šitas klausimas neturėtų būti toks svarbus
— aš jam atsakiau.

— (tai pas mus skaitytojams reikia truputi dau
giau oro. tai už ir statė tokius auksus knygynus,
— man toliau samprotavo laipiojantis filosofas. — Pas 
mus knygų skai lay tojai nieko kito negalvoja, bet se
ka knygose išdėstytas mintis, mes turime įsakymą kny
gas skaitantiems žmonėms netrukdyti, nieko jiems ne
aiškinti ir nenukreipti jų dėmesio į pašalinius ir men
kaverčius klausimus. Kada skaitytojas sukaupia savo 
mintis į gilesnius klausimus, tai jam reikia ramybės, 
bet taip pat jis privalo gauti gero ir šviežio oro. Kur 
lubos žemos, kaip pas mus karščiamose, tai gero oro 
ten niekad nerasi. Bet jeigu kambarys aukštas, tai ja
me yra daug oro ir galima pilnus plaučius pritraukti 
deguonies.

Man keistai skambėjo šitoks jo aiškinimas, bet 
gal geras oras galvojančiai galvai ir reikalingas. Jei
gu jau reikia šviežio oro, tai geriau sivesti ventilia
ciją, kuri atneš pakankamai šviežio oro.

SAVIVALDYBĖ TURI GERŲ NAMŲ

Pragoję yra daug senų namų, savo laiku priklau
siusių arba dar ir šiandien priklausančių miesto sa- 
vivaldybai. Pragos miestas turi labai aiškias ribas. 
Miestas visais atvejais labai skiriasi nuo užmiesčių.

Praga savotiškai augo. Kiekvieno šimtmečio lie
kanos architekto akimis aiškiai matomos, bet papras
tas pilietis gali vaikščioti iš vieiio kvartalo į kitą ir 
skirtumų enpastebės. Pats Pragos miestas turi daug sa
vivaldybės namų, kurie senovėje buvo reikalingi mui
tams, apsaugai ir nakties ramybei saugoti, šią dieną 
tie pastatai nebereikalingi, bet čekai jų tuščių nebe
laiko.

Pragos miesto sienos ir įvairūs vartai dar ir šian
dien matomi. Pačioje Pragoję yra užsilikusių daug 
įvairių pastatų, koriuose buvo įvairios miesto it savi
valdybės įstaigos. Pragoję užtikau "Vladislovo Jagielo- 
niečio nakvynės namus. Kaip jie ten pateko ir kuriems 
sumetimams jie ten buvo pastatyti, man nepavyko iš
aiškinti. Bet ten pastatai dffr ir šiandien vadinasi “laž- 
nica Jagielonskeho”. Matyt, kad Jagielofficčiai turėjo 
reikalų su Pragos didikais ir dažnai ten važinėdavo 
įvairiais valstybės reikalais.

Mums juos parodė. Tie namai yra gana dideli. 
Ten galėjo nakvoti ne tik pats keliaujantis jagelonie- 
tis, bet ten buvo viens visai palydai nakvoti, atsikvėp
ti ir toliau keliauti. Pati didžiausioji salė būvo dide
le, kokių metų ilgio ir kokių dešimties tnetrų pločio. 
Į abi puses buvo langų, o sienos bnvo dažytos mels
vomis kalkėmis. Nudažyinas turėjo būti geras, nes ir 
praeitais melais matėsi dar praeitame šimtmetyje ne- 
supleišėjusios sienos. Jos turėjo būti valytos, bei kaip 
jos iki šio meto taip gražiai buvo užlaikytos — sunku 
suprasti. Kaip paklausiau, tai man atsakė:_

— Senovėje žmonės mokėjo stipresnius Hhžus ga
minti. . . Jie pridėdavo kaukokių chemikalų į kalkes, 
kurie palaikydavo tą pačią spalvą ir stiprumą..,

Pragos mieste buvo nepaprastai didelių kiemų. 
Ten suvažiuodavo" arkliais veikiami įvairus vežimai,

Juos statydavo tiesiai prieš namą esančioje aikštėje, o 
patys žmonės eidavo gulti į nakvynės namus, šalia kie
mų būdavo įvairių sandėlių, kuriose keleiviai galėda
vo įsigyti specialių prekių. Praga buvo meisterių mies
tas. Ten gamindavo nepaprastai gerus balnus, veži
mams reikalingu pavalkus. Labai dažnai tuos paval
kus mokėdavo išmarginti įvairiais žibučiais.

Sv. Vito katedra yra kažkas nepaprasto. Iš tolo 
akį užmetus į šią katedrų, susidaro įspūdis, kad čia 
viskas baigia pleišėti, sienos apipelijusios, kalkės by
ra, lietus veržiasi į vidų, spalva jau gerokai pasikeitu- 
tusi. Bet taip tik atrodo iš tolo. Kai prieini arčiau, tai 
vaizdas pasikeičia. Ta katedra stipri, kaip titnagas, o 
josios sienos išmargintos įvairiausias vaizdais, dary
tais iš lieto stiklo plytelių. Pačioje katedros viršuje 
matosi miesto herbas, apačioje klūpo 6 angelai, sau- 
gojantieji miestą. Kairęje ir dešinėje matosi dideli var
tai, dieną ir naktį saugojami.

TURKAS SAUGO KAROLIO TILTĄ

Kai važiuoji į rusų pavergtus kraštus, tai turi pri
silaikyti okupanto nurodytos tvarkos. Turi eiti ten, kur 
jie nurodo ir matyti tą, ką jie rodo. Lietuvon nuva
žiavusius būtinai veda į Panerius ir rodo, ką naciai 
ten padarė, bet dar nebuvo nei vienos ekskursijos, kad 
nuvežtų atvykusius mūsų brolius į Reinių miškelį ar
ba Proveniškcs.

Čekoslovakijoje reikalas šiek tiek laisvesnis. Ten 
turi eiti kartu su ekskursantais,ųeigu nori pasinaudoti 
palydovų žiniomis ir flal>ai Spigiais busais. Mes turis- 
prantertie, o dabar jau ir palydovai žino, kad turis
tai jų apgaulę jau pažįsta. Dabartiniu metu Jie taip 
labai, ypač Pragoję, jie jau nebesispiria.

Jau minėjau, kad pats geriausias būdas pamatyti 
miestą vienam. Jis geras ta ^prasme, kad gali gerai ap
žiūrėti tą<ką nori, o ne tą, ką komunistai nori įkalti į 
galvą. Pragoję aš vieną dieną važiavau kartu su eks
kursija, susidariau bendrą vaizda, bet sekančią dieną 
aš vienas išėjau po čekų sostinę pasivaikščioti.

Mane be galo suįdomino čekų pamėgimas įvai
riausiomis statulėlėmis puošti pačius pagrindinius 
miesto tiltūs ir svarbesnius pastatus. Tos statulėlės ir 
dideles statulos yra lietos, dažniausiai špižiaus, bėt 
yra ir varinių. Kas įdomiausia, kad labai mažai tokių 
pačių. Tai reiškia, kad čekai, senovėje liedami įvai
rias statulas! turėjo kiekvienai padaryti atskirą mo
delį. Geležies be modelio nenutiesi. Vietomis' tie lieji
niai yra geležiniai, fifet jų yra cementinių. Bet cemen
tas yra toks stiprus, kad laikas jo nenaikina. <

Negalėjau suprasti, kuriais sumetimais Čekai prie Ka 
rolio tilto, esančio pačiame Pragos vidutyje, pasista
tė tiltą saugojantį turką. Turkas stovi visoje savo pilnu 
moję, su turbann, gerokai išsiputosiu pilvu* ilgais ūsais, 
kaip dabar kai kurie Amerikos piliečiai nėšioja. o prie
šakyje kabo tikrai turkiškas peflfs. Tai atrado, kai 
yra turkiškas Irtfrdas* bet jis greičiau panaius į mėsi
ninko peilį. Nemačiau jokio ginklo pas turką, bet pei* 
lis tai tikrai baisus. Jeigu jau tas ttifkas Lutu turėjęs 
savo peilį pakelti ir paleisti, tai vien tiktai jo svoriš 
gali ne tik galvą nukirsti, bet ir storiausius žmogaus 
kaulus sulaužyti arba nukirsti.

(Bus daugiau)
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jBR» ANNA BALICimAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
K /GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449. So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talaf. 695-0533

Pox Valley Medical Center 
880 SUMMIT STRĖET

’ 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.. penktadieni nuo 1—5, treė. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DaiL Antanas Petrikonis likviduoja savo meno ga leriją Chicagoje ir išvyksta į Floridą apsigyventi

DR. PAUL V. DARGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

Kas antra šeštadienį 8—3 vai 
TeL: 562-2/27 aroa 562-2728

BUlZ.z 1x1 8-0&73

DR. W. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LiGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 
' Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti Ml 3-0001.

Maskva kišasi...
(Atkelta iš 4 psl.)

komunistinę diktatūrą. Pasta
roji bus pakopa bolševikinei 
Rusijai paglemžti savo įtakon 
ne vien Italiją, bet ir visą Eu
ropą.

Kaip kitur komunistinėse 
kraštuose, taip ir čia nebus Be 
Ihiguero žadėtos tvarkos ir ger 
būvio net darbininkams. Vie to

je viso to bus įvesti raudonųjų 
.kacetai, nežmoniškumas, sau
valė, absoliuti beteisė, vergiją. 
Jo, Belmguero, kalbos apie Ita
lijos komunistų pasikeitimų 
yra vien apgaudinėjimas neko 
munistų ir pan...

Pasveikink tavu draugui- 
per "Nauj tunas"

‘ ■FEU— BE 3-5893

DR. A. B. GLAVECKAS 
-GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. Y. JUČAS
489-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 / va I.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK P1ECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

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

DR. LEONAS SEI BŪTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR “ 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: aiwad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai' vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Ne u jas rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

. > TeU PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., an trad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 i vai. po piety ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C 
C H I R U R G A S 

k 2454 WEST 71rt STREET 
Ofite telef.: HEmlock 4-2123 

RezM- •»«<: 6ttam 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-PROTEZlSTAS 

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

Vai.: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1 
2850 West63rd SL, Chicago III. 60629 

.Telef.: PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI

C ? ii aš

PERKRAUSTYMAI

M 0 VI N G
Leidimai —- Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. J E R Ė N A S 

Tel. WA 5-8063

M 0 V I N G
Apdraustas perkraustymas 

.. iš įvairiy atstumų.
ANTANAS VILIMAS

S23 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

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

Linksmumo, arba liūdesio valandom 
gražiau*’-?* ir vainikai 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

R. PETRO (PUT?* Y.Tf.’AS) 

DAUBARŲ SŪNUS
5525 So: HaHėfh Avė: — 5861220

. L: "

ROY

Skambiai, maloniai buvo at
švęstas ir Jono Vaičiūno var-, 
čiūno vardadienis — joninės 
jo turimoje vasarvietėje, Union 
Pier kaimynystėje, Lakeside j e.' 
J. Vaičiūną pasveikinti snsirin- 

Įko gana didelis būrys svečių, 
tai kaimynai, įlainaviečiai, ro
muviečiai. Atvyko Joną pasvei
kinti ftr reorg. Ejėtuvny Bend- 
ruoinencs veikėjai, tai A. Juš
kevičius, dr. Ž Danilevičius, 
kurio viešas pasirodymas, po 
mirtinai sunkios ligos, visiems. vm mirTis yr, „-wr, ir ------------------- -------
padarė malonią staigmeną, ar- rusieji? j klausimu atsako knysuta "Viltis po mirties", kurią gausite 
timieji džiaugėsi, sveikino Da- nemokamai. Rąžykite:
ktarą, tarsi, naujai gimusį. F ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
čiai, erdvioje VaiČiiinty šody- sv rasto tyrinėtojai

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
"If HkryiV' MHiu sv tavfm". — 2 Moxm 3:11

Šitie žodžiai suteikia labai daug paguodos Dievo žmonėms visur ir visa
da, kuomet jie stengiasi atlikti kokią nors dalj Viešpatis darbe, klausydami 
jo pakvietimą ir pildydami jo įsakymus. Jei Dievas yra su mumis ir 'įn 
mūsų Gynėjas ir Glabejas, kas tad gali prieš mus būti? Kaip Mozė turėjo 
daug kliūčių ir trukdymų, taip ir mes turėsime įvairių kliūčių, trukdymų ir 
pasipriešinimų, nes tebeturime patys savo kūno silpnybių ir netobulybių, 
kurios kartais kenkia ir kliudo mūsų pasistengimui sėkmingai tarnauti Vieš
pačiui ir tiemSį kurie yra jo. Tokiuose atsitikimuose reikia nukreipti savo 
išmanymo akis 1 Tą, kuriam mes tarnaujame ir atsiminti jo pažadą: “Iš tik
rųjų aš būsiu su tavim”. Taip darydami mes iš tikrųjų nugalėsime.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL

Ir pabėgėliai nuo 
komunizmo i UNO

Taip pareiškė spaudai V. 
Vokietijos politikas Olaf von 
Wrangel (CDU), pirmininkas 
Budestago komisijos Vokieti
jos reikalams. Pagal jį, Rytų 
Vokietijos ir kitų rytinių kraš
tų pabėgėlius turėtų UNO taip 
traktuoti, kaip ji daro su pa
lestiniečiais. UNO turėtų jau 
ateinančio rudens savo sesijoš 
metu priimti juos. Atatinkamai 
akcijai jis išreiškė sutikimą su
eiti į ryšį su tokių pabėgėlių 
grupėmis bei organizacijomis.

Vokietijoje veikianti Laisvos 
spaudos draugija (kuriai pri
klauso ir Vliko finansuojama 
“Elta” Vokietijoje) savo bend 
raraščiu sveikina p. Wrangelio 
iniciatyvą ir ragina egzilines 
organizacijas padėti šitam po
litikui realizuoti ją. Pagal ana 
draugiją, jei komunistai su sa
vo . šimpa tikais ir sutrukdytų 
šio plano įgyvendinimą, vistiek 
laisvinimo reikalams būtų daug 
patarnauta.

nų sutartinės... Džiaugėsi jau
nimas, džiaugėsi senimas, ger
damas midutį.

šią malonią joninių tradici
ja išeivija išsinešė iš tėvynės 
ir dabar mielai ją kartoja, iš
gyvena, kur tik sąlygos^leidžia, 
ten laužus krauna ir sutartines 
traukia: savo dainomis Į praei
tį grįžtelia, toli paliktą Tėvy
nę atlanko, tautiniai atsigaivi
na.

JONAI IR JONINĖS
Joninės, joninių laužai 

paparčio žiedo ieškojimas bu
vo senai įsigyvenęs paprotys, 
džiugi, maloni tradicija Lietu
voje. Jdniiiių išvakarėse tik ir 
liepsnojo laužai ežerų, upių pa 
krantėse ir toli skambėjo jau-

ir

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo^ susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 1 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Alsimlrilmaf aplei
džiant Lietuvą, bęgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk i 
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istčrija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuošė, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias ’ 
kalbas girdėjo, ir ką jai žmonės pasakė. 95 pst $1.50. Yra taip pat i 
išversta i anglų kalbą .

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

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPU9 GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei ’ 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pakark!!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2. *

Vincai Žamaith. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl Kaina $1 JO.

šie V kiti leidiniai yra gaunami z
NAUJIENOSE, 1739 Sa. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6O6O1* '

afillankant darbo valandomis arba užsakant paitu Ir pridedant 
čakj ar piniginę pariedą.

maloniai vaišinosi, kėlė tostus _ 
ir traukė lietuviškai sutartines 
vieną* po kitos. Oficialias svei
kinimo kalbas pasakė: A. Juš
kevičius, dr. Z. Danilevičius, 
J. Girdžiūnas ir KorpT Romu
va atstovas St Vanagunas, ku-. 
ris savo kalboje išryškino ro-j 
muviečių turėtą tikslą: apjung 
ti Aisčių gentis, latvius ir pru-| 
sus prijungti prie Lietuvos. Jo 
kalba valandėliai visus atkėlė • - ' ■ - ■«-* I •į istorinės ir Nepriklausomos 
Lietuvos laikus, kada laisvoš 
tautos, laisvi vaikai pasišven- 

; tė, kūrė šviesesnį tautos ryfo-- 
jų, tautai pašventė savo jau-i 
nas mintis ir jėgas...

Svečius maloniai skaniai vai 
šino Jonienė Laima, tad sve-' 
čiai gana ilgai ir užsibuvo, iki; 
žvaigždėtos nakties vėlumos.

A. Beržienė

z

PETKŲ
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
,|(> 2533 W. 71st Street
jį Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

—— - ____

Sesei A. .MAKSVYTIENEI, jos tėveliui OS
KARUIMIROVUI Vokietijoje mirus, broliui 
M. MAKSVYČIUI, giminėms bei artimiesiem

• gilaus liūdesio valandoje reiškiame užuojautą
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos

valdyba ir nariai

Laidotuvių Direktoriai

»®ns

EUDEIKIS
GAIDAS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DAIMID
ONA MONTVILAS, RENTAUSKAITĖ

• Gyveno 8528 S6; Normandy Ave. Burbank, III. Anksčiau5 gyveno 
, Bridgeport© apylinkėje.

Mirė 1976 n£ liepos 6 d. 5:00 vai. popiet, sulaukusi 72 nietų am
žiaus. Gimusi Lietuvoje. Tauragės aps., Laukuvos vals., Padevyčiu km.

Amerikoje išgyveno 27 metus.
Paliko nuliūdę: 2 dukterys — Stefa Bakūnas ir Irena Petrauskas, 

žentas Bronius, 2 sūnūs — Jonas, marti Irena, ir Vytautas, marti Ni- 
- jolėj 8 anūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Ketvirtadieni 6 vai. vakaro kūnas bus pašarvotas Jurgio F. Rud- 
mino koplyčioje, 3319 So. Lituanica Avė.

šeštadieni.. liepos 10 d., 8:30 vai. ryto bus lydima iš koplyčios į 
šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus laidoja
ma šv. Kazimiero lietuvių kapinėse

Visi 2. a. Onos Montvilienės giminės, draugai ir pažįstami nuo- 
J širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa

tarnavimą ir atsisveikinimą.
Nubudę lieka:

j dukterys, sūnūs, giminės^

Laidotuvių Direktorius Jurgis F. Rudmihas. TeL 927-1138.

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patilti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, oei , 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų; LiČfifviai 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 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį, liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILM£. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
tiuo adresu:

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

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan- . 
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kama $1.50.

» - j

Knygos buš išsiųstoš, jei $1.50 čekis, arba Money' Orderis
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1
1739* Sfr. Halsted SL,- Chicago, I1L 60608

--------- ——-—’■——————————’—    - —  —

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

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

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

GEORGE F. RUDKINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) I

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672 I
H028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, m. 974-4410

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

S .1 NAUJ'gNOS, CHICAGO t, ILL. — THURSDAY, JULY 8,*10T*



t

ckupant., -'r>\irtu komunizmą." į 
<A. Padolskis platindamas SLA* 
i loterijos bilietus tarp kanadie- ' 

i painformuoja apieSLA 72 kuopos gegužinės ruonių plačiai 
ša vyksta sėkmingai, l^imėji-1 Lietuvos okupantą, sovietus jp 
warns bilietai atspausdinti - ir ' tep vykdomą genoadąSilT.. 
platinami. Bilietus platina ir ne’ 
priklausą SI.A kuopai, 
šiuo talkininkus ] 
vėliau. Prizų jau paaukojo p. p. 
Paukščiai, Dauginai,. Kalainiai 
ir J. šarapnickas iš St. Catha
rines, p.p. Matukaičiai iš Can- 
field: K. Mikšys, J. Varnas, V. 
Bagdonas, p.p. Triponai, Melny 
kai iš Hamiltono.

SLA 72' kuopos gegužinė yra 
ruošiama Nijolės Sadūnaitės

Liepos m. 25 d., sekmadienį, 
. • Apie įvyks Lietuvos laisvės kovoto- 

prisiminsimej joS Nijolės Sadūnaitės pagerbi-
mas A.Padolskio sodyboje, 158 
Willow St., Paris. Ontario. Tą 
dieną A. Padolskio sodyboje ple
vėsuos Kanados ir Lietuvos vė
liavos. Bus trumpa apžvalga 
apie N. Sadūnaitės veiklą ir vy
kusį teismą.

Kas metai į SI.A gegužines 
atvažiuoja žmonių iš tolimiau-

gerbei, kuri yra Lietuvos oku-lsių apylinkių, nes laikas pato- 
pantų sovietų nubausta už LKB 
kronikos platinimą ir ištremta 
į Sovietų Rusiją. Iš gauto pel
no N. Sadūnaitės vardas bus į- 
amžintas ir Jos vardu bus įneš
ta į KL Fondą $101). Apie N. Sa 
dūnaitę gana palankiai atsilie
pia ne tik lietuviai, bet ir kita
taučiai.

A. Padolskis iš Paris, Ont., 
ten. kur visada SLA gegužinės 
vyksta, rašo: “SLA loterijos bi
lietus prisiųstus jau išplatinau. 
Bilietus platinti tarp svetimtau 
čių sunkumų nėra. Vietos gy
ventojai lietuvius gerbia už mū 
su pastangas prieš Lietuvos

Sen. Hubert H. Humphrey norėjo 
tapti demokratų partijos kandidatu 
prezidento pareigoms .bet jis šį dar
bą jau prado. Dabartiniu metu sen.

tos. Sen. Mansfield atsisakius, lieka 
labai svarbus ir įtakingas postas. 
Humphrey nenori jo prarasti. Prezi
dentu jis jau nesitiki būti.

gus — atostogavimo metas.
Kelias į gegužinę: važiuojan

tiems iš vakarų į rytus, 2-ruoju 
keliu, privažiavus 5-tą kelią yra 
šviesos. Ih’ie šviesų sukti į kai
rę ir UŽ ll/> mylios privažiuosi- 1 Humphrey"šiekia"šenato'’lyderio Vie- 
te A. Padolskio sodybą, kurio- .j ->

j e plevėsuos Lietuvos trispalvė. 
Važiuojantiems iš rytų j vaka
rus 5-tuoju keliu, privažiavus 2- 
rą kelią prie šviesų sukti į deši
nę. Posūkio vietoje bus rodyk
lės, rodančios kryptį į SLA ge
gužinę.

Svečiai bus vaišinami darbš- 
čiųjų, narių .paruoštu maistų. 
Kas norės virti ar kepti, galės

naudotis virimo krosnimis.
Kviečiame visus lietuvius Į 

SLA tradicinę gegužinę, Į N.Sa- 
dūnaitės pagerbimą, liejios 25 
ji. A. Padolskio gražioje me
džiais apaugusioje sodyboje.

Kuopos valdyba

jų organizacinį komitetą suda- 
i ro dail. J. Juodis, o. Galvydie-r 
nė, O. Petrikienė, 1. Valauskie- 
iiė ir A.,Plepys. _..   - —..

-L 7ms Angeles Lietuvių Die* 
na puikiai pavyko. Visus pro
gramas ir renginius lankė daug 
žmonių. Chieagiečių solistų kon 
certan atsilankė apie 9tX) sve
čių. Sėkminga buvo ir dailės 
darbų paroda tiek lankytojais, 
tiek ir nupirktais paveikslais.

— SLA vice pirm. Al. J. Čap 
liko laišką ‘‘Komunizmas Bos
tone’’ išspausdino Su. Boston 
Tribunė. Jąįme autorius stip
riai pasisakė prieš fed. vald- 
džios'kišimąsi'j vietos gyven
tojams priklausančius reikalus 
ir vaikų vežiojimą integracijos 
tikslais. .,

— Rūįa AtJcsninytė, • Naras 
Alksniniu, Maryte BKžinkaus- . 
kaitė, Juozasp&epkauskasj. Ai
da šukytė ir Audra Užpurvytė 
baigė Brocktono lituanistinę i— 
mokyklą. Mokykloje mokė El
zė Ribokienė,-Dana Alksninio- 
nė, Irena Lewis ir Petras Viš
činis. Mokyklą globoja kuh.; 
kleb,. Petras Aakalis, Tėvų ko
miteto pirm, yra Liuda Šukie
nė.

MISCELLANEOUS 
{vairūs ixiykai

WALL WASHING AND

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

334-4387.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy rerltie

ALLOY IS GROWING

ACCOUNTING AND 
CLERICAL HELP WANTED

Good pay, benefits and working con
ditions. V

CALL GREG
> at 

225-2212 '
or come in for interview at
, 3207 SO. SHIELDS

CHICAGO

TO MANAGE MOTHERLESS 
HOUSEHOLD 

able to love and care for children. 
Live in, 

815-886-2450

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žema — Pardavimui

REAL ESTATE WR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB žemais nuošimčiais meneslniais išsimokaiimais 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Vv. Cermak Roa? Ghicapo jy Virginia 7-7747

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

VISŲ RCŠ1Ų DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-22J

... ..-... . hi issi

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted ct, Chicago, HL 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

-- - -■ ------------- :--------------------------------  -

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, UL 60629 • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5.9209

— Alero Daley komitetas ir 
C’iicagos parkų distriktas ruo
šia įvairiose miesto apylinkės 
nemokamus -koncertus. Sekan
tį trečiadienį, liepos 14 d., 7 
vai. vak. Marquette Parke Leo 
Henning diriguojamas orkest
ras gros klasikinius ir popu
liarios muzikos kūrinius. Par
kus lankys ir specialūs vaikų 
teatrai. Liepos 12 d. 2:30 vai. 
popiet bus Donovan Parke, 
3620 So Lituanica, liepos 15 d. 
2:30 vai. popiet bus Curie mo
kyklos parke, 4949 Archer, lie
pos 16 d. 10:30 vai. ryto Gage 
Parke, 2415 W. 55 St.

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

Amerikos lietuviu 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 į sandėrius su okupantais ar jų įgaliok 
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, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik Jaikrašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: ChleagoĮe Ir Kanadoje metams,— $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims men. — $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.

— Balf o skyriaus St. Pelers- 
burge pirmininkas J. Valaus- 
kas ragina neužmiršti prasmių 
gai sutvarkyti savo palikimą ir 
sudaryti testamentus, kad sun
kiu darbu įgytos santaupos ne 
pranyktų bylose arba nepatek
tų į mūsų- ■ tėvynės .: paye'rgėj ų 
rankas. Sudarant testbmenfus7 
maloniai prašo prisiminti ir 
BALF’ą, kuris ilgus’ metus šel
pia visame pasaulyje reikalin
gus pagalbos lietuvius. Taip 
pat nepamirštini lietuviškos 
spaudos reikalai.

— Dail. Antano. Rūkstclės 7.0: 
m. sukakties minėjimą ir jo 
darbų parodą ruošiasi- pradieti 
rengti spalio menes. Rengė-

prašau Atitaisyti 
NETIKSLUMĄ 

’ ■ r ■ ■ -.fri

Kosto Januškos straipsnis, bu
vo aspausdihtasj šių metų geg. 
19 d. Naujienose, Nr. 117. Ten 
autorius rašo^

“Ne atskiri 3 asmenys: J. 
Vaičiūnas, ALŪselis ir J. Janus 
ka, bet naujai Išrinkta 1975 m. 
balandžio meh. LB Marquette 
Parko Apylinkės valdyba, -ku
rios .pirmininku tapo J. -Bai
džius, savo teisėtam reikalavi
mui apylinkės valdybos pini
gus apsaugoti, pasamdė ądvo- 
katą, kuris stengėsi, kad Lietu
vių Bendruomenė Marquette 
Parko teisėta apylinkės valdy
ba pinigus atgautų.”

Nei J. Bagdžius, nei J. Vai
čiūnas, A. Ūselis ar K. Januška 
pavieniai nėra kompetetingi 
apylinkės vardu, be valdybos 
narių nutarimo, jokio atvoka- 
to samdyti. Jie neturėjo teisės 

itb daryti, f -r . ' j
\ J. Vaičiūnui vadovaujant 
Marquette Parko apylinkei, 
JAV tėismo-sekretorius 1974 m. 
rugsėjo’ 14‘d. pasiuntė'kelieins 
/valdybos - terminuotus laiškus 
apie. Chicagos Savings & Loan

SECRETARY LAW OFFICE , : 
Intelligent person, possessing. high 
degree^of- secretarial skills, needed 
in growįhg law firm. Position entails 
full secretarial duties and related 
adm. for partner? Excellent sa
lary. . - ■’t ■' ??
Loop Ideation. 346-7404

' “ *>•- > ’ }J '

NEW BUFFALO, MICH. Savininkas ■DTTTyC! D'PAT TT’Q'T’ATT? 
parduoda 2 aukštų namą gerame -D U V o IvIuFklj jLoiųvLIL 
stovyje su 5 kambariais 1-me aukš
te ir 4 viršuje.. Centrinis šildymas 
gasu. 65x165 pėdų sklypas. 2 blogai 
nuo ežero. 28 pėdų garažas. 114 No. 
Barton New Buffalo. Mich., 
49117. Tel. 616-469-1636. Kalbame 
lietuviškai. ----- -  —

NAUJIENOS,
1‘ 39 So. Halsted SL, 

Chicago, UI. 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 ______________________________

DIDELE ĮTAKA Į VAKARŲ 
EUROPĄ

aiškiai pamatysite, jei Romoje ap
lankysite Vatikano muziejų, pamaty
site Kotrynos Mediči dėdę Popiežių 
Klemensą IH, Florencijoje — :j>ačią 
Kotryną Madiči, Lietuvos karaliaus 
Henriko m motiną. Milane — Lietu
vos karaliaus Zigmanto H žmoną 
Boną Sforzą. o Paryžiuje — Henriko 
H ir jo tėvo pastatytus LouVre rū
mus. ’ T

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

ADRESAS

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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to Marquette Parko valdybos 
posėdyje nutarta samdyti ir bįų 
vo pasamdytąšj.advbkatas.. Tai 
paliudiją advokato., parašą tu
rintis 1974 m. spalio 8 d. kvi
tas.-Ne J.. Bagdžius 1975 metais 
samdė advokatą, kaip Januška 
tašo, bet jį pasamdė J. Vaičiū
no vadovauta apylinkės valdy
ba. dai“ .1974 me tų. sp.alio 84d. :

Rašant apie šią -nelemtą; by
lą, reikia naudotis*' tiksliomis 
žiniomis ir teisingais ' tvirtini
mais. Teisybę mėgstąs

. „ . J. Bagdžius

' 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 
S' 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

62-tra ir’Talman.
į' '.3 BUTAI ir tuščia 
pajamų per mėn. Brighton Parke. 
$28.000;

garažas.
S29.900. 
krautuvė. $360

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax 

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

PIRKSIT — PARDUOSIT — 
NUOMOsrr. 

įvairūs draudimai
Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
TeL 254-5551

8929 SO. HARLEM AVE. 
Tel. 598-3290

135-TA IR ARCHER AVE. 
TeL 257-5861'

4— « ' « I I III ■ H- — I- — ■

M. A. ŠIMKŲ S
Rea! Estate. Notary Public. .

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

šymai ir kitokį blankai. I

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

— Kiekvienas lietuvis gali ap 
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Arnerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir - jaunuo
liams pigi ;TERM apdrauda: 
$1,000; tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowirienL apdrauda aukštajam 
mokslui arba, studijoms. Klaus 
kite .apie grupinę Akcidentalę 
apdrauda brganjzącijų na
riams -r '; tik už $1,000 ap- 
.draudą.; DeŲ šių. ir kitokių in- 
■fprmajciįų- skambinkite Krįsti- 

įĄssoęiatioh • norą-, išsiaiškinti,! nai-- rAustin.’;.- % Naujienos
kam priklauso pinigai. To me- Tel: 421-6100. ’- .; . .. (Pr).

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galimi giutr puiklu knygv, kurlor papuoš bet kokią , 

knygų įpintą ar lentyną.: \
Aleksandras Pakalniškis^ MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu .-dienų 

atsiminimai ’m Įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 36,7 psl.* Kaina $5. ' ‘ ’ ■ ' •.' į

A. Pakalniškis, METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje r aprašymai, suskirs- . 
tyti i 12 daliu. 296 psl.. kaina $5. t ‘

D r. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. II tomas. Gra
žiais viršeliais. 336 psL Kaina $61)0.- Minkštais virš. $5.00

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- 
RUA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 pslM įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais _____________ ......... ..... . $2.00

Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos apskritys su-Tidomiais;: aprašymai s,, iliu--., 
stracijomis ir dokumentacija. 336’pst., kaina $6.

P. Kesiūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3. j

Janina Narūnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 psL __—— ----------- $3.oo ;

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

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms. ;
NAUJIENOS, i

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

Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug: paveikslu. Kaina $2.00.

DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE. Kišeninio formato 151 psl. Kaina $2.00 
Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorai.

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

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or
der} tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 KL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
’’•00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telef. 434-4680

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telafj REpubUc 7-1941 -

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, II|.~ 80631 Tel. YA 7-5980

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

(Pr).

SONOS SONIAVS $ H A08 
83MOd 3JV3d S.VOIB3WV 

> N3H1ON38IS 813H

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl. 60609 TeeL VI 7-3447

t D Ė M E S IO 
62—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA) 

Tiktai $71 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas penslninkami- 

Kreiptis: \

4545 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

HOMEOWNERS POLICY

Cal! Frank Zapolis 
32O8’/a W. 95th St.

GA 4-8654

STATE FARM

INSURANCE

State Farm Fwe and Casualty Company

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P6-8 vienintelį
- f yA lietuvį kailininką
A’lv Chlcagoje ------

iMsLNORMANĄ
^g^BURŠTEINĄ

263-5826
iVĮįaB P<Sį (į>taigo«) ir 

677-8489 
(buto)

185 North Wabaah Avenue 
2nxl Floor Chicago, Ui. 60601

PASISEKIMĄ BIZNYJE 
NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ 
BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI

q easy ways 
to get the 

jv^Zip Codes 
A £?'? °1' 
A /people 
fl, / y°u

1 When you receive a letter, 
note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book.

2 Call your local Poet Office 
or see their National Zip 
Directory.

3 Local Zipa can he found 
<m the Zip Map in the 
bueineas page* of your

WaW aS S




