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APLEISTI LIBANĄ

Amerikos karo vadovybė nori, kad paveiksle matomas lėktuvas pakęisty dabar esančius bom- 
banešius. Visa tai kainuotu valstybei biliįonus doleriu, bet kariai yra įsitikinę, kad šis lėktuvas 
būtu daug naudingesnis uz turimus karo lėktuvus. Bandymai daromi Kalifornijoje, Edwards 
aviacijos bazėje. Kongreso atstovai kritikuoja naują projektą.

IS VISO PASAULIO

SPRINGFIELD, ILL___ Illi
nois general-prokuroras William 
J. Scott pranešė Federalinės 
Aviacijos Administracijai, kad 
jis rengiasi tą administraciją 
apskųsti teismui, kad priverstų 
laikytis nuostatų dėl triukšmo 
sumažinimo sprausminiam lėk
tuvams sumažinti jų kurtinan
čius garsus;

CAMBRIDGE, Mass, šio mie
sto taryba nubalsavo uždrausti 
Harvardo universitetui ir Mas- 

kariuomenės žygius Liba- į sachusette Teologijos Institutui

Sovietai jau nebesislėpda
mi stojo palestiniečių pusėn ir 
reikalauja, kad'Sirija-atitrauk
tų savo kariuomenę iš Libano 
teritorijos. Tai stipriausias So
vietų pozicijos pasireiškimas Li 
bano civiliniame kare, kuris iš
ryškėjo paskųtiniomis dienomis 
Maskvoje, besikalbant slaptai 
Sirijos užsienių reikalų ministe
rial A. H. Chadamui su Krem
liaus pareigūnais.

Kremlius jau anksčiau buvo 
pareiškęs, kad Libano civilinio 
karo ginčus reikia palikti išsprę 
sti patiems libaniečiams ir la
bai nepatenkintai priėmė Siri
jos 
ne.

Arafato vadovaujamos pales
tiniečių jėgos buvo pakankamai 
stiprios įsigalėti Libano val
džioje. Per juos Maskva tikėjo
si paversti Libaną savo padali
niu — maskvišku satelitu. Siri
jos kariuomenė gerokai tas Ma-. 
skvos politines kortas -sumai-' 
'šė. '

, jMąskyos pozicįj a_ Libaną jai-, 
” ' žvilgiviešai -išryškėjo ' Sovietą

— Afrikos—Azijos bendrdadar- 
biavimo komiteto pareiškimuo
se, kad Sirijos kariuomenės įsi
vėlimas Libane tik pablogina si- 

■ tuaciją ir taikos pastangas į sta 
to į pavojų. Minėto komiteto pa
reiškimai reiškia komunistų par 
tijos lyderių balsą, kuris atvirai 
priešingas krikščionių libanie
čių jėgoms, besąlyginiai remda
mas palestiniečių “patrijotinį” 
judėjimą. Pasak komiteto, pale
stiniečių tik jėgos gali atnešti 
Mažojoje Azijoje laisvę, taiką 
ir progresą.

tęsti jų daromus genetiškus eks 
perimentus, kur genetinė me
džiaga iš vieno mikroorganizmo 
perekliama į kitą. Kai kurie mo 
kslininkai pradeda baimintis, 
kad tokie, eksperimentai - gali 
baigtis pagamintais pavojin
gais virusais ir jais gali apsi-

įkrėsti žmonės.

STAMBI REPORTERIO

TEISĖJAS GRADY PATARĖ JUODŽIAMS
IR POLICIJAI NIEKO NESKELBTI

CHICAGOS MIESTAS APELIAVO Į AUKŠTESNI
- TEISMĄ NUTARIMUI PAKEISTI

Palestiniečiai praki- 
ša ir pralaimi

Civilinis karas Libane pakry
po krikščionių pusėn, atnešda
mas žymų praleimėjimą Jąsi- 
rui Arafatui ir jo Palestinos iš
laisvinimo organizacijai. Arafa 
tas, remiamas ir ginkluojamas 
Maskvos, tikėjosi laimėti civili
nį karą ir perimti vadovavimą 
visoje Libano teritorijoje, bet 
Sirijos kariuomenė kartu su 
krikščionių jėgomis sumaišė vi
sus Arafato ir Maskvos išskai
čiavimus.

Apie 10,000 krikščionių kovo 
tojų užėmė Viduržemio jūros 
pakraščių miestą Enfe, prieš 
tai išlaisvindami šiaurinę dalį 
iš palestiniečių ir musulmonų 
jėgų. Maždaug 1,500 asmenų 
buvo užmušta penkių dienų ko
vose Koura provincijoje. Krikš
čionims padeda apie 12,000 Siri
jos kareivių.

Palestiniečių vadas Arafatas 
tad ir kreipėsi į Egipto prezi
dentą Anwarą Sadatą, kad tas 
sustabdytų kovas, nelaukiant vi 
siško pralaimėjimo. Diplomati
nėmis žiniomis Kaire, arabų tai 
kos komitetas, vadovaujamas 
M. Riado, arabų lygos sekreto
riaus, šaukia arabų valstybių už 
sienio reikalų ministerių kon- 

’-f^renciją 'aptarti susidariusią 
padėtį Libane.

" SANTIAGO, Chile. — Patch- 
cio Candia, 25 metų, Chile re
porteris, dėl kurio neatsargu
mo buvo paskelbta melaginga 
žinia, kad nužudytas Kolumbi
jos prezidentas Alfonzo Lopez, 
ištremtas atgal į Chilę ir neteko 
UPI tarnybos, kuriai rūpestin
gai ruošėsi. Įsitikinęs, kad Uni
ted Press International žinių 
persiuntimo aparatas yra iš
jungtas,zjis bepraktikuodamas 
teletypu rašinėjo kas galvon 
užėjo, nežinodamas, kad apa
ratas buvo sujungtas .su New 
Yorku, kur “žinia” momenta
liai buvo išplatinta, “žinia” mo
mentaliai buvo atšaukta.

Nepilnametis

AIRIJOJ KAIP CHICAGO!
BELFASTAS, šiaurinė Airija 

(Irlandija).
berniokas ir jo tokia pat nepil
nametė “draugė” mergiotė pen
ktadienio vakare nušovė jauną 
katalikų porą, kuri ‘‘niekada 
niekam nebuvo padariusi nieko 
blogo.”

Per atviras duris įėjusi ran
komis apsikabinusi žudikų po
relė paleido į vakarieniavusią 
jaunąją šeimą, daugiau kaip 
dvylika šūvių užmušdama abu
du tėvus jų dviejų mažų vaikų 
akivaizdoje. Tėvas, apie 20 me
tų amžiaus, tučtuojau mirė; 
žmona buvo sušaudyta mažą 
kūdikį bemaitinant. Ji mirė nu
gabenta į ligoninę.

STOCKHOLMAS.— Svečios 
tarptautinis taikos tyrinėjimo 
institutas liepos 8 d. paskelbė; 
jog Pietų Afrika gali tapti ant
ruoju Vietnamu, t. y., tarptauti
ne nusikirtūno vieta tarp rytų 
ir vakaru; ’ • r -

Minimas institutas savo išva
das daro manydamas, kad va
karų ekonominis pasaulis yra la 
bai daug investavęs Pietų Afri
koje ir visą tai staiga perduoti į 
Afrikos juodųjų nacionalistų 
rankas būtų nevisai “protinga” 
— vakarų pasaulio investacijos 
yra perdaug didelės ir vertin
gos.

Antra vertus, Pietų Afrikoje 
yra % visų pasaulio uranijaus 
atsargų, kurie yra labai svar
būs vakarams, turint omenyje 
būsinąją energijos krizę. Be to, 
pasak instituto, Pietų Afrika 
laikoma tvirtove vakarų civili
zacijos prieš komunizmą-

Rusų — kiniečių trintis Af- 
rikoe ir vakarų pasaulio ekono
miniai reikalai, supinti su poli
tika, gali, išvystyti į tarptauti
nį susikirtimą pakankamo j ska
lėj. Pavojus kyla ne. iš tiesiogi
niorytų — vakaru įsikišimo, . 
bet iš .lenktynių ginkluojant Af 
rikos .tautas. Taip buvo Vietna
me, taip^gali būti ir Pietų Af
rikoje.

Pietų Afrika pati viena, be 
pašalinės pagelbos, gali vesti 
plataus masto karą, baigia 
vadą

H

iš
švedijos institutas.

Amerika gins
Japoniją

varžtus
JOHANESBURG. — Pietų 

Afrikos nmimumai. buvo kilę 
ir ’ prasidėję; Soweto, juodųjų 
apgyventam^rajone. Neramu-

Japonijos policija 
suiminėja kyšininkus

TOKIJO. — Japonijos polici
ja jau suėmė šeštą All Nippon 
Airways pareigūną, apkaltinda- 
ma kyšininkavimu ir melagio-

mai iškilo dėkįvestos į mokyk- galf;liudijant parlamento ko
las Dutch kalba paremtos afri- miteto apklausinėjime. Buvo 
konų tarmės. Mokiniai buvo suimta ANA lėktuvų bendrovės 
patenkinti mokindamiesi anglų viceprezidentas Naoji Watana

be, prezidentas Tokuji Waka- 
sa ir kiti du Japonijos vidaus 
lėktuvų bendrovės pareigūnai- 
Jie visi kaltinami priėmus iš 
amerikiečių lėktuvų gamybos 
bendrovės Lockheed 12 mil. 
dolerių dydžio kyšį.

Manoma, jog vėliau, surin
kus daugiau įrodomos medžia
gos, bus suiminėjami ir įtakin
gi Japonijos politikai, kurie yra 
įsivėlę į minėtą Lockheed ben
drovės kyšių skandalą.

kalbą.
Pasirodo, kad prie neramu

mų nemažai prisidėjo ir Pietų 
Afrikos valdžios suvaržymai, 
neleidžiant Soweto juodiesiems 
naudotiis elektros srove. Be
veik milijonas juodųjų neturė
jo šviesos ir negalėjo pasinau
doti radijo bei .TV aparatais ir 
kitaią elektros Įrengimais.

Pietų Afrikos vyriausybė, 
atsižvelgdama į neramumų pa
sekmes, pradėjo atleidinėti juo
dųjų atžvilgiu varžtus: 
įvesti elektros srovės 
juodųjų gyvenamuose
nuošė ir tapgi panaikino afri- 
konu kalbos mokimosi mokyk
lose reikalavima-

leido 
laidus 
rajo-

SOVIETAI SUĖMĖ TRIS 
JANKIUS

MASKVA. — Sovietai arešta
vo tris amerikiečius, kaltinda
ma, kad jie bandė šmugeliuoti 
heroiną. Visi trys suimti birže
lio 27 dieną, bet pavardžių so
vietai neskelbia. Sugauti su he
roino kontrabanda tranzito ke
lyje iš Azijos į Vakarus. Suim
tuosius kalėjime du kartu ap
lankė JAV konsulato tarnauto
jai

TOKIJO.— .Liepos 8 d. Japo
nijos užsienio reikalų ministe- 
ris irxJAV pareigūnai pasirašė 
sutartu sulig kuria Amerika pa 
dės gintis Japonijai užpuolimo 
atveju. Sutartis apima grynai 
tik Japonijos teritoriją. Pavyz 
džiui, jei Pietų Korėja būtų už
pulta, Japonijos — Amerikos su 
tartis neįpareigoja įsimaišyti į 
P. Korėjos konfliktą.

Niujorkietis-mėnulio 
savininkas

Mažai kas žino, kad, remian
tis New Yorko įstatymais, mė
nulis-'yra prekybininko Ričardo 
de Tash Skedingo nuosavybė. 
Jis yra įkūręs bendrovę, vardu 
“Metalų ir mineralų gavimo mė 
nulyje komp.” Kompanijos nuo
statai dar patvirtinti gerokai 
prieš, skridimą į mėnulį. Bend
rovės savininkas Ričardas akci
jų niekam neparduoda, norėda
mas būti vieninteliu žemės pa
lydovo savininku.

BASKAI NORI LAISVĖS
BILBAO, Ispanija. — Žinių 

agentūros Cifra pranešimu, ci
vilinės sargybos patruliams 
pradėjus šaudyti į baskų de
monstraciją viena moteris nu
šauta, kiti du asmenys sužeisti. 
Pamaldoms vietinėje bažnyčio
je pasibaigus,“'tfį>ie'1,000 žmo
nių su plakatais ir baskų tauti
nėmis vėliavomis pradėjo eise
ną, reikalaudami amnestijos 
baskų politiniams kaliniams. 
Tik tiek pranešė Cifra.

Baskai savo rase ir kultūra 
visiškai skirias nuo ispanų ir 
jie iš senovės stengiasi gyventi 
atskirai nuo ispanų.

JAV BAZĖS TAILANDE
; PASILIEKA

šutas
Saulė teka — 5:25, leidžią

Mažėja: infliacija
PARYŽIUS,---- Dvidešimts ke

tūrių tautų ekonominio ir išvy
stymo. bendradarbiavimo orga
nizacija skelbia, jog visame lai
svajame pasaulyje nežymiai in
fliacija paskutiniais mėnesiais 
susilpnėjusi, išskiriant tik JAV, 
kur infliacija Šiek tiek, 0,4 bei 
0,6 vieno procento, padidėjusi 
balandžio ir gegužės mėne-

-.^ckh

BANGKOK, Tailandas.— Ta- 
jaus (Tailando) užsienių reika
lų ministerio pranešimu, Jungti 
nių Valstybių bazių tam tikras 
skaičius Tailande pasilieka 
kaip atrama Diego Garcia salo
je statomiems JAV-bių milita- 
riniams įrengimams, kai šio 
liepos mėn. 20 dieną baigsis ter 
minas ir JAV karinės jėgos 
Ta:landą apleis. Diego Garcia 
sakįe JAV-bės stato galingų 
laivyno ir aviacijos bazę Indi
jos okeane apie 1,000 mylių at
stu nuo Indijos.

Chicagos teisėjas John F. Gra
dy, išklausęs Martin Luther 
King Jr. judėjimo atstovų skun 
dą prieš Chicagos miestą ir po
liciją, nutarė leisti šio judėjimo 
juodžiams suorganizuoti eiseną 
Marquette Parke šių metų lie
pos 17 dieną.

Skundą teismui paruošė du 
šio judėjimo atstovai, protestan 
tų kun. A. I. Dunlap ir liutero
nų kun. Edgar Johnson. Jiedu 
skundė Chicagos miesto ‘merą 
Daley, Chicagos miesto savival
dybę, Chicagos palicijos vadą 
-James M. Rochfordą ir vietos 
policijos nuovados viršininką, 
juodaodį. Jie sakė, kad pažei
džiamos Martin Luther King 
šalininkų pilietinės teisės. Jie 
turi teisę eiti bet kurioje Ame
rikos vietoj, niekas negali jiems 
uždrausti, tuo tarpu Chicagos 
policija neleido jiems suruošti 
eisenos į Marquette Parką, juos 
areštavusi net 25 kartus, iš jų 
pareikąląvusi, užstato Įr. dar šau. 
kianti teisman.

Teisėjas labai atidžiai išklau
sė skundikų pareiškimus, išklau 
sė jų advokatų dėstomus sam
protavimus ir nerado jokio rei
kalo sustabdyti juodžių eiseną 
per Marquette Parką. Juodžiai, 
kaip ir kitaspalviai Amerikos 
piliečiai turi teisę suruošti eise
ną Marquette Parke ar kurioje 
kitoje vietoje, jeigu jie nenai
kina nuosavybės, nekelia triuk
šmo ir neardo viešosios tvar
kos. Abu Kingo judėjimo dvasi
škiai protestantai skundėsi, kad 
Chicagos miesto policijos įsaky 
mas juos sustabdyti prie Bell 
Avenue geležinkelio tilto yra 
didelis jų teisų pažeidimas, to
dėl jie ir nori, kad teismas ne 
tik leistų jiems suruošti eiseną 
į Marquette Parką, bet nubau
stų merą Daley, policijos vadą 
Ročhfordą, miesto savivaldybę 
ir kitas įstaigas.

Teisėjas išklausęs skundą ir 
davė Martin Luther Kingo ats
tovams šių metų liepos 17 dieną 
suruošti eiseną Marquette Par
ko gatvėmis. Į kitus Kingo šali
ninkų reikalavimus jie nekreipė 
jokio dėmesio. Jis pabrėžė, kad 
eisena turi būti tvarkinga, čia 
pat abiem judėjimo vadams jis 
patarė nedaryti jokių pareiški
mų, kurie galėtų kelti bet ku
rios pusės aistras. Tas pats pat- 

’varkymas tinka ir policijai.
Chicagos miesto atstovai tuo 

jau paruošė apeliaciją į federa- 
linį apecialicjos teismą. Teisė
jas Grady tuojau pareiškė, kad 
apeliacija galės būti išklausyta 
šių metų rugpiūčio 20 dieną, 
bet apeliacijos teismas patvar
kė, kad ji bus tuojau išklausy
ta. Apeliacija prašo panaikinti 
teisėjo Grady sprendimą, nes 
Dr. Martin Luther Kingo atsto
vams nėra jokio reikalo ruošti 
eisenos į ramų Marquette Par
ką. Kingo šalininkai bereikalin
gai kelia ramiai gyvenančių ir 
įstatymį besilaikančių Marquet

Pagrobtoji izraelite 
mirė Ugandoje

Keliavusi Anglijos pasu ir 
dvigubą pilietybę turinti 75 m. 
Dora Bloch mirė Ugandoje. Jos 
mirties priežastis įvairiai aiški
nama. Vienos žinios sako, kad 
ji paspringo ir užduso maistu, 
kiti sako, kad jai ligoninėj pra
dėjus šaukti, kai Izraelio lėktu
vai bombardavo ir Izraelitai lai
svino lėktuvo keleivius, ligoni
nėje buvę Ugandos sargybiniai 
ją uždusino, sukišdami į burną 
skudurų.

Ją ligoninėje lankė, jai dar 
gyvai esant, Anglijos pasiunti
nys, prašant Izraelio pasiunti
nybei Londone. Izraelis su 
Uganda neturi diplomatinių san 
tykių.

Su Dora Bloch keliavęs sūnus 
Han Hartuy grobikų pagrobtas. 
Jis kartu su kitais keleiviais 
buvo Izraelio išlaisvintas • ir at
gabentas į Tel Avivą: Dora 
Bloch turėjo Anglijos ir Izrae
lio pilietybę.
Izraelio kariniai lėktuvai, skri

sdami į Ugandą, pakeliui benzi
no prisipylė Kenijoje. Lėktuvai 
iki Ugandos turėjo skristi 7 va
landas, bet pagrobtųjų gelbėji
mas teužtruko 45 minutes. Vie
name lėktuve skrido 3 medici
nos daktarai ir turėjo visus ope 
racijų įrengimus.

Visas pasaulis sveikina Izrae
lį taip gerai suplanavus ir įvyk
džius pagrobtųjų gelbėjimą.

Paštininkų streikas 
griauna Ispanijos 

valdžia
L.

MADRIDAS. — Ispanijoje - 
prasidėjo paštininkų streikas. 
Jis ardo tik ką susidariusos Is
panijos vyriausybės pamatus, 
streikuojant 15.000 pašto tar- > 
nautojų.

Ministerio pirminmko Adol
fo Euarez Gonzalezo sudarytas 
ministerių kabinetas liepos 9 d.* 
formaliai posėdžiavo, dalyvau
jant karaliui Juanui Carlos, ap
tariant .susidariusią padėtį, iš
šauktą streikuojančių paštinin
kų. Galimas daiktąs, kad vy
riausybė nutars visus paštinin
kus mobilizuoti j kariuomenę, 
priverčiant tuo užbaigti streiką 
ir dirbti normalų pašte dėrbą.

Streikininkai reikalauja pa
didinti atlyginimą. 85 dol. į 
mėnesį. Vyriausybė sutinka pa
kelti algas tik 45 doleriais.

te Parko gyventojų nuotaikas. 
Daugelis negrų dirba įvairiose 
Marquette Parko įstaigose. Be
reikalingos demonstracijos tik
tai kliudo darbą ir žaloja 
nių ir savivaldybė* sew*.
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VIKTORAS PERMINAS

Namai pragarai - Be namų negerai
geli mirti <— piaJdeda turto if 
pinigų grobstymas, tam pra
džią padarė šauliai, r.

(Tęsinys)
Po okio nutarimo namų vai

dyba privalėjo tuojau sutaisyti 
stoen ir sąskaitų atiduoti advo
katui. tegul ieško. Bet valdyba 
nei slogo taisė, nei atidavė 
ko n t ra k tor i u teisiu ui. Nutari
mo n« vyktė, o vanduo daro sa
vo ir gadina pastatą. Kaip at-i 
rody* pavasarį salės-ateitis pa’ 
rodys, galima iš anksto pasakyj 
ti, kad kainuos nemažai pini-j 
gin kurių nėra jau per daug,Į 
ir tuos pačius valdyba pradėjo! 
sauvališkai mėtyti.

Pirmininkas ir mane buvo j 
ant stogo užlaipdines. Mačiau 
kaip pats lipdė, taisė, bet ką Į 
gali tokiam milžinui padėti pi-j 
lant smalą puoduku — tai la-į 
šas jūroje. . . Pasakiau, kad be 
reika!o vargsta-reikia visą sto
gą vorai išpilti smala, gavau 
atsakymą, kad nesą pinigų..J

Pirmininku dar buvo Dr. ML 
leris. kai su Detroito šauliais! 
buvo padarytas susitarimas:] 
sau* i ai paskolina namams 1000. į 
— dolerių neribotam laikui 

_ už t: i jie gauna nemokamai ant į 
raLu ie namų aukšte patalpą^ 

- jų bibliotekai ir štabui-irgi ne
ribotam laikui. Iki šiol susi ta-! 
rimas buvo vykdomas.

Bet laimei, ar nelaimei, į i 
namu valdybą pateko visi, ar- 
beveik visi šauliai. Namų pa-! 
dėti, kiek pablogėjo dėl juo-’ 
dūk u. o ypatingai dėl Kultūros j 
Centro salės pastatymo.

šauliai nusigando, kad gali j 
dinffti jų paskolintieji pinigai. 
Namų valdyba tuoj nutarė šau- 
liar?< išmokėti .500. — dol. Tei 
singiau pasakius, ne valdybai 
nutarė išmokėti, o šauliai nuta
rė pasiimti, nes jiems daugiau! 
rūpi šauliu, o ne šilsiančiųjų į į 
pakalnę namų reikalai. Valdyj 
ba galėjo šį reikalą atiduoti: 
svarstyti visuotinam susirinki

mui, bet ji nujautė, kad susi
rinkimas, esant sunkiai namų 
padėčiai, nebūtų tani pritaręs. 
Kombinatoriai užbėgo susirin
kimui už akių, išmokėjo pini
gus ir papūskit į uodegą... Pa
skolinti pinigai neribotam lai
kui ir niekur nepasakyta, kad 
pinigus reikia grąžinti šiemet, 
kada verkiant reikia pinigų 
remontams ir virtuvės agrega
tams pirkti

Jei jau gražinama skola, tai 
kodėl valdyba nereikalauja už 
patalpas nuomos? Iš kur gi ga
li namai gyventi, jei net tokia 
galinga organizacija nenori mo 
kėti nuomos? Ką bekalbėti apie 
kitas, neskaitlingas organizaci
jas, o ypatingai labdarybės.

šauliai aiškina, kad pasko
lintųjų pinigų procentai, palū
kanos apmoka patalpų nuomą. 
Pažiūrėkime kiek susidaro pa
lūkanų ir kiek nuomos. Paim
kim aukšciausį promentą-septy 
ni ir trys ketvirčiai-dėl patogu
mo imame 8 %, o nuomą už 
kambarį imkime pačią žemiau* 
šią. Welfare savo glob uoli
niams moka tik už patalpą-60. 
— dolerių mėnesiui. Dar pi
giau moka šiame rajone vien
gungiai, pensininkai ir vadina
mieji “bomai” — 10. -- doler. 
savaitei.

1000. — dolerių per penke
rius metus duotų 400. — dole
rių palūkanų, o viengungio nuo 
ma už vieną kambarf per pen 
keris metus 2100. — doleriu . -. 
Dabar matote kas kam turi mo 
kėti ir nemažai. To tūkstančio 
dolerių ir palūkanų senai ne
bėra. ..

Nejaugi šaulių štabas negali 
už patalpas mokėti pačios že
miausios nuomos šiame rajo
ne? Kam išnaudoti, apgaudinė 
ti draugišką, sunkioje padėty
je esančią, namų draugiją? 

. Kai nujaučiama, kad ligonis

L. Namų parengimui

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, rx 

mažai kas ši klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 

. seniu><n 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 nurodi 

■ ki. k Metu ’odžio 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 jmns bus pasiųsta, jei du doleriu atsiųsib 
šitn> adr<»sui

NAUJIENOS. 1739 So. Halsted St.. Chicago. UI. 60608.

Nuo J962 melų L. Namų ati
darymo buvo įsigalėjusi tradi
cija, kad namai kartu su klu
bu ruošia metuose du gerus pa 
rengimus — mętinį balių ir 
Naujųjų metų sutikimą. Taip 
buvo laikytųsi iki šių metų.

Buvo taip. Pprengimų pel
enas eidavo namams, tai ba
liams ir jų paruošimui vado
vauja namų draugijos pirmi
ninkas, o kiti nariai jam pade
da. >

Šią žiemą pirmininkas per 
ilgai snaudė, per vėlai pradėjo 
rūpintis orkestrų ir šeiminin
kėmis. Rezultate-baliui begalė 
jo pasamdyti lenkes šeiminin
kės, laimingu būdu dar gautas 
orkestras. Be jokios reklamos, 
balius davė nekokius rezulta
tus.

Negavusios Naujųjų metų Jo a 
liui orkestro, valdybos ,nutąfė 
baliaus neruoš.ū, $ąuliaįi .tupė
jau paskelbė, ka^jieruo&įa šą-^ 
tikimą ir loję pančioję _yietoj|ei.: 
Iš paviršiaus žiūrint atrodo, kad 
viskas tvarkoje, bet taiph/ėrsk.*.

.r. . i -i<- ‘iutfi--.’-Jlie patys žmones ir čia jr 
’en, lik pakeitė iškabą: vieton 
L. Namų ir D. G. Klubo, iška
bino šaulių iškabą... Atsirado 
ir orkestras ir šeimininkės, tik 
reikėjo noro, o. to noro L. Na
mams nebuvo__žmonės gi nė
ra jau taip akli — mato kas 
daroma. Dar kalbaiųa, kad mes 
namams padedame; reikėtų 
nors kiek turėti sąžinės...

Niekas negali pavydėti, ar 
uždrausti dirbti lietuviškai kūl 
tūrinį darbą, gerai, kad organi
zacijos dirba ir siekia laimėji
mų, bet tik ne per kitų organi
zacijų lavonus... Labai negar 
binga šitokiu būdu užgožti jau 
senas ir garbingas organizaci- 
j as.

Apie Lietuvių Namų 
Draugijos susirinkimą

Š/m. sausio 11 d; visuotinia
me L. Nanm susirinkime senoji 
valdyba, nebaigusi savo ka
dencijos atsistatydino, sako, 
kad likęs vienas narys, bet ir 
jo susirinkime nesimatė. Kad 
nauja valdyba neišrinkta, pas
kelbta per laikraščius ir radi
jo. Buvau mandatų komisijoje, 
bet pasireikšti neteko, nes ne
buvo jokių nutarimų, jokių 
balsų skaičiavimų. Keistai at
rodo, kai su apie §.100,000, 
objektu šitaip vaikiškai pasiel 
gta...

Ginčytasi dėl kiauro stogo, 
dėl nelaiku išmokėtų šauliams 
pinigų, bet jokių nutarimų ne-

Lietuvos

Vliko apyskaita
Vyriausio Lietuvos Išlaisvi

nimo Komiteto 1975 m. pinigi
nę apyskaitą Vliko Taryba pat 
virtino 1976 tu. vasario 23 d, 
įvykusiame posėdyje. Apyskai
tą patikrino ir Tarybai tvirtin
ti pateikė Tarybos narių komi 
sija, susidedanti iš. Vytauto 
Vaitiekūno (pirm.), Antano
Škėrio ir Leono Virbicko (na-

J ■■■ 
išleista 3,- 
jų ir Vliko

Airiai moka vogti,
/ - *!• ;

bet nemoka slėpti
DUBLINAS. Detektyvai rado 

^900,000 vertės prancūzą fran-

Penktoji Lietuvių Tautinių

ŪKIU ŠVENTE
-Amerikos Bicentennial Minėjimas

RENGIAMAS

padaryta, ir stogas ir namai 
palikti Dievo valiai... Darosi 
išvada, kad namų- savininkai- 
draugijos nariai visai nebesi- 
idomauja namų likimu.

Jei jau taip reikėjo nors nu
tarti pSvesii kam nors nąinus 
administruoti, arba paskelbti 
juos jiąr^avimui. Mes nežino
me, o gal ^ąm ir labai ši vieta 
reikalinga. Reikėtų paskelbti 
gyventi ir laukti. Nepaskelbus 
bus beveik neįmanoma parduo
ti, o kad prie to einama, nebė
ra ko slėpti. Kad Taikytis dar. 
galima — rodo metinės pinigi
nės apyskaitos. Mes galą su ga
lu suvedame ir jaėra ko kristi 
panikai į glėbį.
L. Namų. Revizijos Komisija

Į smulkmenas neisiu, tik 
pastebiu kas mąn kri to akin, 
f; Akte nematyti, kad namų 
kiauras stogas daro didelius 
nuostolius salėms,, kurių dažy
mas kainuos milžininškus pini 
gus. 2. Išgleręs‘šildymas. Karš 
ti garai eina po grindimis, gadi
na sienas ir grindis. Pinigai bė
ga po grindimis...

3. Nepastebėta, kad šauliams 
nelaiku išmokėti pinigai neat
siklausus visuotinio susirinki
mo.

i 4. Nereikalaujama iš šaulių 
už penkerių metų, naudojimąsi 
patalpomis nuoma.

5. Nepastebėta kodėl šiemet 
neruoštas Naujųjų “Metų suti
kimas. 6. Išglėrę. virtuvės agre
gatai, reikia taisyti, ar naujus 
pirkti./ ?

Nemanau, kad revizoriai tai 
tyčia nutylėjo. Apgraibomis 
atlikto darbo rezultatai. Valdy 
bai padėkos galėjo-ir nerašyti. 
Statau revizoriams' klausimą, 
už ką dėkoja? f <

Pabaigai" ■ r
1975 metų “Karyje* Nr. 10 

Šaulių Sąjungos Pirmininkas 
atsako žurnalistui A- M. į klau 
simus.

— Ar sąjungos veiksmai ne 
sikryžiuoja su kitą organiza
ciją veikla, ar neužgbžiant ma
žesnių organizacijų veiklos?

— Kitoms Organizacijoms ne 
■ 4ik nekftūdoJrta, bet savo+Mka 
ir ištekh’ais^fažnai 1 padedamę 
kitoms organizacijo'rris, dirbau 
čioms kuĮlū^tnius. patriotinius 
ir šalpos .darbus. ,'r

Išvadąi te^il dard'pats skai
tytojas. bet, kaip matome, A. 
Mi ne be pagrindo šaulių vadui 
statė kitų organizacijų užgoži- 
mo klausimą.

INTERNATIONAL AMPIIITEATRE, CHICAGOJE
ŠYENTto PROGRAMOS BILIETAI (kainos apačioje nuo SB.00 
iki $4.00; baJkone nuo $8.00 iki $3.00) gaunami "MARGINIUOSE", i 
2511 W. 69 St, Chicago, III. 60629. Tel. (312) 778-4585;

BANKETAS McCormick Place (1X3. 7va|. vak.). Bilietai po $15.00 
($10.00 šokėjams) gaunami "PARAMOJE". 2534 W. 69 St., Chica
go, III. 60629, Tel. (312) 737-3332. Stalai po 10 asmeny.

ŠOKĖJU SUSIPAŽINIMO VAKARAS JAUNIMO CENTRE (IX.4) 
Bilietai po $3.00 gaunami "STASfe'S FASHIONS", MOJ So.Kedzie 
Ave._Chic«go, III. 60629, Tel. (312) 436-4184.

Čekius rašyti; Lithuanian Folk Dance Festivals. Inc. vardu.

ŠVENTĖS RENGIMO KOMITETAS
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Every 
litter bit 

hurts YOU

Litter doesn’t throw 
Itseif away: Htter _ - 
doesn't just happen. 
People cause it—and 
ąnly people can prevent-- 
It “People' means you. 
Keep America Beautiful.

Konfereoci j oms 
396.57 dol. Tarp 
pirmininko dr. Kęstučio Valiu 
no kelioaė į Helsinkį ir Stock-(T —.— - . .
holm, 'Europos Saugumo ir kų, kurie, spėjama, yra dalis 
Bendradarbiavimo Konferenci- Londono Haathrow Aerodrome 
jų proga. Dr. Valiūnas, už šią pavogtų $3.6 milijonų sumoslF)- 

1 868.11 čekį, jį nigai buvo rasti valizoje sudėti 
ir padėti viename Dublino vieš
butyje, esančiame vos per 25 
jardus nuo Airijos parlamento

Eltos informaciniams biule- rūmų. Taip pat Airijoje rasta 
tentams, leidžiamiems lietuvių, 51.4 milijono iš tos $3.6 mili- 
anglų, ispanų, italų ir prancū-į sumos ir dar $953,000 J- 
zų kalbomis, išleista 15,507.92 AV doleriais rasti Zurich mies- 
dol. Radijo stotim, kurios kas- te, Šveicarijoj, 
dieną transliuoja lietuvišką pro. 
gramą pavergtajai Lietuvai

kelionę gavęs 
pasirašė ir paaukojo Tautos 
Fondui.

Komisijos surašytas apys
kaitos patikrinimo aktas rodo, 
kad 1976 m. Vlikas iš Tautos 
Fondo gavo 49,268.00 dol., iš ki 
tų šaltinių — 478.00 dol. ir 1974 
metų likutis 124.24 dol., viso 
metinių pajamų 49,870.2t d: 
Išlaidų turėta 48,564.86 dol., 
kurių svarbiausios pozicijos 
yra šios: Bendriesiems reika
lams — patalpos nuomai,’ paš 
to, telegrafo; telefono, kitoms 
raštinės išlaidoms, raštinės per 
sonalui atlyginti;, kelionėms ir 
nenumatytiems reikalams iš
leista 11,103.00 dol. -1 ■

Kelionėms išleista 2,697.96 
doL Į tą sumą įeina dvi dides
nės kelionės į Užsienius, bū
tent: Elena Kulber buvo dele
guota į Mexico City atstovauti 
Lietuvos moteris Tarptautinių 
,Moters Metų, proga suruoštoje 
konferencijoje ir Simas Kudir
ka deleguotas į Akademiko A. 
Sacharovo vardo tarptautinį 
apklausinėjimą (t r i bunolą) 
Kopenhagoje, Danijoje, liudy
ti apie žmogaus/teisių nebuvi
mą Lietuvoje ir Sovietų Sąjun 
goję.

Patalpos nuomai buvo išleis 
'a 3,948.25 dol. Du penktadaliu 
šios sumos, t. y. 1.579.28 paden 
Tė ’Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas, kuris kartu su Vlikli 
*uri bendrą patalpą.

Nenumatytiems reikalams iš 
leista 2,913.85 dol. Į šias išlai
das įeina vienam studentui, va 
saros metu dirbusiam Vlike, 
mokėtas atlyginimas.

gramą pavergtajai Lietuvai J BANGKOK, Tailandas—Po- 
iŠ leista 7,063.00 doL Branzins- licijos majoras ir 14 kitų,, jų 
kų bylai išleista 5,231.05 dol

★★★★★★★★★★★★
PEACE COSTS MONEY

BUY U.S. SAVINGS BONDS

★ ★ ★ ★ ★ ★ W ★

i tarpe moterys ir vaikai, pavogė 
’iš Vientiane valdišką Laos ma
lūnsparni (helikopterį), perskri 
do per sieną ir Tailando valdžios 
paprašė politiniams pabėgėliams 
prieglaudos. ?

-uU La-LVIKAMS

YRA'RAKŠTIS ,<U AlčYSE'

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savyegulady! 
JCV4%

see us for 
UjOUfi finsmeing. 
* AT OUR tow RATES

WITH REPAYMENT 
TO FIT YQUR INCOME

Compounded
Quarterly

OUR SAVINGS « 
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

fixiH --------

INSURED
*40.000

Mutual Federal 
Savings and Loan

CHICAGO, ILLINOIS 60608

Peteb Kazanauskas, Prendent Phone: Virginia 7*7747 ;
2212 WEST CERMAK ROAD

HOURS: Mon.Tue.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905
. -7 , , - , rx

for different

People want different 
things from a college 
education.

But they all agree 
on one thing. It takes 
more than brains to 
get a diploma.

Why not make the 
burden a little easier. 
Start buying Ū.S. 
Savings Bonds now.

Bonds are a depend
able way to build a 
college fund for your 
children. And an easy 
way to start saving 
them is by joining the 
Payroll Savings Plan.

Start a college fund

1739 So. Halsted Street

Different

now with U.S. Savings 
Bonds. They just might 
let your kids spend more 
time studying and less

school—whatever they 
hope to be.

in^merica.
Buy U. S. Savings Bonds

Li

Chicago, I1L 60608
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rie rašą “Naujienose” '‘tenden
cingas žinias”, ir prieš “Nau- j 
j ienas, kurios tokias korespon
dencijas ^lipinančios.

laiško autoriai, vieloje i*a- 
i miai, gražiai atitaisę tų neva 
ununiniinių korespondentų kiai 
das ir paaiškinę savo teisybę, 
dideliu ituŽiniu puola NR 26 t *- asmenį, pasirašiusį savo kores- 

~lpondenciją inicialais “J. B.” ir

Chuliganizmas, kokio pas mus dar nebuvo

CHICAGOS LIETUVIŲ SPAUDOS KLUBO PUSLAPIS

Adresas: Lithuanian Press Club, 6648 So. Albany Ave 
Chicago, HL 60629. TeL 436-7796

Redaguoja P. STRAVINSKAS
1976 METAI

Š. m. birželįp 13 d., Chicago- jis jaučasi nekaltas, bet jis to 
je, prie Marquette parapijos įj 
bažnyčios, prieš pat pamaldas 
Joje bažnyčioje paminėti liūd
niesiems l&ll m. birželio įvy
kiams bolševikų okup. Lietu
voj, pakeliui pusiau stiebo 
Lietuvos ir Amerikos vėliavas, 
viešpataujant aplink gedulingai 
nuotakai, PLB garbės pirmi
ninko brolio Kazio Barzduko 
įsibrovimas su triukšmu į ten 
susirinkusiųjų ir gedulingai nu 
si teikusiųjų lietuvių minią, šū
kavimas, įzeidinėjant tos para
pijos kunigą kan. V. Zakaraus
ką, turėjusį dalyvauti pamal
dose, buvo toks chuliganizmas, 
kokio Amerikos lietuvių gyve
nime iki tol rodos, dar nebuvo. 
Jis nuskambėjo per visą Chi- 
cagą, sukeldamas visai pagrįstą 
mūsų lietuviškosios visuome
nės pasipiktinimą.

Reikia .tik stebėtis, kaip to “ne 
girdėjo” Tėvų Marijonų “Drau
gas”,* aprašęs tą .birželio liūdnų-

‘ JU įvykių priminimą Marquet
te Pžirke, net-ir vėliavų pakėli
mą, bet nei vienu žodžiu neuž
siminęs Kazio Barzduko ten su
kelto trukšmo, to skandalo ir 
chuliganizmo, kurį tokiam laik 
raščiui reikėjo ne tik aprašyti, 
bet ir jį griežtai pasmerkti.

Mūsų “Tiesos žody” buvo 
“Naujienų” korespondento tas 
nemalonus įvykis,, apklausinė- 
jus jį mačiusius liudytojus, ap
rašytas ir pasmerktas, kaip nu- 
sikalstamasis darbas, dėl kurio 
reikėjo nusikaltėliui iškelti 
Amerikos teisme baudžiamąją

Kaziui Barzdukui buvo leista 
^tKėsos Žodyje” pasiteisinti,-jei

^IL. P. (tikri inicialai)
Klub* » šio mėp. _2 <1; susi

rinkime jMĮt iškė savų abejonę, 
ar verta registruotai ar refor
muotai JAV LB jieškoti susi
jungimo su ‘’neregistruota” L. 
B., kurioje esame visokių ben- 

',ien^ dradarbiautoju. Jįs pavardėmis

f LAIŠKAI Iš LIETUVOS Jeigu kokioms nors šven- 
Kada Amerika susipras? itenu atve>a " rnė*

lš už geležinės uždangos gau
Ii laiškai, be tarpusavio išgy
venimų, ne karti} užmenama 
esantiems laisvėje pavojų ją 
prarasti.

štai laiškų ištraukos: Apie 
dabartinę tvarką sunku mūsų’ 
vaikams aiškinti. Jie nežino 
kaip buvo ankščiau. Jei pradė
ti jiems aiškinti, tai jie negali 
suprasti ir netiki. . .

Mes numanome, kad mes su 
savo tvarka aplankysime Jus 
neužilgo, tai tada Jūsų ponai 

.. Kai aplan- 
Įkyšime, tai bankai, turtai ir pil 
viukai išbyrės — ištuštės ir gal 
teks jiems pabuvoti, kur aš 
buvau nuo 1918 metų iki 1960 
metų (Sibire). Gėda Jūsų po
nams, kad jie nežino jog mes 
prie to einame ir norime priei
ti iš visų pusių. Jie stengiasi 
jumis apgauti gerumu. Mes tai 
matome per televiziją ir girdi
me per radiją, kas kur važiuo
ja ir ką daro, o Jums visa tai 
neaišku...

Nežinome, kodėl pas mus 
su maistu yra sunkiai. Visą 
žiema mėsos nėra parduotuve-

: tems atveža produktų
I sos. tai ei I ės s to v i per v i są k i* 
lometrų. Stovi eilėje nežinai ar 
beliks, kol prieisi prie kruii- 
luvts... l ai vot kaip vargstam.

Apie Jūsų ponus mes j»crai 
numanome. Jie yra baloti. Jie 
bijo ugnies ir savo turto gaili 
prarasti. .. Žinoma, jiems nes
kauda galvos dėl musu. Ar 
mes turime ko valgyli, ar 
Bet mes vienų kartą prisiartin 
sime taip, kaip prie Vietnamo.

Galvos jų nedurnos, bet kai 
mes užlipsim jiems ant no
sies, tai ar bus tik ne per vėlu...

Mykolas Maksvytis (naujai į 
LS klubą įstojęs jo narys) siū
lė mūsų naujai Bendruomenei j 
vadintis ne registruota, o re-

i formuota JAV I-B.
A. Kačinskienė (LS klubo na-' 

rė) pritaria minčiai, kad JAV 
LB būtų pertvarkyta federaci
niais pagrindais, apjungiant jo 
je visas mūsų organizacijas, lik

nurodė tris tai LB priklausan
čius frontininkų labai žymius 
veikėjus, kurie ALR katalikų 
Federacijos konferencijoje balsavo rastų . _. . . » . j save uz musų mažamečių vaikųvisai nepasirašo nuslėpdami t .. „ . . .. . ,7*, .. ,. \ vežiojimą. j bolševikinio auklėsavo vardą, jie vadina spaų-,.. -i .1 Ijimo pionierių stovyklas okup. 
Lietuvoj. Jis irgi nurodė dar tris, 
liudytojus, kurie gali tą faktą' 
patvirtinti. P B. (tikri inicialai) (lietuviai galėtų dalyvauti Ben- 
taqiri pareiškė lame susirinki
me savo nuomonę, kad nerei
kią “perdaug skubėti” su tais 
anąi ^Bįndt uonien.ei. , vienybės 
siūlymu, nes jos narių tarpe 
esama ir lokių, kurie giria oku
pantą ; ir .jo įyęstą Lietuvoje 
tvarką,taipgtJ&ŠPaHsia, kad 
dabarJUey^aŽŠįjiŠMgta į Sovie- 
- - Jesd»ti “didelė”, su
sostinę V-rVttriiunj, kurį' mums 
atgavo ^galingoji” Sovietų Są
junga, kalbėtojas irgi 'nurodė 
vieną tokį /-anos Bendruomenės 
“veikėją”, kurio, pąvardės- čia 
neskelbiame, nes kartais gali 
pasitaikyti ir klaida-.

Andrius Juškevičius, klubo 
narys,- susirinkime .pareiškė, 
kad ne mūsų . reformuota LB, 
bet ta kita I-B turi parodyti 
iniciatyvos vienybei atstatyti. 
Tegtil jos vadai parodo daugiau 
geros valios ir noro susitaikyti. 
Tegul išdėsto savo pasiūlymą 
lai vienybei atstatyti:

Dr.'V. Dargis, reformuotos* kius ruošti- Pirmą kartą susi- 
JAVxLB valdybos pirmininkas,* rinkusieji buvo net sudėję kiek

vieną, pasirašiusį A. Svilonio 
pseudonimu, o visus anonimus, 

tokius, kurie 
nepasirašo

nepadarė. Tuo jis prisipažino 
“Naujienų” kofėspondento ap
rašytus auo skandalo faktus Presams tarnaujančiais 
teisingais.

Nežiūrint tai, kaikaš 
gynėjų ar užtarėjų, tegul ir ne 
viešai, o privačiai “Tž” redak
toriui padarė pastabą, kad anas 
K. Barzduko kaltinimas šiame 
Liet. Spaudos Klubo puslapyje 
buvęs pergriežtas, gal iš dalies 
ir nepagrįstas.

Todėl įvykį aprašęs “Naujie
nų” bendradarbis padarė pasi
kalbėjimą su pačiu nukentėju- 
jusiu ir kartu patikimiausiu — 
tiesiogiu liudytoju kan. V. Za
karausku.

Tas pasikalbėjimas dabar čia 
ir skelbiamas- Palyginus jį su 
“Naujienų” korespondento to 
nėtnalonaus įvykio aprašymu 
“Tiesos Žody*’,- visi tame apra
šyme konstatuoti faktai pasi
tvirtina. Gal tik nereikėjo jame 
K. Barzduko asmens charakte
ristikos, hąiri kartais gali būti 
ir klaidinga. Pvz., iš pasikalbė
jimo aiškėja, kad jis buvęs ne 
negrų muštynėse su jais aplup- 
tas, o plėšikų apiplėštas. Bet 
tai nedidelė klaida.

“Tž” red.

lietuviu tautos
ano-

nimatais (?!) ... I
_ . j Perskaitęs tą gerokai ilgą, 
Is 1° net apie pustrečio *‘PL’1 pusla-

turėti mintyje tai, kad yra lie
tuvių, kurie nepriklauso jokiai 
organizacijai, dėl ko reikėtų
juos visus įtraukti į LB organi
zacinius vienetus I
ar kitaip vadinamus), kad visi

lb orgam-* . .. ./ .. .. i prisikels is miego..(seniūnijas £ . _ t . ...

ne

pio užėmusį Argentinos veikėjų 
laišką, randi jame ne jų didžiai 
paliestą asmens garbę, dėl ko 
butų pagrindo su tokiu truks
imi PLB Valdybos spaudos or- 

jgane ją ginti, o smulkius, visur 
pasitaikančius nesusipratimus, 
^kuriuose to veikėjų asmens 
garbės palietimo, visai nematy
ti. Tie nesusipratimai ir intri
gos — intrigėlės laiške iki smul
kmenų, anot ^7aižganto-Tumo, 
blusinėjami, kad net gaila “Pa
saulio Lietuvio” kreidinio po
pieriaus, kuriame tas daroma. 
O ypač; gaila Argentinos veikė
jų pykstančių širdžių, kurios 
nori sugraužti kažkokius “Nau
jienų” “anoniniatus”, kurių vi
sai nėr, o iš tikrųjų tai graužia 
pačios save ir trumpina veikė
jų gyvenimą, prieš laiką varo 
juos į kapus . ...

Principe ir 
prieš spaudos 
pseudonimus, 
spaudoje kitų 
tik ne prieš mums nepažįsta
mus ir negirdėtus “anonima
tus’,’ dargi tokius, kokius Ar
gentinos veikėjai vadina “spau
dos niekšais” . . . Tokių mūsų 
spaudoje, rodos, visai nėr.

Kai žmogus pagalvoji apie 
tą baisią pyktį ir tų paglostytų 

net 34-rių Argentinos Lietuvių t prieš plauką mūsų veikėjų ker- 
Centro “kūrėjų, valdybos narių što jausmus, kuriais jie siekia 

su jų asmens garbę neva palie-

Tokių irgi reikia
bijoti

“Pasaulio Lietuvio” š. m. bir
želio mėn. laidoje paskelbtas

mes pasisakome 
slapukus, prieš 

paliečiančius 
asmens garbę,

savo pranešime., ir diskusijose 
(susirinkime) pareiškė, kad jo 
Valdyba yra už JAV LB vieny
bės atstatymą, tik ne bet kuria 
kaina, o laikantis principų ir 
siekiant iš LB pašalinti tą blogį, 
dėl kurio ji susikaldė.

Centro “kūrėjų, valdybos narių 
ir veikėjų” pasirašytas atviras 
laiškas su nufotografuotais pa- tusiais atsiskaityti, tai tuos, ku- 
rašais, nukreiptas -prieš “ano- rie rašo mūsų spaudoj inicia-

Jais ar pseudonimais, beveik? 
norisi ir- šiek tiek pateisinti- Gi 
tokių kerštuolių, net ir teisybę 
apie juos rašant, reik bijot. Ar 
ne?

druomenės gyvenime, jos rei
kalų tvarkyme.

Pranas.. Būdvytis,., naujai įs
tojęs j LS klubą jo narys, pa
garsėjęs tuo, kad, būdamas in
validas, surinko net 46,000 pa
rašų po peticija Jungtinėms 
Tautoms, Lietuvos laisvės rei- 
kalu, siūlo visiems lietuviams, I 
ypač LB nariams, turėti dau
giau idealizmo ir )>a.siaukojimo 
tautos reikalams- LS klubo 
VII.2 d. susirinkimas sukėlė 
jam ovacijas, džiaugsmingai 
sveikindamas jįj įsijungusį į 
klubą nariu.

Ponios A. Repšienė ir A. 
Tąutkuvienė (klubo narės) jau 
antrą kartą suruošė klubo su
sirinkimui arbatėlę, skaniai pa- 
vaišindamos visus susirinku
sius. Jos yra nuomonės, kad su
sirinkimai ’ su tokia arbatėlė 
yra jaukesni, juose esama dau
giau draugiškumo dvasios, to
dėl sugestijuoja juos visus to-

pinigų atsilyginti už vaišes, bet 
mūsų ponios visus sudėtus pi
nigus atidavė “Naujienoms”, 
visų lietuvių laikraščiui, kaip 
auką jų mašinų fondui. Tai la
bai gražu, nors toms mūsų po
nioms — aukotojoms ir nelabai 
“praktiška”. Dėkui joms!

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

O T A SUSIVIENIJIMAS 
I . A LIETUVIŲJ—/X -X. AMERIKOJE

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo dau 
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
tiems nariams

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy- 
„j bes apdraudę ir ligoje pašaipą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE

NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerip kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 

‘ iki $16,000,00.
SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę • Endowment In

surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik S3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugiją na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
i metus.t r

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės Į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
u 307 WEST 30- STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

POLONIA SODE

GROS GERAS ORKESTRAS ŠOKIAMS

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti j pikniką.
tXZSBSi

NAUJUMO*, CHICAGO t, ILL— MONDAY, JULY 12, 1878

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.
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Taupykite dabar.

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

V 
i?'

t

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

š. m. Liepos 18 d., sekmad

46-ta GATVĖ IR ARCHER AVNENUE

Lietuvos menas

SKAITYK IR KITAM PATARI* 
SKAITYTI ’NAUJIENAS

PREVENT

Taupykite dabar

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-

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVERSA
' SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

(steigta 1923 metaia. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pasfatytL
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Komunistai protestų nenuslopins
Nedidelė rusų grupelė, pagriebusi komunistų parti

jos vadovybę, valdo ne tiktai partiją, bet ir visą Sovietų 
Sąjungą- Valdžią turinčiai grupei labiausiai rupi nuslo
pinti bet kokį protestą pačioje komunistų partijoje, o 
vėliau jau tą patį padaryti ir su visos Sovietų Sąjungos 
ginkluotomis ir kitokiomis jėgomis. Leninas įvedė tokią 
partijos tvarką jau 1903 metais, kai atskilo nuo Rusijos 
socialdemokratų. Jis reikalavo, kad visi partijos nariai 
klausytų centro koimteto, o pats pasirinko tokį komite
tą, kuris nedrįsdavo kelti balso prieš patį Leniną.

Leninas, kaip žinome, visą laiką kalbėjo apie demo
kratiją. Jis aiškino, kad visi partijos centro komiteto na
riai yra lygus, kiekvienas turi teisę pareikšti savo nuo
monę visais partijos gyvenimo klausimais, bet kai tekda
vo klausimus praktiškai spręsti, tai centro komitete ne
buvo jokios demokratijos. Tiktai Lenino nuomonė buvo 
“demokratinė”, o visų kitų centro komiteto narių nuo
monės privalėjo prie Lenino prisitaikyti. Jis savotiška 
savo “logika” “įtikindavo pačius” mokyčiausius partijos 
narius. ;

Dar lengviau “demokratinį principą” partijoje vedė 
pats Stalinas. Jam nereikėdavo ilgų kalbų arba komunis
tinėje spaudoje Įtikinančių straipsnių. Jam užtekdavo 
čekistų protokolo. O centro komiteto nutarimas buvo jo 
paties trumpa rezoliucija ant čekistų protokolo Sta 
lino stipriausias argumentas buvo pats čekistas. Jei
gu kuris labai jau “įsisiūbuodavo”, tai pakeisdavo jį ki
tu. Dzeržinskiui mirus, buvo Jagoda, Jagodai pasitrau
kus, buvo Ježovas, o kai šio patarnavimai jau nebuvo rei
kalingi, tai buvo pakviestas Serovas, Berija, Andropo
vas ir kiti. Bet Berija buvo paskutinis čekistas, savo no
rus versdavęs įsakymais. Partijos centro komitetas priė
jo įsitikinimo, kad toks kelias negeras, čekos neturi val
dyti partijos pirmasis sekretorius, bet visas ministerių 
kabinetas. Aiškus daiktas, kas sekretoriaus balsas yra 
labai galingas, bet vis dėlto jis nėra visagalis.

Atleidus varžtus pačioje komunistų partijos viršū
nėje, pamažu jie atleidžiami ir kitose gyvenimo srityse. 
Tai pastebima ne tik partijos centro, bet ir kitų privile-

gjjuotų partijos narių sluoksniuose- šiandien jau aiškiai 
nustatyta, kad Baltijos-jūroje sovietų karo laive maištą 
sukėlė patys politiniai komisarai, privilegijuotų parti
jos narių vaikai. Jie klausė įsakymų, vertė kitus juos vyk
dyti, bet kai įsitikino, kad /pačioje partijoje nėra jokios 
demokratijos ir kad tas privilegijas asmeniškai naudoja 
aukštesnes vietas turintieji, tai jie pareikalavo praplės
ti sovietines demokratijos bazę. Negavę teigiamo atsa
kymo į teisėtą ir konstitucinį reikalavimą, jie atsisakė 
klausyti sovietų laivyno vadovybės. Jie turėjo drąsos iš
plaukti į atvirą jūrą, pasiekti Švedijos krantus ir papra
šyti tremtinių teisių visai įgulai. Viskas buvo taip’sut
varkyta, kad sovietų žvalgyba, elektroninės sargybos ir 
pačiame laive esantieji šnipai, sekantieji pačius ištiki
miausius komunistus, nieko nepastebėjo' ir Maskvai ne
pranešė. Nei Kronštatas, nei Alytus nieko-nežinojo, kad 
karo laivas “Storoževoj” ne tik išplaukė iš Rygos, bet kad 
visa jo įgula vadovaujama sukilusio politruko Markovo, 
prašė tremtinių teisių Švedijos vandenyse. Sovietų karo 
laivas pralaukė tris valandas, kol .gavo atsakymą. Jeigu 
atsakymas būtų buvęs teigiamas, tai Maskva ir toliau 
nieko nebūtų žinojusi apie maištaujančius- savo karius. 
Sovietų jūros policija sušaudė 50 jūreivių, bet tai buvo 
pirmon eilėn pačių komunistų, turinčių dideles ekono
mines privilegijas, vaikai ir vaikaičiai. Partijos kontro
lė laivyne yra didelė, bet vis dėlto visko sukontroliuoti ne
pajėgę. Nepajėgė sukontroliuoti karo laivyno, kur kont
rolė yra tikrai plieninė, pagrįsta elektroniniais aparatais.

Vakarykštis Dviėnnik Zwiazkowy numeris iš Londo
no praneša dar vieną labai jau nepatikėtiną žinią: iš pa
čio aukščiausio Nevskio prospekte stovinčio namo birže
lio 24 dieną buvo paleistas didokas pluoštas atsišaukimų, 
kviečiančių žmones neklausytis komunistų, bet atkakliai- 
ginti savo teises, pažymėtas net pačioje sovietų konstitu
cijoje. Paaiškėjo, kad tuos atsišaukimus ne tik paruošė, 
bet juos atspausdino, užnešė į patį anksčiausią namą ir 
niekelio nevaržomi tuos atsišaukimus mėtė' minėto pros
pektu vaikščiojantiems žmonėms. Taip pat paaiškėjo, jog 
tai būta kelių fizikos ir matematikos studentų darbas. 
Policijai pavyko vieną studentą, 17-kos metų Andrejų 
Rezniką, sučiupti su keliom proklamacijom. Sovietų če
kistai jį tardė, bandė surasti kitus jo bendrininkus ir ati
duoti jį teismui

Šia proga norime pasakyti, kad spausdintas žodįs vi
soje Sovietų Sąjungoje yra labai griežtai kontroliuoja
mas. čekistai tikrina kiekvieną pagaminto popieriaus ri
tinį. Jie deda įvairiausias antspausdas, kad nei vienas to 
popieriaus metras nedingtų, kad kas neatsipiautų ir ne- 
nusineštų. Kada ritinys patenka į spaustuvę, tai-ten spe
cialiai pastatytas žmogus seka kiekvieną atspaustą, ne
sunaudotą ir sugadintą lapą- Partijai- ištikimi, žmonės 
privalo paliudyti, kiek lapų nuėjo p makulatūrą- ir pasi- 
rašyti, kad tuos sugadintus- lapus jis pats tikrinęs. Pana
šiai tikrinamas juodylas, rankraščiai ir kiekvienas at
spaustas spaudos lankas. Nėra pasaulyje kitos valštybęs; 
kurioje popieriaus gamyba ir spausdinimas būtų; taip tik- 
rinamas, kaip tai daroma Sovietų’ Sąjungoje. 0) vis dėl
to Leningrado studentai pajėgė gauti; atsišaukimams-rei
kalingo popieriaus, gavo juodylo ir turėjo drąsos- atspaus
dintus lapelius išmėtyti Nevskio1 prospekte Rusijos ko- 
momunistų partijos suvažiavimo išvakarėse. Komunistų 
partija, sovietų policija ir privilegijuotieji kuriai; jau ne
pajėgia nuslopinti protestų prieš- prievartą- ir- partijos- 
sauvalę. - ;

ASTUONIOS DIENOS RUSIJOJE
Įspūdžių ir patirties derinys

4 t
Review žurnalo toji pasitikėjimo, tai nustoji 

Buck-j visko. Net karaliaus Liudviko 
ley savo kelionės į Rusiją re-r XIV dvare nebuvo išdirbta to- 
portažą “Getting to Know kia socialinė struktūra, kaip čia 
Them” papildė New York TI- — liaudies rojuje. Jei jūs pa
mes Maskvos korespondento ! tenkate į gerą universitetą, jei 
Hedrick Smith knygos The Rus jūs turite gerus ryšius, jei jūs 
siams apžvalga (Quadrangle, esate veikėjas, kartojate Mar- 
527 psl., $12.50). Autorius ten? kso-Lenino litanijas, dalyvau- 
išbuvo 3 metus ir yra nuodugni jate komunistinėse pamaldose, 
niai susipažinęs su rusų tautos! jūs galite būti sėkmingas Sov. 
istorija, kultūra, buitimi, bei* Rusijoje ir tapti saviškiu. To- 
charakteriu ir antropologija. J kie graibo grietinę: gauna ge- 
pastarojo meto daugelio iliuzi
jas ir lūkesčius bei tikėjimą 
pagrindiniais pas įkeitimais, 
Smithas taip atsakė:

— Juo ilgiau aš gyvenau Ru-5 
sijoje, tuo mažiau pastebiu ru<- 
sus keičiantis ir mažai yra ga
limybių pagrindiniams pasikei 
timams. k * n - - - - ’ - - - - ' - .

Shithas yra meisteris apra
šyti, kaip veikia ir kkip suk
lumpa sovietinė sistema. Jis 
yra kalbėjęs ir toje knygoje 
citavęs įvairios padėties bei 
išsilavinimo žmonių nuomones 
ir pareiškmus. Jo knygą galima 
vadinti Išlikimo technikos va
dovėliu. Jis rodė meilę rusams, 
bet taip pat matė sunkumą 
juos suprasti. Gal būt dėl to jie 
intriguoja bei imponuoja.

Man buvo įdomu žinoti ir 
matyti, ką savyje slepia ir kaip 
atrodo iš vidaus tie didžiuliai 
daugiabučiai namai Maskvoje 
ir kituose miestuose. Butai yra 
maži — 2 arba 3 kambarių su 
virtuve ir vonia. Visas išpla
navimas, konstrukcija ir įren
gimai yra blogos kokybės: plas 
teris supleišėjes, langų stiklai 
blogai kituoti, nuo sienų, lupa
si dažai. Tuose 2 kambariuose 
kartu, gyvena 2 ar 3 generaci
jos. Nors žiemos ten reikalau
ja- sunkių, drabužių, bet butuo
se nėra drabužiams klozetų. 
Nesant sanitarinių, priemonių 
kūdikiams, butai visuomet tu
ri blogą-kvapą, o neturint džio 
vintuvų, oras juose yra drg-

’ National 
bendradarbė Priscilla

je, tikrumoje kompartijoje, bus

moteris išdavė tokią paslaptį;
—• Nesvarbių kaip reikėtų ir 

kaip ten bebūtų, nepirkite jo
kios prekės; padarytos po 20- 
tos mėnesio dienos.

šį dalyką vienas inžinierius 
taip išaiškino;

— Kitose šalyse produkcija 
daroma normaliai visą mėnesį, 
bet pas mus jj gąjj prasidėti tik

PAVASARIS EINA KARPATŲ

Rašo Dan Kuraitis

DAN KURAITIS rašo savo įspūdžius iš- kelioniŲ.
(M. Šileikio piešinys)

Čekoslovakijos Marzvinskai septyniolikto šimtme
čio pabaigoje turėjo būti labai turtingi žmonės. Do
kumentai rodo, kad jų namus statė tais laikais patys 
geriausieji architektai. Pasirodo, kad jų ir kelių kitų 
turtingų piliečių rūmus miesto cenlre stale architek
tas I". M. Brokofas. Jis galėjo hūli vokiečių kilmęs če
kas. |>et jo asmenybę tiksliai nenustatyta. Tiek težuke 
ina. kad daugelis septyniolikto pabaigos ir atštuonio- 
liklo šimtmečio pradžios rūmų buvo jo suplanuoti ir' 
pasinis Ii. Dokumentai rodo, kad Brokofui padėjo ita

Betgi šioje nedėkingoje ap
linkoje yra maloni vaišingumo 
atmosfera. Svečias sodinamas 
prie virtuvės stalo kartu su vi» 
sa šeima. Ant stalo atsiranda 
vodkos, arbatos ar kavos. Kal
bos tęsiasi iki pusiaunakčio. 
Vodka pamažu išgaruoja. Bet 
jei svečiai susirenka Sacharos 
vo arba-kito disidento bute, tai 
užstatomi net du radijo apara
tai groti — trukdymui KGB 
pasiklausymo prietaisams;

Ten visuomet yra užkulisinė 
jėga ir taisyklė: valdžia duoda, 
valdžia ir atima. Kai valdžio-

lų kilmės architektas G. B. Santini— AikJfey. Visu pa
gražinimai padaryti architekto Santini; Tais laikais- 
rūmai be maurų buvo ne rūmai. Būtinai turėjo turėti 
gerai pagamintą herbą, sargus ir didelį balkoną. Mar
zvinskų namo balkonai buvo kaip tik toje vietoje, kur 
stovėjo abu Atlanto laikytojai.

Kada pagrindinėmis Pragos gatvėmis būdavo ruo
šiamos procesijos arba koki paradui; tai Marzvinskai 
išeidavo ant šio balkono. Antrame aukšte viduryje bu
vo ne langas, bet durys, pro kurias šeimos nariai ga
lėdavo išeiti ir nusilenkti gatve nešamom vėliavom ir 
žingsniuojantiems galiūnams. Kartas dar pakabinda
vo ant balkono kilimus, Turkijos ar Arabijoje pirktus 
ir gražiai išsiuvinėtus. j

Ramiais laikais, kai šeimoje būdavo paaugančiu 
moterų tai prie namo durų joms dainuodavo, pagal 
ispanu paprotį, serenadas. Jos kartais išeidavo ant 
balkono, bet dažniausiai prasidariusios duris, klausy
davo dainų kitoj užuolaidų pusėje. Reikalai pablogė- 
davo. kai seranadas dainudoavo jau vedusioms mote
rims. Bet man tvirtino, kad Marzvinskų namuose tokių 
atsitikimų nebuvo^ nors, vyrai dažnai turėdavo 
moms kelionėms išvažiuoti.

rus butus, šoferio vairuojamus 
limuzinus, geriausiose vasar
vietėse viešbučius.

Pateptieji dalį savo algos gau 
na rublių certifikatais, kurie 
yra daug kartų vertingesni už 
paprastus rublius. Jie perka 
specialiose riboto įėjimo gali
mybėmis krautuvėse su geriau
siomis vakarų prekėmis, aukš
čiausios rūšies mėsa ir švie
žiomis daržovėmis. Ten nėra 
eilių, kuriose sovietų moterys 
visuomet turi stovėti bent 2 va-* 
landas kiekvieną dieną septy
nias dienas savaitėje, norint 
nusipirkti būtiniausius reikme
nis; • Į . į

Betgi naujoji sovietų diduo
menė yra vėjo pučiama. Apie 
tai Zoris Medviedevas Smithmi 
pareiškė:

— Senojoje sistemoje diduo 
menė savo padėtimi buvę pas
tovi. Bet ne dabar. Visi nėra 
saugūs savo- turimoje pozicijo
je. Jei kas tą poziciją praran
da, tai praranda viską. Jis ne
gali padėties nė privilegijų per ;

medžiaga gaunama. Taigi dirb 
tuvės turi išpildyti-savo planą 
arba padaryti apie 80% visos 
mėnesinės produkcijos per 15 
dienų. Tokiu būdu niekas ne
kreipia jokio, dėmesio į koky
bę. Kiekybė yra pats pagrindi
nis dalykas. Sovietų prekės^ tu
ri pažymėjimus su gamybos 
data. Patyrę pirkėjai ieško pre 
kių, gamintų prieš mėnesio.: 15 
dieną.

Pagal Smithą tikroji, tragedi 
ja glūdi tame, kad nieko kito 
nelieka daryk tik tai, ką, jau 
bandė disidentai, ir buvo' nu
galėti ne tik sistemos, bet ir Ru 
sijos žmonių? kantrumo bei pa 
klusnumo. Vidutinis rusas yra 
įvritas į sovietinio realizmo ne
pastovumą, neturi kur eiti ir 
nieko daryti, tik turėti; mažai 
vilties .dėl didesnės- asmens 
laisvės; Prieš 60 metų pasiro
džiusi šviesa tebėra-tunelio'an
goje.

K1 Petrokaitis /
——J

25,000 žmonių bėga 
nuo ugniakalnio

POINTE A? PITRE, Karibų' 
salose, -r- Apie 25,000- žmonių 

leisti savo vaikams. penktadienio naktį, buvo eve-
Panaikinimas tų privilegijų,kuoti ik srities aplinkui La Souf- 

įvestas Brežnevo, .užgesino Krui riere ugniakąlnį; esantį Karibų 
ščiovo laikų disidentų ugnį, ku1 salose netoli Guadeloupe. Ugnja 
rįą Stalinas gesino genocido re l 
presijomis. Kai kurie disiden- 1 
tai'yra sunkiai baudžiami siun 
čiant ilgam laikui' į koncentra
cijos stovyklas, velniškas kalė
jimų psichiatrines ligonines, 
daugelis, kaip Solženicynas, iš
tremiami; Bet daugiausia yį- ; 
sai be nieko atleidžiami iš dar
bo,' išmetami iš profsąjungos . 
ar partijos, visiškai suardant 
gyvenimą. Sistemos mašinerija 
tebedirba; gerai patepta, agre
syvioje padėtyje. Tuo reikalu 
Smithas taip pareiškė:

— žmonės yra1 labai atsar
gūs ir netiek bijo būti įmeta
mi į, kalėjimą, kiek ,daug pa
prastesnio dalyko — būti iš
mestam iš- darbo, nustoti ke
li avim o ir kitų mažesnių pri
vilegijų ar galimybių. Tyliai, 
tyliai dirba sistema. Bet visai 
kitaip ta pati sistema dirba ari ir neleisti duoti pinigų Howard 
ba nedirba visur kitur. VienaHuntui ir kitiems pareigūnams.

Pas Marzvinskus buvo didokas knygynas, bet pas
kutinio karo metu jis dingo, išvogė. Didelę to knygy
no dalį išsivežė rusai. Sako, kad ten; rado daug svar
bių dokumentų; Dabar rusai; juos naudos pagal savo 
reikalą. Jeigu kuris dokumentas buvo naudingas jų 
imperialistinei politikai, tai jį paskelbs, o jeigu jis ne
bus naudingas, tai niekas jo daugiau nebematys.

Norėjau nustatyti, koki Marzvinskų ryšiai buvo su 
Lietuva. Man rūpėjo pamatyti, kiek jie gintaro užpirk- 
davo, kiek už jį mokėdavo ir vėliau kiek uždirbdavo, 
Tais laikais Lietuvos gintaras buvo pats puošniausias 
papuošalas. Mbterys be gintaro neapsieidavo. Gintarą 
mėgo ir arabai. Marzvinskai-pirktą gintarą apdirb- 
davo-ir pardavinėjo Afrikoj; Buvo laikotarpis, kai ginta 
ras buvo brangesnis už auksą; Bet jokių prekybos do
kumentų ten jau nebėra. Jeigu kas ir buvo, tai Slans- 
kis viską surinko ir išsivežė į valstybinius archyvus, o 
vėliau šis viską perdavė rusams. Lietuvoje būta Marz
vinskų, bet tikslesnių žinių ir aš neturiu. Aš pažinau 
kelis Marzvinskus, kuriuos susitikdavau* Šaukote, ži
nau, kad būta Marzvinskų Radviliškyje ir šalia Šiau
lių. Vienur jie' turėjo gana daug žemės, gerai prižiū-

toli-irimus dvarus, o kitose vietose buvo, keli nusigyvenę 
Į bajonai. Bet turiu pasakyti, kad Žemaitijoje pažintus 
I Marzvinskus prisifnenu, kaip gerus vyrus, bereikalin
gai nesimaišančius į tuščius ginčus. Pusbonkis jiems 
galvos neapsukdavo, į bereikalingas-bernų peštynes- 
jie lengvai neįsimaišydavo.

Man įdomu būtų nustatyti, ar šie. Lietuvoje buvę 
Marzvinskai buvo tų čekų. Marzvinskų' giminaičiai, to
limi ainiai.

Ant sienų mačiau kelis Marzvinskų paveikius. Tai 
buvo gana kresnus, plačių pačių geltonplaukiai vyrai. 
Vienos moters fotografiją mačiau. Tvirtinama, jog tai 
būta gana didelės Marzvinskų šeimos mątinos. Taip 
pat buvo nedidelė, bet dikta. Matyti,-; kad buvfr griež
ta, turėjo kietus veido bruožus, gerai prižiūrėdavo ir 
savarankiškai auklėdavo vaikus. Marzvinskai darė įta
kos į čekų gyvenimą. Be biznio, jie žavėjosi menu ir 
jtcralfira, DIENRASTL “NAUJIENAS.”
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ne atsivėrusį plyšį.
r ••• -

Niksonų šeimai

LONG- BEACH; CAI2P;-- 
Praeitą ketvirtadienį po pietų 

UL|ponią Patricią Nlksojiienę išti- 
ia ko širdies smūgis; paralyžavęs 

jai.kairįjį šoną — ranką, koją, 
veidą : ir pakenkęs kalbai. Ji tuę- 
jau buvo nugabenta; į ligoninę, 
kur turės prabūti ilgesnį laiką.,

Buvęs prezidentas vakar pž- 
tyrė,kad New Yurko vyriausias 
teismas uždraudė Richard M. 
Niksonui ginti bylas New York 
teisme dėl jo elgesio Waterga
te byloje. Jis neturėjęs kenkti 
valdžios įstaigų tyrinėjimams

SLANKIS BRANGIAI UŽMOKĖJO

Aš Marzvinskų name patyriau, kad: visus dokumeii- 
tų rinkimo reikalus prižiūrėjo'A. A'. Šluokis. Jis gau
davo visas'reikalingas informacijas, kurioje vietoję 
tie seni čekų dokumentai buvo, o vėliau jis pavesdavo 
partijos atsakingiems pareigūnams tuos dokumentus 
paimti, konfiskuoti valstybės vardu ir išsivežti. Vežė 
jis čekų “istorijos archyvbn’’, bet iš tikrųjų tie svar
besnės senienos eidavo tiesiai į Sluckio prižiūrimą sky
rių, patekdavo į kariškus sunkvežimius ir gerai ap
saugoti buvo vežami tiesiai įfRusiją.

Sluckis pats, dokumentų-ieškoti nėjo. Jis rūpinosi 
įvairiais užsienio reikalais reikalais., Pragoję jam Ia> 
bai noriai talkininkavo čekų komunistų, partijos pir
masis sekreterus Rudolfas Slankis. Jis surasdavo Siu- 
ckiui pageidaujamus čekus, juos atveždkvo4'P^*gą ii 
perleisdavo Sluckiui tardyti. Jis buto paimtas, ir do 
kumentams- rinkti; Skaukis sudarė' grupę, komunistų, 
kurie ir Marzvinskų dbkumentus sudėjo. į dėžės, už* 
kalinėjo ir išvežė Siuckiui parodyti; o>šis,.greičiau dė* 
žiu net neatkalinėjęs,.įsakę jas sukrauti įiltatv sunk* 
vežimius ir išveš ti. tiesiai į Maskvą.

(Bus daugiau)

Naujiem) Piknikas
įvyks S. m. LIEPOS 18 DIENĄ 

POLONIA GROVE SODE 
prie 46-tos ir Archer' Avė.
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
K GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pu h ski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695X1533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Lietuvių, Diena ir Amerikos jubiliejus

Birželio 27 d. Šv. Kazimiero 
parapija surengė 23^čią metinę 
pramogą, Lietuvių Diena vadi
namą. Oras, kaip ir keletą die
nų prieš šį parengimų, buvo 
labai karštas, bet publikos pri
važiavo daug.

Programa, kaip ir įprastinė 
— pamaldos, vietinių dailės ir

autais fšf <• . -r . • - ■ . r!^?u . >-
ninkas įr^-yra narys Amerikos, daug taip. Esą .gera, kad pa- ■ ....■ >., ..

baltiečių šventė losangeliikių ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI » . . • 1 •

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

Rozid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrai, penktadieni nuo 1—5. tree, 

ir šeštai tiktai susitarus.

DR. PAUL V. OARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Wesrchester, III., 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadieni 8—3 vai
TeL: 562-2727 arba 562-2728

KEZ.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

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

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDY TUJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
’3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
489-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJAI ' 
1002 im; western* avė; 
5214 N. WESTERN AVE;

Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso teL: HE 4-1818 
Rezidencijos: PR 6-9 8 GI

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

; KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W* 71$t St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEIBUTiS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: anizad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak.

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tai.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

kitų programos vedėju yra mė 
ginta beprasmiškai kuo daž
niau scenon įžengti ir tuščiai 
pakalbėti.

čikagiškių solistų programo 
je vien tįk operų arijos, duetai 
ir trio. Kaip pranešėja B. Dab- 
šienė informavo, ši tarpauti-

.rrugraiua, Kaip ir įprusuuer . , ...,, . . - ... . mų ir lietuviškų operų istrau-— pamaldos, vietinių dailės ir , .i j . • ... jkų programa solistų sudarvtarankdarbių menininkų paro-i ‘ ° * J
dos, svečiavimasis, laimės trau 
kiniai, bet didžiausia publikos 
trauka buvo koncertas, atlik
tas iš Čikagos išsikviestų dai
nos ir muzikos menininkų, ku
riame dainavo: sopranas Dana 
Slankaitytė, tenoras Stasys Ba
ras ir bosas Jonas' Vaznelis.
Jiems pianinu pritarė čikagiš- 
kis muzikas Alvydas Vasaitis. 
Koncertuota amerikiečių mo- lėmis apdovanojo, 
kyklos Marshall auditorijoje.

Iš vietinių meno jėgų — 
gramoje dalyyav,__________
tautas Babšys,.sugiedojęs Ame
rikos himną, ir pianistė Rai
monda Apeikytė solo skambi
nusi Giedrės Gudauskienės ko 
mpoziciją, Los Angeles vaiz
dais pavadintą. Solistei Biru
tei Dabšienei šį kartą skirtos 
programos vedėjos pareigos, 
kurias ji atliko labai kultūrin
gai, nesistengdama bereikalin
gomis šnekomis publiką var
ginti, kaip kad čia ne kartą

Čikagoje ir ten jau viename 
koncerte dainuota. D. Stankai- 
tytč, S. Baras, J. Vaznelis ir A. 
Vasaitis po Los Angeles kon
certo su ta pačia programa ke
liausią ir į kitas lietuvių kolo
nijas Kanadoje ir Amerikoje.

j uiii pamini < i komi te to,
kurs veikia Los Augeles mies
te kaip amerikietiškoji organi
zacija, sudaryta iš įvairių tau
tų atstovų.

Vyt. Čekanauskas prabilo į 
publiką iš rašto. Gerai pasiruoš 
ta. Primintas vienas kitas svar
besnis Amerikos gyvenimo įvy
kis. Pabrėžė, jog ir šv. Kazimie 
ro parapija minint Amerikos 
200-jį jubilietų pasikvietė ge
riausius išeivijos menininkus 
iš Čikagos.

Losangeliškiai lietuviai jau 
ne kartą vienaip ar kitaip pa
minėjo Amerikos revoliucijos 
sukaktuves. Dalyvavo tautų pa 
sirodyme Los Angeles didmies
tyje, birželio 13 d. L. B. Jau
nimo ansamblio rengtoji pabal

Programa praėjo sklandžiai . tiečių dainų ir šokių šventė 
Menininkams publika plojimų) Jun^a su Amerikos sukaktuvė-

mis ir dabar parapijos Lietuvių 
Dienos programoje skirta vie
tos šiam jubiliejui paminėti.
Inž. A. Rudis apie Amerikos 

jubiliejaus minėjimus
Kai birželio 13 d. Los Ange

lėj besisvečiuodami inž. Anta
nas Rudis ir Marija Rudienė, 
Balfo pirmininkė, atsilankė ir 

kusias: p.- p. Barienę, Vazne- I pabaltiečių dainų ir šokių

nesigailėjo, o j pabaigą ir gė-

Koncerto pradžioje rengėjų 
vardu publiką sveikino para-mo jėgų pro- .. < . 5,

■ o solistas Rin. E,'os. . pinmnmkas
Frank Spęącher, o baigiant pa 
dėkos žodį,, tarė klebonas prel. 
J. Kučingis. Jis į sceną pakvie 
te ir čikagiškes viešnias, kar
tu į Los Angeles su vyras atvy-

Pasveikink tavo draugut 
>er B Nauj jlunas "

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. Š E R Ė N A S 
Tel. WA 5-8063

M 0 V I N G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų, 
ANTANAS VILIMAS 

823 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 k vnlKlka:

piu papuošimui fr sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTS* <?AS) 

DAUBARŲ SŪNUS -

5525 So. Harlem Ava. — 586-1220

lienę ir Vasaitienę.
Kalbėdamas apie parapijos 

reikalus klebonas J. Kučingis 
sakėsi, jog už poros dienų pa
sirašysiąs kontraktą parapijos 
salei atnaujinti. Kasoje turįs 
100,000.00 dolerių, bet dar trū 
ksta 52,000.00 dolerių, nes se
nos salės atnaujinimas kainuo
siąs (šimtą penkiasdešimt du 
tūkstančius dolerių. Prašė au
koti salės fondui.

(Prieš porą metų panašioje 
Lietuvių Dienoje publika bu
vo pradžiuginta, jog 1976 me
tais Lietuvių Dienos koncertas 
bus jau naujoje parapijos salė 
j e. Deja, pažadų negalėta ište
sėti. Kalbama, jog miesto staty
bos skyrius reikalavęs daugiau 
vietos automobiliams ipastaty- 
ti, o pagaliau ir vyskupija už
dėjusi savo “veto” naujos sa
lės planams, teleista tik seną
ją atnaujinti).

Koncerto program abaigta 
Lietuvos himnu, solistams ir 
publikai giedant, šiaip ar tai, 
atsikviesti iš Čikagos keturius 
menininkus programai atlikti, 
yra gana išlaidi rizika ir tik pa
rapija tegali rizikuoti — tuo 
pačiu aukštos vertės koncertą 
surengti. •

Amerikos jubiliejus
Lietuviu ' Dienos koncerto 

C

pradžioje į scen$ buvo iškvies
tas Vytautas Čekanauskas. Jis 
yra Amerikos Lietuvių Tarybos 
Los Angeles skyriaus pirmi-

šventę Hollywood Palladium, 
prašnekinau Mariją Rudienę, 
klausdamas, kaip jie čia į Los 
Angeles iš Čikagos atvyko?

Inž. Antanas Rudis turėjęs 
biznio reikalų, tad tuo pačiu 
žygiu AL Rudienė panorėjusi 
susitikti su. Balfo vekėjais,' ži
noma, aplankė parapiją ir pa- 
baltiečių šventę.

Tai buvo pertraukos metu, 
kai su Marija Rudiene besikal
bant, nuo garbės svečių estra
dos nužengė ir Antanas Rudis. 
Juos apsupo ir daugiau lietuvių 
ir klausimų kelta įvairiausių. 
Vienas vietinis paklausė, kaip 
ten Čikagojeyra, kodėl lietu
viai nesutaria dėl Amerikos ju 
biliejaus minėjimo?

Antanas Rudis kalbėjo maž-

jungtą su Amerikos jubiliejum. 
Labai bloga, kad Čikagoje vie
nybės nebūta. Amerikiečiai ste
bi ir mažumų veiklą, tad lietu
viams esą negražu ginčytis dėl‘jojo garbingoje karalystėje, turime išmokti giedoti Mozės ir Dievo Sūnaus 
Amerikos jubiliejaus minėji- g’esmę> kurioje sakoma: “Vertas yra Avinėlis (kuris atima pasaulio nuodė-

• • mę), kuris buvo nukryžiuotas, imti jėgą, turtus, išmintį, stiprybę, pagarbą,
« 61 ° a ? y lėniems garjJę y. palaiminimą-*. Žinodami, kad šita naujoji giesmė yra Iniksmoji žinia, 

jubiliejų rengiant, kitiems jį Evangelija, žadanti palaiminti visas žemės gimines mes norime sužinoti kiek 
boikotuoti. Kas ir kokia forma išmokome anos puikios giesmės, sutartino Evangelijos skelbimo. Mes džiau- 
Amerikos juljiliejaus minėji- ' S^nnės ir dėkojame Dievui už suteiktąsias progas skelbti gerąsias žinias 
ma herpnntn iei tik oalima 'tiems’ kurie tun girdinčias ausis. Taip tarnaujant Viešpačiui, reikia daug

7. .. g7’.J UK>‘,“m>a’eM kantrybės ir tikėjimo, kolei sulauksime pilno Dievo karalystės įsteigimo,
reikalinga dalyvauti, o iei neno ... , ,, . . .• i . n x- u- t_- D .. J. : . I Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rimą ar begalima į lokį minė-, į f* klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite
jimą eiti — nereiktų prieš to-1 ne(noUmai. Raiykit.;
kį renginį veiktu

Iki šiol, betgi, losangeliškių 
lietuvių tarpe nekilo viešų gin- 
čų ar nesutarimų, kaip Ameri
kos jubiliejų paminėti.
_ — Apie Bražinskus pirmąją 
žinią amerikiečių spaudoje pa
sitaikė užtikti losangeliškiame 
Herald Examiner dienraštyje/ 
birželio 25 dienos laidoje. AP 
agentūros žinioje iš Istanbulo 
sakoma, jog tėvas ir sūnus pa
bėgo. Pavardė neminima. Tai 
lietuviai, tėvas ir. sūnus, kurie 
privertė sovietų lėktuvą 1971 
m. nusileisti Turkijoje, dabar 
pabėgę iš suimtųjų įstaigos Yoz 
gat, centrinėje Anatolijoje. Ki
ta apie Bražinskus žinia sakė, 
jog jie atvyko į Amerikos am
basadą Ankaroje ir iš ten neno- j 
rį išeiti, kol negausią leidimo 
iš Turkijos išvykti.
_— Losangeliškiai skautai va
saros stovyklavimą pradės lie
pos 17z dieną savoje stovyklavie 
tėję, San Bernardino apskrity
je, kalnuose netoli Big Bear' 
ežero. Pirmiausiai stovyląlaus j 
patys jauniausieji —: vilkiukai 
ir paukštytės.

J. Klauseikis

KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Jie giedojo Dievo tarno Mozės giesmę ir Avinėlio giewnf". Apr. 15:3. 

Mes, kurie turime vilties būti su Kristumi kaip bendratėvoniai su juo

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

HELP STRENGTHEN 
AMERICA S PEACE POWER 
BUY U S SAVINGS BONDS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TEVAS IR SŪNUS

i
EUDEIKIS

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

\ 2454 WEST 71sf STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
Rezld. telef.: Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. Ban-

V dažai. Speciali pagalba kojoms
♦ (Arch Supports) ir t t.

Vai.: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1
2850 Wait 63rd St., Chicago III. 60629

TofeU PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
. KITUS SKAITYTI

| BiUJIISAS

k PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Drw Juozas Da u pa ras. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte, n dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi- 

__nių ir kultūrinių, laimėjimų^ šiandieną, drąsiai galima sakytt lietuvių 
tauta 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
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 

' žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
j 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.
čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739^50. HAUSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANTCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
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 bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psU kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra. natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 

, kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dot

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

AA Zoščenko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyriniu novelių. 199 pusL kaina $2.

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

Prof. P. Pakarkite KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2. , > į

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psL Kaina SI-50. *

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601

•Hilankant darbo valandomis arba užsakant paštu Ir pridedant 
6ak| sr piniginę perlaidą.

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gižiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. Šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

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

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti S1.50 čekj 
arba Money Orderį o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

: . N A U J I E N O S,
1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO, ILL. 6060b

Išėjusi iŠ spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pasta li
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102. pri.. Kaina JI .50.

Knygos bus išsiųstos, jei Jl.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstai tokiu adresu:

, 1739 So. Halrted SL. Chicago, HU 60608
*3

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

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

r



WALL WASHING AND

IOS

K. Petrokailis

SKAITYK T.R KITAM PATARI

SKAITYTI ’NAUJIENAS

1739 South Halsted Street, Chicago, m. 60608

irimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

MISCtLLANEOUS 
(vairūs Dalykai

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

Call Frank Zapolis 
3208% W.95th St.

GA 4-8654

NAUJIENOS, 
T 39 So. Halsted St, 

Chicago, DI. 60608

NAUJIENOS' KIEKVIENO 
DRAUGAS IR RTCUIGiS

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

ACCOUNTING AND 
CLERICAL HELP WANTED

LAIKRODŽIAI 1R BRANGENYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 6*h STREET 
Telefj REpubllc 7-1541

I, Ųhicagoje- buvusį SLĄ.ySoiip^ 
ir jo baoketų**tai'p kita ko taip

: M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public. 

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

šymai ir kitokį blankai.

NAUJIENOS, CH"iAGO 8, ILL.— MONDAY, JULY 12, 1976

MARQUETTE PARKE išnuomojamas 
atskiras .kambarys su visais patogu
mais vyfesnio amžiaus vyrui ar mo- 
terei. Galima naudotis ir virtuve.

• Skambinti 434-7174;

mzavi
s SLAr-'orgšni- 

;alėtųįasinaudoti Naų

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock- 

i ^99 non
2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis sūdy

mas gazu, 2 mašinų garažas.
62-tra ir Talman. $29,900.
3 BUTAI ir tuščia krautuvė. $360 

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

~] Siunčiu_____ ___  doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

Telef.: HEmlock 4-2413

' HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. UI. 60609 Teel. VI 7-3447

VALDYMAS 
VERTIMAI.

easy ways 
to get the 
Zip Codes

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
NOTARIATAS

7 people 
/ y°u /write to

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, tam# — Pardavimui

Sranflanybes, LaikrodUal, Dovanot 
viiomi progoms.

mi WEST S3rd ST., CHICAGO 

Telrf. 434-4680

PASTSKKIMA BIZNY TE 
‘NAUJIENOSE” — T URI GERIAUSIĄ 

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI

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

334-4387.

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

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

3 Local Zip* am be found 
cn tb. Zip Map i* th. 
bniiaeo pa(M r<><T

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

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Roar Chicago tf Virginia 7-7747

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av« 
Chicago, III. 406J2. Tai. YA 7-5980

— šeima norėtų pirkti betar
piai iš savininko bungalow na
melį, tarp California ir Puląski 
gatvių Marquette Parko rajone.

Tel HE 4-7497. (pr.)

D Ė M ES I O 
52—80 M AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $77 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis^
A. LAURAITIS 

4545 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

REAL ESTATE SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

HELP WANTED — FEMALE 
. Darbininkių reikia__

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Į VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

REIKALINGA NAMŲ ŠEIMININKĖ 
ALLOY IS GROWING

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

V. VALANT1NAS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ - > 
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

Tai labai gražu, bet ateityje 
galėtų būti dar gražinus. Chica 
goję be kitų SLA kuopi] labai 
sėkmingai veikia atskiros Vy
rų ir Moterų kuopos. Mano nuo 
mone prašyte- prašosi steigia
ma Jaunimo kuopa! Jos nariais 
galėtų būti Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos nustatyto 
amžiaus jaunuoliai — taigi jau 
su. barzdomis ir be jų.

Reikia būti labai neapdai
riems--ar veikiamiems ikaž kcį- 
kios piktos valios neatkreipti 
dėmesį j vaikams ir “ jaunuo
liams^,000 apdraudą? tik liž 
$3 metėtus! Qrga 
Jaunimui kuopos 
zatoriaį 
jienu pikniku,-nes juos’ gausiai 
lanko ne tik 'senimas, bet ir jau 
ninias. Naujiem] piknikas bus 
sekantį sekmadienį, liepos 18 
d., Polonia Gžove, prie 46-tbsi 
ir Archer Avė;

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

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

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtą lietuvlą laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ją j galio 
tlniais.

NAUJIENOS palaiko Tisas lietuvlą demokratines grupes, ją bendras Institu
cijas ir remia Tisą lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietusią daugumą šiais pasimetime, reto
rikos ir poltinių iliuziją 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 Naujieną vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinią metą proga 
skelbdama platinimo vają kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūną pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišką reikalą renesanso.
KAINUOJA: ChlcagoĮ. Ir KsnadoĮe m«t«nn — $30.00, puse4 — $18.00, 

trims mėn. — $850, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metems 
— $26.00, pusei metą — $14.00, vienam mėn. — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savalty nemokamaL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

lakūnu. Stepono Da- MŪSŲ SPAUDOJE
Stasio Girėno rninėji- e ........... ... . .. , , Susunerujimas I.ietiiiHų Ame-paminklo Marquette . zpr . . - ,1 * nkoje (ShA) ir jaunimas

— Lietuviai, Demonstruoki
me Liepos mėn. 17 d. Pavergtų 
Tautų Minėjime... Altas ruošia 
liepos mėn. 17 d. Pavergtų 
Tautų Demonstraciją Chicago- 
je ir kviečia visus lietuvius da
lyvauti. Marquette Parko apy
linkės Reg. LB-nės Valdyba pa
kartotinai kviečia visus savo 
narius ir prijauciančus daly
vauti demonstracijose. Rinktis 
10 vai. ryto prie parapijos baž
nyčios, iš ten autobusas nuveš į 
demonstracij os vietą. Paims 
keleivius ir iš Alvudo Sodybos.

Valdyba

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
Tel. 254-5551

8929 SO. HARLEM AVE.
Tel. 598-3290

135-TA IR ARCHER AVĖ.
Tek 257-5861.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK; Pikantiškų ir intymią nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. “Lengvas-stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2£0. . .

. A-■ 1 i - \ - - *■ -v- •• ..z. k
Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITMuaNIA, Lietuvos istorijos 

santrauka nuo patO senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psl.; kainuoja S2.00J 4 ; - ?’ ; Ų š- '

. Dr.. Juozas i. Konžfus, 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. : -
i’ Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
-kitas knygas galima Įsigyti atsilankius ,Į: Naujienas. arba atsiuntus čekį, ar 
'piniginę perlaidą. ? ’' y' '' . .

iš Marquette Parko apylinkės 
sėkmingai baigė jauno jūreivio 
apmokymą Marinų korpo bazė
je, San Diego, Cal. Už pažan
gumą moksle ir gerą elgesį jis 
buvo tuojau pakeltas į pirmąjį 
kareivių laipsnį.

— Mariją Vaičekauskaitė iš 
Marquette Parko apylinkės yra 
Western Illinois universiteto 
dekano garbės studentų sąra
šuose.

— Eugene. Janulis iš Justice, 
Ill., laimėjo bridžo konkursą 
Southwest Bridge centro turny 
re, kuris įvyko Ridgeland apy
linkėje. > . t'

— Illinois valstijos:'totėrijoj 
World series traukime liepos 
8 d. lainiejo’^, 211 ir’^SO.jiu- 
meriajj spalva —green. Doub
le Derbv 'trūkime Įiėpois'3 d. 
laimėjo šie numeriai; 132, 4858, 
60625, 9^51677 ’spąlvayellow.

Pensijos ir kompensacijos iš Votie* 
tijos ir iš kitu kraštų/pilietybės popie
riai, Įvairiu valstybės; fonriu pildy
mas.^ Interesantų reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybės Įstaigose- bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš ^WELFARE ir kitų įstai
gų Įvairias pašalpas: buto, nemokama 
gydymo, nemokamo, maisto, korte
les ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius dokumentus ir.. iškvieti
mus i Ameriką. Sudaromi testaments 
ir asmenų paieškojimai. Be? to', išrū
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreipi 
tis asmeniškai arba laiškais.

P. S. Užpildomos formos IL-1363 
Tax Relief Claim for Grant for 
Senior Citizens and Disabled Persons. 
A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC 

Income Tax Service
3548 SOUTH EMERALD AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60609
(Pirmas aukštas, įėjimas iš kiemo) 

TeL LA 3 -1387
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NEW BUFFALO. MICH. Savininkas 
parduoda 2 aukštų namą gerame 
stovyje su 5 kambariais 1-me aukš
te ir 4 viršuje. Centrinis šildymas 
gasu. 63x165 pėdų sklypas, 2 blogai 
nuo ežero, 28 pėdų garažas. 114 No. 
Barton St, New Buffalo. Mich., 
49117. Tel. 616-469-1636. Kalbame 
lietuviškai.

Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato psŲ dang paveikslų. Kaina $2.00.

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

nos parinkimą, sveikiname naųr 
juosius skaitytojus MatioscMa- 
čius, o gerą žinią pranešantis 
visiems prenumeratoriams.

— Dr. Juozas Paukštys ..iš 
Brighton Parko pakviestas Ar
cher Road Kiwanis klubo ruo
šiamos Golfo dienos pirminin
ku. Golfo išvyka bus liepos 28 
d. Palos golfo aikštėje. Klubas 
nesenai paskyrė 4 sipendijas, 
kurių vieną gavo Curie aūkšt. 
mokyklos abiturientė MichalL 
na Mankutė.
_ — Henrikas E. Arimas iš 
Brighton Parko apylinkės, bu
vęs 505 pėstininkų dvizijoje, 
paskirtas į 82-trą parašiutinin
kų diviziją, Fort Bragg, SC.

—Amerikos Legiono Dariaus 
transat-

Good pay. benefits and working con
ditions.

la utinių 
riaus ir

Pradėjus rusams leisti siųsti dovanas artimiesiems, liku-'ma prie 
sit-ins kitoje geležinės uždangos pusėje, surinkti duomenys rodo, j Plazoje liepos 18 d. 1 vai. po 
kad vien tik Amerikos lietuviai muilais sumokėjo soyiėh] vate 
džiai virš 50 milijonų dolerių^ —a. .

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

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

ir ^ąęijįe Alto skyriąi,.Bendruo 
menės -Apylinkės;- Kęstučio Šau 
lių kiiopaHr RaciriS'lifoteru Klu-

r‘vPrograma prasidės iš ryto. 
Keliose ^ažnyęio^lįįs\. pamal
dos. Oficiali programa prasidės 
3 vai; p.? p.; :viėtą^St; Theresės 
parėkė,/prie _22nd Aįe. ir 91st 
Št.,-Kenosha, Wis; -

.... J. Kasputis

RIMTA KNYGA — GERIAUSLA. DOVANA
Ą Naujienos* galimi7 gauti puikių knysų, kurio* papuoš bet kokią 

knygų spintą er lentyną/.
A!eksandras_PakaIniškisz MES GRIŽTAME, Įdomūš jaunų dienų 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprąsymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

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

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

Prof. Vacį. BWfca, S£NŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO-;
RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta
Sėliais — $2,00; H dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais -------- --------- * $2.00

Henrikas Tomas — , Tamašauskas, LIETUVIŠKAS!^ PAMARYS.
Pakalnės Ir Labguvos apskritys šu įdoniiais aprašymais, iliu- 

' 'HStracijomis ir dokumentacija. 338?psL; kaina $6i!((£H
P. Kesiūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos

4 partizanu miities romanas 292 puslapių. Kaina S3.
Janina Narūnu; TRYS IR VIEMa, Jaūhystės atsimiifimil^’-
, j 170 psl. ~......—...... . ■ į$3.00
M. Gudelis, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai ‘232

‘ ^puslapiai 'z ------ ;---- ;-----------------------—L $3.00
Knygas užsakant reikia pridėti 25 ct^ paštą išlaidoms——

‘ N A U J I E N O S,

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

PBlb vienintelį 
if zNA lietuvį kailininką

Chicagoje — ■ 
ir^NORMANĄ 
^mg^BURŠTEINĄ 

263-5826VVCjOB (į*taigo») ir 
677-8489 

(buto)

— ’linas Himkus tajji^ l 
William Drich iš Mąrųuel 
Parko ir Charles Mackus išprašoma 
Brighton Porko Apylinkės bai 
gė Illinois Technologijos insti 
lutą.

225-2212 
or come in for interview at 

3207 SO. SHIELDS 
CHICAGO

derj tokiu adresu: ’ '

NAUJIENOS ,
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608 f ;

— Emilija ir Augustas Pret- 
keliai iš Brighton Parko apy
linkės šiemet trijų savaičių 
atostogas praleido Vokietijoje- 
Bavarijoje.

Emilija pasimatė su Vokie
tijoje gyvenančia motina ir ki
tomis giminėmis. Sako Vokie
tijoje labai gražu, bet žmonės 
gN’vena vargingiau, negu Ame
rikoje. Atsidėkodami už vaišia 
gumą, Pretkeliai užsakė savo 
pasiilgusiam lietuviškos spau
dos giminaičiui Helmut. Matio- 
schat Naujienas vieneriems me 
tams. Dėkodami p. Pretkeliams 
už toki pavyzdžio vertą dova- Girėno postas ruošia

DIDELĘ. ĮTAKĄ Į KAKARŲ 
tĘUROPĄ ' '

aiškiai pamatysite, jei Romoje ap
lankysite Vatikano muziejų, pamaty
site Kotrynos: Mediči dėdę Popiežių 
Klemensą HL. Florencijoje pf. pačią 
Kotryną Madiči, Lietuvos karaliaus 
Henriko Ett'mtftfhą! Milane — Lietu
vos karaliaus^ i Zigmanto i/JL žmoną 
Boną Sforz^, a Paryžiuje — Henriko 
HI ir jo tėvb pastatytus Louvre rū
mus. i. ’ ■<’ . >

Dviejų savaičių ekskursija iš Chi- 
cagos i minėtas Lietuvos įtakos 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) 3324111.

—Kalbama, kad lietuviškas 
jaunimas vengia visuomeninio 
lietuvių jaunimo. Tokiems pe 

P f c. Michael V. Dabulskis' simistains reikėjo užeiti į ban
ketą ir pasižiūrėti, kiek ten bu
vo gražaus jaunimo ir kaip jis 
atidžiai išklausė kalbų ir da- 
Ivvąvo šokiuose.
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HOMEOWNERS POLICY

State Farm Fire aftd Casualty Company




