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Blochienė nužudyta

Rusai bando raketas

busį Balfo taryboje. Daūgiau-

su

sri-

rugpiū-

GINČIJAMAS DAKTARŲ 
PERAUKLĖJIMO” BILIUS.

Ra
di e- 
to-

Pirmininkas pranešė, kad Žur
nalistų sąjungos valdyba miru
sį Sandaros redaktorių pakėlė į 
žurnalistų garbės narius.

Kunj Ansas Trakis kalbėjo

i prezidentas Luis 
nelaimės ištiktas

Prieš du šimtu metu amerikiečiams taip pat-rtrūko energijos. 
Jiems buvo reikalinga šviesa ir elektros energija, bet nebuvo šal
tiniu jai gaminti. Tais laikais vanduo ir vejas buvo didžiausi ener- 
gijos šaltiniai. Paveiksle matome sepą malūną, kuris dąr ir sjan“ 
dien naudojamas. Vakarui artėjant ūkininkai nuimdavo bures, kad 
be reikalo nebūtu trinami ir nešiojami sraigtai Naktimis vėjo ma

lūnai būdavo ramūs, kad leistu žmonėms g^rai pailsėti.
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RASTI VISI 26 PAGROBTI VAIKAI
Policija ieško trijų maskuotų vyry su dviem 

Van modelio motorvežimiais
LIVERMORE, Calif — Dvidešimt šeši pradžios mokyklos

mokiniai vėlai penktadienio naktį buvo rasti sveiki, tik gerokai ■ 
sušalę 95 mylios, toliau nuo tos vietos, kur trys užsimaskavę vy
rai visus 26 vaikus su autobuso šoferiu iš mokyklos autobuso 
persodino į du savo motorvežimius ir nuvežė į vieną akmens lau
žyklą, ten suvarė į vieną erdvią požeminę kaverną, su aukšta an
ga ir akmenimis angą užmūriję nuėjo, pažadėdami sugrįžti.

Vienas tų grobikų buvo gink
luotas revolveriu ir šautuvu.

Tai įvyko ketvirtadienį pava
karėje Chowchilla kaimelio mo
kyklos vaikams grįžtant iš sek
madieninės mokyklos pamokų.

Tėvams nesulaukus vaikų grį 
žtant, per visą ketvirtadienio 
naktį ir penktadienį šimtai po
licijos ir savanorių civilių visą 
apylinkę per kelias dešimtis my 
lių aplinkui Chowchilla rūpes
tingai išieškojo, bet tik tos ak
mens skaldyklos sargas netikė
tai vaikus radęs pranešė polici
jai. Galima įsivaizduoti, tėvų su 
sirūpinimą ir džiaugsmą. Pats

x prezidentas Fordas - įsakė FBI 
visomis pastangomis, įsijungti į 
pagrobtųjų vaikų ieškojimai- z

Mokyklos autobuso šeferis — 
Frank Edward Ray, 55, paliudi
jo, kad grįžtant su vaikais iš va 
saros mokyklos klasių jis turė
jo sustoti, kadangi skersai ke
lio buvo pastatytas van motor- 
vežimis su atidarytomis duri
mis. Prie autobuso priėjęs gin- 
luotas vyras įsakė šoferiui Ray 
važiuoti į aukštais virbais už
augusią kadaise buvusios upės 
vagą, kur vaikai su šoferiu Ray 
buvo nukimšti į du vanus, ku
rių langai buvo uždangstyti fa
nera ir užlaidomis. Paliktą tuš
čią autobusą tik kitą dieną pa
stebėjo helikopterio.

Suvarę į požeminę siaurą,'bet 
ilgą olą ir užbarikadavę išėji
mą, grobikai nuėjo, bet ilgai ne 
trukus vaikai prasikasė išėjimą 
ir keli jų jau buvo lauko pusėje, 
kai laužyklos sargas juos pas
tebėjo.

Jokio pranešimo ar reikala
vimo grobikai niekam neprane
šė, dėlto visokį spėliojimai sklin 
da. Grobikai du buvę baltao
džiai, apie 40 metų amžiaus, bet 
trečiojo spalvos ir amžiaus vai
kai nepastebėję.

Išvažiuoja rusų 
disidentas 

z

■MASKVA. — Kai kurie rusų 
disidentai, nepatenkinti Sovietų 
diktatūra, visdėlto, po ilgų ko
vų su režimu, gauna teisę iš- 
išvykti į vakarų laisvąjį pasau
lį. Vienas tokių laimingųjų pa 
skutimu laiku yra Andrejus. A. 
Amalrikas, 37 m. amžiaus, para 
šęs knygą “Ar išgyvens Sovie
tų Sąjunga iki 1984 m.?” Kny
ga savo laiku sukėlė didelį dė
mesį laisvajame pasaulyje ir są 
myšį pačios Rusijos valdančių
jų sferose.

reiškė, kad Maskvos ponai bu
vo sutikę. - leisti išvažiupjan 
tiems Amalrikams pasiimti sa
vo darbo paveikslus, paliekant 
tik senienas, kaip virdulį ir iko
ną, bet paskutiniu išvykimo mo 
mentu Maskvos ponai pranečė 
jiems, jog jie turi sumokėti 5,- 
200 rublių už išvežamus meno 
paveikslus.

Amalrikai turėjo palikti- So
vietus š. m. liepos 1 d., bet ne
leidžiant jiems laisvai išsivežti 
nuosavo meno, jie nuo eklionės 
susilaikė.
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Pasibaigus atsisveikinimo apei 
goms, koplyčion susirinko lietu
viai masonai ir atsisveikino su ’ 
velioniu. Pasirodo, kad Vaidyla 
<pr I -rusė masonų organizaci
jai.

Penktadienio popietę prisirin 
ko pilna erdvi Mažeika Evans 
koplyčia. Koplyčioje atsisveiki
nimo maldas atkalbėjęs kun. 
'tąsys Neimanas, o kai nuvažia 

vo į l ietuvių Tautines Kapines, 
prie kapo kalbą pasakė Dan Ku
raitis. Lazauskas padėkojo "vi
siems atvykusiems į laidotuves, 
o Mažeika Evans pakvietė lai
dotuvėse dalyvavusius ir laiko 
turinčius vykti į Sharkos West 

. restorana užkandai. Suvažiavo 
apie 70 žmonių.

Komitetas Vaidylai laidoti, 
neištyręs to_meto trafiko, pa
noro Vaidyla nuvežti prie San
daros, kad atsisveikintų. Bet 
trafikas buvo nepaprastai sun
kus, o Sandaros gatvikė duobė
tą, tai visa palyda nutrūko ir 
žymiai ilgiau užtruko, negu pra 
džioje planuota.

Komitetas prašė gėlių nesių
stu bet prie karsto buvo 14 įvai

ADVOKATŪRA NUBAUDĖ 
NIKSONO FINANSUOTOJĄ

WASHINGTON.—Kolumbijos 
Distrikto Apeliacijų teismas atė 
mė visiems metams teisę prak
tikuoti advokatūrą. Gulf Oil kor 
poracijos viceprezidentą Clau

de C. Wild Jr., už tai, kad jis 
1972 metais, Richardo Niksono 
perrinkimo kampanijai nelega
liai perleido $100,000 korporaci
jos lėšų, kaip rinkimų kontribu
ciją. Teismas nutarė, kad Wild 
panaudojo “mistreprezentaciją 
ir apgaulę” vengdamas Gulfo 
akcininkams viešai pranešti 
apie korporacijos politinę dova
ną.

Už metų kitų bus 
recesija-

Visame pasaulyje ekonomi
nis slogutis baigia išnykti, ta
čiau1 dauguma pramonininkų, 
prekybininkų^ ir ypač vartotojų 
į ateitį žvelgia su nepasitikėji
mu. Amerikos ir Vakarų Vokie
tijos ekonomistai sprendžia,jog 
iki 1977 metų pabaigos ar gal 
net ir iki 1978 m. pradžios eko
nominė gerovė didėsianti, bet 
po to, tai jis numato infliaciją 
ir recesiją. Esą, žemės alyvos 
ir pramonei reikalingų žaliavų 
vertės bei kainų kilimas ir gre
ta to darbininkų atlyginimo di
dėjimas, prives prie infliacijos, 
neramumų ir net recesijos. Lon 
dono vienas bankų sako: “Reik 
turėti atsargų optimizmą”.

Vėsus
Saulė teka 529, leidžias! 8:24.

Kalti nužudžius 
paštininką

CHICAGA. — Viename šiau
rės vaakrų .Chicagos miesto da 
lies apartamente buvo nušau
tas laiškanešys. Buvo suimti du 
32 metų senumo apartamento 
gyventojai, kuriuos prisiekusių 
jų teismas rado kaltais. Vienas 
jų, R. McClellanas, pripažintas 
kaltu žmogžudyste, o kitas, W. 
W. Cainas, — apiplėšimu, tu
rint rankoje ginklą.

Jų teismas paskirtas 
* šio 12 d.

Penktadieni Vaidyla palaidotas 
Lietuvių Tautinėse Kapinėse

Praeitą penktadienį Sandaros bą Amerikos Lietuvių Taryboj, 
redaktorius Mikas Vaidyla, 60 
mašinų lydimas, buvo palaido
tas Lietuvių Tautinėse Kapinė
se. Prie kapo atsisveikinimo gie 
smę sugiedojo Algirdas Brazis, 
o atsisveikinimo kalbą pasakė Balfo vardu. Jis nurodė velio- 
Dan Kuraitis, Miką Vaidyla pa- njes pastangas Balfą suorgani- 
žinęs ilgus metus. Laidojimo ce ’ Zuoti, o vėliau ilgus metus dir- 
remonijos buvo baigtos kita Al-17 _
girdo Brazio gražiai sugiedota sja informacijų apie velionį da- 
laidotuvių giesme.

KarstaneŠiai buvo Dan Kūrai 
tis, Kazys Mačiukas, ______
Kaulakis, J. Kapačinskas, A. 

iVasaitis ir Gr. Lazauskas.
Ketvirtadienio vakarą Mažei 

ka Evans koplyčioje Komiteto 
Vaidylai laidoti buvo suruoštas 
atsisveikinimas. Komitetą su
darė Gražvydas Lazauskas, val
stiečiu liaudininku cent, komit. 
pirmininkas; Edita Rimkuvie
nė, ilgametė Sandaros atskaito
mybės vedėja, ir Antanas Vai
čaitis, ilgametis Sandaros re
daktoriaus bendradarbis.

Komitetas Kalbėti pakvietė 
Chicagos Prekybos rūmų pir
mininką Juozą Bacevičių. Ant
ruoju kalbėti buvo pakviestas 
Teodoras Blinstrubas, Ameri
kos Lietuvių Tarybos vicepir
mininkas. Jis pasakė, pačią tu
riningiausią kalbą, ' priminda
mas velionies darbus Amerikos 
Lietuvių Tarybos organizacijoj 
ir jos vestuose darbuose. Gra
žiai pakalbėjo Amerikos Lietu
vių žurnalistų sąjungos pirmi
ninkas kun. J, Vaišnys, iškėlęs bėt Sandaros redakejos vardu 
didelį Ir naudingą velionio dar- bWo dideli, vainikas, -- .

vė, kaip pirmininkas pranešė, 
j velionio bičiulis kun. St. Nei- 

Adolfas manas- Pasirodo, kad abu ėjo į 
tas pačias mokyklas, nes buvo 
kilę iš tos pačios Biržų apylin
kės, Papilio vals. Vaidylos tėvai 
buvo mažažemiai, dirbo prie re
formatų bažnytėlės. 1912 me
tais tėvas su vaikais išvyko į 
Vilnių,

įdomią kalbą pasakė J. Bal
čiūnas, buvęs Laisvosios Lietu
vos redaktorius. Jis kelis kar
tus buvo užėjęs į Sandarą ir 
kalbėjęs su buvusiu redaktorių. 
Vaidyla prižadėjo padėti Balčiu 
nui redaguoti ir leisti savaitra
štį, bet Vaidyla jį kvietęs tapti 
sandariečiu. Buvo ir daugiąu 
norėjusių atsisveikinti, bet pir 
mūriukas baigė kalbas, pats tar 
damas trumpą atsisviekinimo 
žodį.

Prie karsto stovėjo puikūs S- 
LA Pildomosios Valdybos, SLA 
pirmininko Povilo Dargio, vice
pirmininko Aleksandro Čapliko 
ir kitų vainikai. Komitetas kvie 
tė siųsti pinigus, ne vainikus,

dėl toki gražūs Pildomosios Ta
rybos narių vainikai nebuvo at
vežti į kapines ir padėti ant ka
po, kaip paprastai tokiais atve
jais daroma.

John Evans, geras Miko Vai- 
dylos draugas, padėjęs jam su
ruošti ' kiekvieną didesnį rengi
nį, paaiškino, kad vainikai bus 
nuvežti į Pavergtų Tautų paro
dą Chicagoje. Mikas Vaidyla 
būtų buvęs laidojamas šešta
dienį, bet šeštadienį Chicagos 
Lietuvių Taryba, kartu su kitų 
etninių grupių organizacijomis, 
ruošia didelę protesto eiseną 
miesto centre. M. Vaidyla, kaip 
ALTo Centro valdybos narys, 
stengėsi padėti pravesti Paverg 
tų Tautų minėjimo įstatymą vi 
same krašte. Chicagos Lietuvių 
Taryba turės savo įrengtą auto
mobilį, iš kurio jaunos lietuvai 
tės barstys gėles miesto centre. 
Tai bus priminimas visiems 
amerikiečiams, kad visos pa
saulio tautos, jų tarpe ir lietu
vių pavergta tauta, privalo bū
ti laisva.

CHICAGO. — Sun-Times lie
pos 1 d. praneša, kad Illinojaus 
valstybinė leidimams duoti ta
ryba galbūt sieks sulaikyti per
nai išleistą įstatymą, kuriuo Il
linojaus daktarai įpareigojami 
lankyti kursus, kad neatsiliktų 
nuo pažangos medicinos 
tyje.

Tas įstatymas, pradėjęs 
lioti nuo šio liepos mėn. 1 
nos, reikalauja iš daktarų
liau tęsti medicinos mokslą ar
ba rizikuoti atėmimu leidimo 
medicinai praktikuoti. Dėl to į- 
statymo prasidėjusiose dispu
tuose leidimų davimo taryba pa 
sisako prieš Illinois legislatūrą 
ir Illinois valst. medikų draugi
ja, kuri rėmė to įstatymo išlei
dimą. Disputai labiausiai suka
si aplink abejonę, kad tokie kur 
sai-vargu kuo padaugins dakta
rų kompetenciją.

SOCIALISTU VADAS TARIASI SU 
kitu partijų ATSTOVAIS

Tariasi su darbininkų unijų vadais, kad būtų 
išvengta ūkį ardančių streikų

LISABONA, Portugalija. — 
rio Soares naujai išrinkto Por- 
žiuje profesorius portugalas Ma 
rio Soares naujai išrinktas Por
tugalijos prezidento gen. Anto
nio Ramalho Eaneso paskirtas 
ministeriu pirmininku. Jam pa

ll Meksikos valstijų iš 29. Di- vesta sudaryti vyriausybė de- 
džiausios liūtys siaučia centra- mokratiškais pagrindais pirmą 
lįnėje ir šiaurinėje Meksikos 
dalyje. Vanduo užliejo didelius 
žemės plotus. Mažiausiai 50 as
menų jau yra prigėrusių ir apie 

, 100,000 liko be pastogės.
Liūčių vanduo praskiedė kal

nus, kurie slinkdami užgriovė j 
gyvenvietes, suardė kelius, nu-, 
nešė tiltus ir sugriovė užtvan- i 
kas. Aerodromai yra vandens ’ nepriklausomųjų, kurie 
užlieti. Blogiausia, jog pašė-j - - -
liai ir daržovių laukai yra visi- I - 
škai sunaikinti. į1

Susisiekimas yra visiškai nu-f^alsŲ, nebus Įsileisti į vyriausy- 
trauktas Guanajuato, Tamau-
Jipaso ir. Weracruzo valstijose' Soares sakosį kad.’ yyriausy- 
fies MeksikbTitahką^ ceiMl- 'remsfe-fcifupgrtŲįj jruhijų

pageidavimais, nes ji norinti 
būti viso krašto vyriausybe.

Portugalija, atrodo, išbren 
da iš politinių sunkumų bet dar 
didesni ekonomiški sunkumai 
tebėra nepasitaisę ir jie visu 
sunkumu užguls naująją Soa
res vyriausybę. Jos užsieno pre 
kybą neša didelius nuostolius, 
infliacija siekia net 50%, o be
darbių — 20G visų darbinin
kų. Tokiai padėčiai esant, vi
daus., tiek ir užsienio finansi- 
sės institucijos bei pavieniai 
asmens nesiryžta investuoti Por 
tugalijoje kapitalą.

Potvyniai Meksikoje
MEKSIKA.— Kai .JAV jau 

antrą savaitę vargina karščiai 
ir sausra, tai Meksikoje prasi
dėjo didelės liūtys, palietusios 
11 Meksikos valstijų iš 29. __

nėję Meksikoje Zacatecas, Agu
ascalientes 
jose.

Meksikos 
Echeverria 
vietas paskelbė sunaikintais 
plotais ir įsakė pristatyti į tas 
sritis maisto, medicinos ir kitų 
reikmenų.

bei Jalicos valsti-

kartą po 50-ties metų vieno žmo 
gaus kieto valdymo.

Soares sako,, kad jis tarsis 
su darbininkų unijų vadais, su 
partijų lyderiais prieš sudary
damas vyriausybės kalinėtą. 
Soares yra socialistų partijos ly

■ deris, bet jis mano sudaryti ka- 
i binetą iš socialistų partijos ir

’ ; priims 
1 socialistų partijos programos
■ pagrindus. Komunistai nemini- 
•mi. Jie, surinkę tik 14,6% visų

LONDONAS.— Britanijos vy 
riausybė mananti, kad dvigubą 
pilietybę turinti, Anglijos ir Iz
raelio, ponia Blochienė yra ne
begyva. Izraeliui gelbstint pa
grobus keleivius Ugandoje, ji 
tuo metu buvusi ligoninėje.

Anglijos dienraštis Daily Na 
tion skelbia, kad nežinomas 
ugandietis, atvykęs liepos 12 d. 
į Nairobį, sako, kad jis matęs 
apdegintą Blochienės lavoną vie 
name miške, kur visi Ugandos 
kareivių nužudyti piliečių lavo
nai išmetami.

Ugandos vyriausybė kratosi 
bet kokios atsakomybės sąryšy 

Blochienės mirtimi.

Atsilikusios valstybės 
gresia spaudos laisvei

‘‘SAN JUSE. Costa Rica, — 
Venecuelos infodrmacijų minis- 
teris G iii do Groscors pareiškė 
Lotynų Amerikos komunikaci
jų (susisiekimo) konferencijo
je, kad tarptautinės žinių agen
tūros yra atsakingos, kad nėra 
komunikacijos tarp pasaulio at 
silikusių kraštų.

Intr-American Press Associa 
tion (IAPA) turėjo atskirą 
pasikalbėjimą su UNESCO ge
neral. direktorių Amadou Moh- 
tar M’bow, reiškiant IAPA pri- 
sibijojimą, kad ši konferencija 
gali pasidaryti grėsmė spaudos 
laisvei.

UNESCO reiškia Jungtinių 
Tautų švietimo ir Kultūros Or
ganizacija ■'* :

Beringo jūroje
WASHINGTONAS. Washing 

tone sėdį Sovietų Rusijos stebė
tojai mano, jog Sovietų Rusijos 
raketų bandymai Beringo jūro
je, yra daugiausiai skirta šutvir 
tinti Beringo jūros priklausomu 
mas Rusijai.

Beringo jąra buvo skaitoma 
Norvegijos nuosavybe, bet Mas
kvai ją savinantis, norvegams 
neliko nieko kito, kaip pasida
lyti su rusais tą teritoriją.

Beringo jūros sritys yra tur
tingos žemės alyva ir dujo
mis.

Rusijoje trūksta 
maisto

U.S. News and World Report 
politinio ir ekonominio žurnalo 
pranešimu. Sovietų Rusijoj jau 
čiamas didelis maisto trūku
mas, ypač mažesniuose Rusijos 
miesteliuose bei kolchozuose. 
Esą, šimtai ir tūkstančiai So
vietų piliečių kasdien užplūsta 
Maskvą, jieškodami Maskvos 
krautuvėse kasdininės duonos 
ir kitų maisto gaminių.

Sovietų Rusijoje labai trūk- 
st mėsos, paukštienos, kiauši
nių ir kavos.
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OLIVE-FRANKFURTER SKILLET SUPPER 
(Make* 4 to 5 Mnings)

Hip« canned pitted
California ripe olivet

1 (1-lh.) package 
frankfurters

cup sliced green onion*

2 tablespoon* cooking oil

1 (1 -lb.) on tomato wedge*

1 (lf)*£ oz.) can condensed 
chicken broth

] armdl bay leaf, crumbled
I tea*poon basil, crumbled 
Vt teaspoon <alt 
!/* teaspoon pepper

1 Vi tablespoons cornstarch 
Thin «paghetti

CuColives in wedges, cut franks in 1-inch diagonal slice*. 
Saute oŲve wedges, franks and onion in oil slowly for five 
minutes. Add tomatoes, broth, hay leaf, basil, salt and pepper. 
Bring to boil, lower heat and simmer, uncovered, five min
utes. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir 
into the hot mixture and cook, stirring until mixture thickena 
■lightly. Serve with hot spaghetti.

•«»i km., atspausdintą u galima gauti knygų rinkoje

*' me A GOS LIETUVIU ISTORIJĄ
'•cns<, u>nn* knyga aprašanti' paskutintą 90 vl8&)-1959,» metų 

lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbu? 664 psi Kaina 
išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

f

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon. atvažiavęs lietuvis, pirmos 
Kolonijoj jų suorganizuotos šaIpos draugijos, statytos baž 

iveto*. įsteigti laikraščiai.* kuriu yiu> buvo 121. 41 teatro draugiją 4b 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai7 ir 314 veiklesnių žmonių biografi 

uuuu dokumentai Katalikišku, -wailistiniu; laisvamaniškų ir 
m ų oi ganrzacjjb atlikti darbai. įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban

\ormnrji <tą knyxą įsigyti, orasomi patašyti c^ki arba Money 
»;*€**■ . *

ilHTl'.ų ISTORIJOSDRAUGIJOS 
vardu tr pasiųsti:

< '.S* -> HaLs’-d Sk. Chicago. IIIV.6IW»9^_

Neries JAV vicemeisteris

wahu

DAIL. JONAS RIMŠA PRIE DARBO

Stasys Juškėnas
Martinkus, J? Jonikas

AT OUR 10W RATES

people can copy it down

[SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905
Chicago, lit 60608

2212 WEST CERMAK ROAD

Pxtex Kazanacskas, Prnii^nt

HOURSj Mon.Tue.Frl.9-4
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buvusiam

— mokyto
oponentus

;yZ Ii If you don't know a lo 
Section of your phone book

CHICAGO, ILLINOIS £0608

Phone« Virginia 7-7747 ’

Thur.9-8 Sat. 9-1

ro rinktinę. Komandai vadovauk 
ja Z. žiupšnys. *

daly
Jun-nio-komandos, berniukų ir mer

gaičių 18 metų ir _jaunęsnįų;ir 
1.4 metų ir jaunesnių klasėse. 
Būdami .1975. mętų?<vj^^isteriąi 
ir šiais metais laimėdami antrą 
vietą, daro .tinklinyje .didelę pa-
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Jo rašinio vedamoji mintis 
yra nukreipta į Altos instituci
jos sunaikinimą. Tiesa, jis už
simena ir apie derybas LB su 
Altą bet pyksta, kad ši atsisa
ko tartis. Gaila, kad jis nepasa
ko k i siūlo LB Altai derybose. 
Jei Bendruomenės vadai siūlo 
Altą, bet pyksta, kad ši atsisa- 
būti kalbos ir apie jokias dery-

Labai aiškiai A. Adomaitis 
kan. V. Zakarauskas p. 
Dundzilai pasikalbėjime išdės-yra vienintelis kelias, kaip 
tė, ko reikia šiandien, kad LBtJAV-se organizuotą visuomenę 
būtu atstatyta į jos pozityvu suburti po LB vėliava.

storo retežio išdrožinėjimas. 
retežio padirbimui 

nesinaudota, nei klijais, nei vi
nimis. tiesiog išdrožinėta iš me 
džio. Nors Viliui, nuoširdžiai 
aiškino tokio išdrožinėjimo me 
na, bet vistiek nesupratau ir ki 
tiems nesugebu paaiškinti.

Pačioje “pilyje” aibės įvai
riausių medžio drožinių., Štai 
išdrožinėti: Adomo ir Jievos, 
nuodėmių, Pasaulio, Moterų ir 
Auksinis (pasaka) medžiai. 
Adonio ir Jievos medis su. ža
liais obuoliais, gi nuodėmių 
medyje kabo katilai, kuriuose 
nuodėmingai gyvenę moterys 
vyrai, po mirties' turės tuose 
katiluose virti.

Ukrainiečių herbas. Vytis. 
Vytis kerta “vištai” pej* galvą. 
Vaizdelis iš nepriklausomybės 
kovų su lenkais. Biržų kuni
gaikščio Radvilos pilis su liep-

fiSE?..' —' ■

Kam gali būt neaišku, kad veiklą. Tiesa p 
LB JAV-se yra nuriedėjusi 
nuosmukiu. Ji per tiek metų 
nepajėgė apjungti po savo spar 
nu masės lietuvių. Taigi, ar gi, 
dar nėra pribrendęs reikalas 
ieškoti priemonių jai gelbėti? 
St. Barzdukas, “Pasaulio lietu
vyje” š. m. geguž. mėn. laidoje 
savo rašinyje prisipažįsta: “Rei 
kia sutikti, kad dabartinė JAV 
LB vadovybė padarė klaidų”... 
Bet po tokio prisipažinimo, jis 
apšaukia tuos, kurie siūlo LB 
gelbėjimui reformų atsilikė
liais ir jų siūlomos reformos 
tai kelias nemoralus ir nelega-

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to saveregulariy!

R ikia spėti, kad LB vadai 
nesiūlė siusti savo atstovų į Al
tos instituciją politinei veiklai 
veikti. Be to, St.B. visai neprisi 
mena, kad LB vadai rašo ap
linkraščius Vasario —sios 
proųa ir ragina aukoti aukas 
ne Alfos laisvinimo veiklai, bet 
sau. Jis ir toliau palaiko LB 
atstovavimą Valstybė įstaigo-

NUOTRAUKOJE: Iš kairės treneris. Z. Žiupsnys, A. Degutis, L. Joni
kas, K. Degutis, V. Martinkus, T. Valaitis, V. Liskūnas/D. Kohlėr, 
E. valiklis, A. Jonikas ir D. Balzaras. :r-

Dundzila t 
ne visai tiksliai šį pasikalbėji
mą spaudoje paskelbė. Nors jis 
išanksto atsiprašinėjo, kad gal 
ką nors ir ne tai p tiksliai šį pa
sikalbėjimą išdėstęs. Tokių ne 
tikslumų pasitaikė. Tada šie 
abu pašnekovai spaudoje, ir 
tai net pačiame Drauge patiks
lino. Tačiau StB. tuo patikslini 
mu nepasinaudojo, žinoma iš 
jo pusės pasielgta šališkai, kas 
StB ir LB garbės pirmininkui 
visai nederėtų taip

Ypač StB kaip 
jaunimo auklėtojui 
jui, nederėtų savo 
pašiepti, prikergiant jiems “ti-} 
filius”: registruotas teisininkas, j 
registruotas inžinierius, regis- > 
truotas kanauninkas, šia proga i 
prisimenu p. J. Baciūną. Jis ne 
buvo ėjęs aukštųjų mokslų, bet» 
jis buvo dvasia kultūringas 
asmuo. Jis neužgauliojo savo ’ 
oponentų — juos per dantį) 
traukdamas, p r avardžiuoda- 
mas. Deja tos dvasinės kultū
ros pasigendame StB PLB 
garbės pirmininko asmenyje. J

StB. suniekina federacinį LB 
suorganizavimo principą. Jo 
galva atrodo, kad tai mažiau-j 
šiai yra tinkama priemonė.’ 
Man gi, atrodo, kad JAV LB’ 
gali išsigelbėti iš jos nuosmu-j 
kio ir kuo plačiausiai apjungti- 
išeiviją yra vienintelė priemo-^ 
nė-tai federacinis principas. I 
Ir tai reikia apgailestauto, kad 
jau gerokai pavėluota. Seniai 

A. Į reikėjo šį būdą panaudoti, tai

Zip C^de Section tooų . , 1
3. For next-day delivery crosstown, Zip Code and'

t :>; ■ * pickup before 5W-p.ni..,, z- z>*
O 4. For next-day delivery to. citfes within 600 miles, Zi^Ce 

and maU before 4:00 p.m. from any specially marked
. A Air Mail Box. ; XA-

sggafr. v 'A -
''' ■ A

tais ir kitais įrengimais (158V- 
170-1 m.). Geležinis vilkas. Dio
nizo Poškos baubliai, aplink 
daržas su medine tvora.

Kultuvai, akėčios, kočėlai, 
grūstuvai ir kitokie namų apy
vokos daiktai. Didžiausios lėni 
pos, su įvairiais papuošalais. 
Senoviškos medinės ir odinės 
sagos ir kitokio svorio ir daik-i 
to atpažinimo daiktai.

Naujamiesčio bažnyčia, Lakė! 
nų sanatorija, Sinardonės gydo J 
masis šaltinis, aplink sodas, 
miškas ir gyvuliai. Vėjinis ma- 

; lūnas, elektrą įjungus sparnai 
sukosi. Ūkininką sodvba su vi- 

j sais ūkiui reikalingais pasta- 
[ tais. Medyje gandralizdis su 
j gandrais, laukuose- besiganan- 
| čiais gyvuliais. Vandens malu 
nas su upėje plaukiojančiomis 
antimis.

Barboros Radvilaitės, Biru
tės, Jūratės, bajoraičių, ūkinin 
kaičių ir baudžiauninkų diržai, 

i Kristaus su apaštalais laivas. 
Įvairiausios žvakidės ir net 
arabų piramidės. Ir viskas tik 
iš medžio išdrožinėta. Tiesiog 
*enka stebėtis žmogaus ištver
me ir sugebėjimu. Sunku būtų 
valanda toje “pilyje” pabūvo- 
:us viską surašyti. Reikėtų-ten 
visą dieną išbūti ir tai vargu 
ar sugebėtum viską sužino'i.

Bendrai kas interesuojasi me 
džio drožiniais ir bendrai me
nu, turėtų šią Viliaus Variako- 
’O “pilį” aplankyti.

Atsisveikinant su mielu Vi
tin Variakoju, pastebėjo jis,

Į Paminėsiu tik vieną pavyz- baisios lietaus su sniegu aud 
i dį, kai RLB veikėjai Chicagoje ros. .
i iškėlė mintį, kad reikia pami- Reiškia didesnė pusė, negu kad tą savo “pilį” pavadins 
nėti JAValstybių 200 metii lais visoje Amerikoje balsuotojų į “Lietuvių tautos ir istprijos mu 
vės šventę. Tai be jokios dide- Vili Bendruomenės Tarybą, zi e j ūmi”.
lės propagandos ir vargo susi- Kodėl St.B.,atrodo, kad federa-! Sėkmės ir ištvermės Viliui 
būrė rengimo komitetai! 27 or cinis principas yra niekam yer-_Variakojui.
ganizacijos. Ir tai nepaisant, tas? Bet šiuo atveju jis nėra| 
kiek buvo dėta pastangų Gai- atviras, nutyli.tą faktą, kad rin-! 
los bendruomenės šalininkų ir kiniais lengviau Išsilaikyti LB 
Draugo, kad tik ši šventė’ ne- vadovybėje vienai' siaurai gru-|. 
įvyktų. Priešingai, McCormick pei. Bet ar toks jos vadų šie- 
salę suplaukė virš ; trijų tūks kis yra naudingas‘'LB klestėji- į 
tančių žmonių ir tafr nepaisant n’iui? ^^-^į Svilonia ■

Būdamas Marąuetlec parke, (spyną. Į “pilį”.kalias laisvas, 
pamačiau 6919 So California ;Ir raktas ir spyną,ir retežis iš- 
gatvėje viršum durų- Vyties drožinėti iš medžio. Sudomino 
kryžiaus ženklu papuoštą na 
mą. Suintriguoja toks lietuviška Į Pasirodo 
ženklas. Atsirandu prie durų. 
Spaudžiu skambutį.

Duris atidaro aukštas gra
žiai nuaugęs vyras. Susipaži
nus paaiškėjo, kad tai esama 
Viliaus Variakojo, gimusio 1903 
m. vasario 16 d. švilpiškių 
vnk. Biržų apskr. ir vaisė., bai
gusio Auštesuiąją technikos mo j 
kyklą Kaune, buvusio Rytų 
Aukštaitijos telegrafo ir telefo
no tinklų rajono mechaniko ir 
nuo 1931 m. rajono viršininko.

Žmogus labai malonus ir tuo
jau veda į savo “pilį”. įrengtą 
rūsyje. Pirmiausia reikėjo pa
sirašyti svečių knygoje, kurio
je jau didelis skaičius apžiūrė-Į 
ję “pili” yra pasirašę. “Pilis” 
užtverta storu retežiumi. Vil
nius paima didelį medinį rak-į 
tą ir atrakina didelę medinę*

People depend upon the mail

Chicagos LSK Nėries berniu- Turnyras buvo vykdomas per 
kų tinklinio komanda, daly- 4 dienas ir dalyvavo 53 tinkli.r 
vaudama Amerikos AAlį 
ior Olympic tinklinio pirmeny
bėse, vėl pasiekė aukštą perga
le, laimėdami anUą vietą iš A- 
merikos geriausių—jų amžiaus 
klasėje komantų. Būdami tik 
14 ar daugiau amžiaus metų, zangą ir ateityje turfeime gerų 

jaunieji tinklininkai kovojo la- tinklininkų. - - -
IM ryžljngai, nes į finalą patek? Cž koma„^ v" 

lt retkėjo latmetr pnes paskirų Dr Balz!(ras;
j Amerikos valstijų nugalėtojus: K/DeįuUsaV. |Akllna,. T. Va? 
rėvas. Tennessee, Michigan^ A Jonįk ,< D . 
Missouri, Kenneth Allen-Illino- Knhlęr .
is ir Ukrainiečių komandą iš? * f
Chicagos. Vienintelis pralaimė
jimas tik finalinėse rungtynėse E- Saliklis buyo išrinkti į fūfnv 
prieš Kalifornijos, jau ypatin-1 
gai aukšto lygio, komandą.

seen the amount of mail we ’ 
handle get bigger every year.

' Zip Code’s the only way we’ve kept V 
O-y > up with it" * v * . ; . ?
-A « Norbert J. Rokusek * * Ai
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The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
this economical, sure-to-please family dinner. Olive-Frank* 
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner dish, because it costs only about 50< per serving 
for a family of five.

California ripe olives add a pleasing taste and texhire, along 
_ with tomatoes and green onions simmered in a golden sauce. 

Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies this 

„ diah provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily.

Choose canned California ripe olives in one of the smaller, 
pitted sizes for this dish (there are nine sizes to choose from— 
all the way up to Super Colossal).
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TE MEILĖ JAUNISTĘ LYDĖS
• Rimo ir Elenutės Juzaičių 

jungtuvių proga
šio trumpo reportažo pava- 

dinimas paimtas iŠ “Nemunė
lio” dainos, kuri nęvienam Ri- 
mo Juzaiėio ir Deputes Raz- 
gaitytės sutuoktuvinės puotos 
metu išspaudė džiaugsmo (ir 
tėviškės ilgesio)1 ašarą. '

Jautrių, tikro džiaugsmo nro 
.mentų anų birželio 5ž6-tą — Ri
mo ir Elenutės jungtuvių die
nų — būta daug, neš ir jaunoji 
■pora, ir momentas, Ir iškilmės 
buvo išskirtini. Pačia tikrųja 
prasme lai buvo ir jaunųjų, ir 
Jų šeimų, ir visų Clevelando lie 
■tuviu šventė. Pridedame “ir vi
sų lietuvių”, nes. išeivijoje 
kiekviena nauja lietuviška šei
ma yra pačios lietuvybės ir pra 
tęsimo ir atsinaujinimo aktas.

Jungtuvių iškilmės prasidėjo 
senoje, jaukioje, šventiškai iš
puoštoje Clevelando lietuvių 
šv. Jurgio parapijos' bažnyčio
je. šv. Mišias 3 vai. p. p. auko
jo Ateitininkų Federacijos Dva 
sfos Vadas kun. Stasys Yla 
(abu jaunieji yra veiklūs atei
tininkai), asistuojamas buv. 
Rygos arkivyskupijos koncle- 
Tio, clevelandiečių mylimo kun. 
A. Goldikovskio, (kuris pats ne 
seniai atšventė garbingas am
žiaus -ir kunigystės sukaktis) ir 
jau spėjo pamėgti prof. dr. V. 
Bartuškos iš New Yorko, kuris

kartkartėmis pagelbsti vieton 
klebonui lietuviškoj pastoraci
joj.

Džiaugsmingai gaudė trimi
tai ir vargonai, bažnyčios sklia 
utus drebino sustiprinto para
pijos choro “Vieni Creator” ir 
lietuviškos giesmės. (Elenutė 
buvo parapijos choro ir tary
bos narė, kaip ir jos tėvas, ku
ris yra dargi tos tarybos pir
mininkas).

Gausiam būriui giminių, 
draugų ir pažįstamų meldžiant 
Viešpaties palaimos, Rimas ir 
Elenutė priėmė vienas kitam 
teikiamų moterystės sakramen 
tą. Kun. Yla palaiminęs tą jų 
šventą jungtį, išskirtinai gra
žiu ir turiningu pamokslu ats
kleidė ir jaunajai porai ir 
jungtuvių liudininkams krikš- 
t’ur'škos ir tietuviškj; santuo 
kos grožį ir prasmę.

, Elenutė ir Rimas neeiliniai 
lietuviškosios išeivijos jaunuo
liai. Abu ex-kanadiškiai-toron- 
tąškiai, abu ateitininkai, abu 
veiklūs visiuomenininkai, abu 
lituanistinių mokyklų absolven 
tai, abu lietuviškai mąstą, jau 

Į čia ir lietuviškais rūpesčiais 
gyveną. Rimas šiuo metu ruo
šia daktaratą iš atominės fizi
kos Virginijos universitete. 
Augęs ir brendęs Filadelfijoje. 
Elenutė taip pat baigusi uni
versitetą mokytojavo Clevelan

do apylinkėse, kur augo, mo

angliškai. Yra kurie nei vienos 
kalbos tų nemoka ir siuntinį 
atsiima visai netikrinę, nes laiš 
kas pavėluotai gautas taigi pra 
nesti reikia laiku, nes vienas 
siuntinys kelyje būna du men- 

: kitas 3 ar 4, o kartais ir 8, bet 
. dažnai gauna ir per du mėn.
Siuntėjas, manydamas, kad 

’ nereikėtų ilgai laukti, vli-na 
laišką pasiųsti, o laišką reikia 
tuojau pasiųsti su pranešimu, 
kad jei nesulauks atsakymo į 
pasiustą laišką su pav. per il
gai turi siųsti kitus pav. regis
truotu laišku.

Nurodyjuai duodami iš savo 
praktikos ir kitų siuntėjų, ku
rie daug nukentėjo.

Maloniai prašau kitus laik- 
ra sč i us pe rsi s p a uzd h 11 i.

Siuntėju*

PALESTINIEČIAI MELAVO

Politiniai ekonominis žurna- 
U.S. News and World Report 
rašo, kad palestiniečių teigimas, 
jog jie yra suėmę 3 teroristus, 
nužudžiusius du Amerikos dip
lomatus Libane birželio 16 d., 
yra grynas melas.

Priešingai, PLO neturi ir ne
buvo suėmusi jokių teroristų.

Pirkite >aujienas, 
Remkite kiekvienas, 
Nes ’os rašo tiesą 
Ir v?da j šviesą.

kėsi ir brendo.
Į vestuvine puotą graži on ir 

puošnion, didingu kupohi pa- 
sipuošusion šv. Juozapato sa-

Dėmesio siuntų siuntėjams!
Daugelis siunčia į Lietuvą 

sinutiniusc sušelpti savo arti
muosius. Siųsdami medžiagas

va ar ko trūksta, kad surašy
tų aktą, pažymint siuntos Nr. 
datą, pasirašytų ir prispaustų

Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ ISTORIJA

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai, 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

O T A SUSIVIENIJIMAS
I . A LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA — jau 80 matu tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
tiems Toriams h

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy- 
Ms apdraudą ir ligoje pašaipą, kari yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — Jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad Jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — Jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą • Endowment In- 
7 j -\ surance, kad Jaunuolis gautų pinigus ankstojo mokslo studi

joms ir gyvenimo pradžiai.
SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigių TERM apdraudą: 
/ ; už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.
SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme- 

: '' -r nims, ^rekomenduojama lietuviskv KLUBŲ ir draugijų na- 
- ~ t riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00

•'< 7 i metus.-
SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 

.7 . - f veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

< :- Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysi!:

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

lėn sugužėjo virš 400 giminių, 
draugu ir pažįstamų net iš ke
lių miestų: Filadelfijos, Detroi 
to, Toronto, Čikagos, net šven 
tojo miesto —-Romos, Flori
dos, pačio Clevelando ir dar 
kitų. Beveik pusė salės — šiau- 
nusis lietuvių jaunimas, kurio 
lietuviškos dainos šildė ne vie
no “senio” krūtinę.

Jaunųjų stalas — tikra lie
tuviškų. gėlių puokštė. Jaunųjų 
palydoj Kazys Razgaitis ir Ga
bija Juozapavičiūtė, Jonas Gar 
ka ir Dana Juzaitytė, Andrius 
Razgaitis ir Kristina Juzaitytė, 
Vytautas Narutis ir Rita Raz- 
gaitytė, Kęstutis šeštokas ir Oni 
lė Vaitkutė. Visį iškilūs lietu
viškojo jaunimo vadovai, iš vi 
sų veidų trykšta jaunystė ir 
džiaugsmas. ..

Džiaugsmu švyti ir tėvų Raz- 
gaičių ir Juzaičių veidai, kaip 
ir kitų giminių, kaip ir visų 
svečių, šampano stiklų skam
besys ir muzika, besisukančių 
porą šlamesys ir daina susilie
ja į vieną džiaugsmingą vedy-

nepasiunčia atskirai siunčiamu 
medžiagų atkarpėlių, nenuro
do kitų siunčiamų daiktų žy
mių. Siunčiamų medžiagų pav. 
reikia ir sau pasilikti priklijuo
jant ant popierio ir pažymėti 
kiek kiekvienas gabalas turi 
metrų, nes agentas nurodo tik 
bendrą metrų skaičių.

Kiekvieno siunčiamo daikto 
reikia nurodyti visas esamas 
žymes: numerį,spalvas, fabriko 
pavadinimą ir visas kitas esą-, 
mas žymes. Jei batai, tai kuo^ 
smulkiausiai juos aprašyti, ne
išskiriant nei kokie padai.

Jau pradžioj siuntų siuntimo 
agentas išdalino lapelius, kad 
jei neatitinka daiktas nurody
toms žymėms ar netokia spal-

Rytas Babickas ir dar keli jau
nieji draugai. Išskirtinai gra
žiu lietuviškų žodžiu ir pras
minga mintimi jaunosios šei
mos'vardu kalba Rimas.

antspaudą: Tokį aktą siųsti ga 
vėjui negistruotu laišku, pa
keisto daikto neimti.

Pranešt, kad ne vien pagal 
svorį atsiimtų, bet ir pagal ga
balus atitinkančius nurody
mams. Gavėjas, neturėdamas 
pavyzdžių, atsiima pagal svorį 
(nevisad ir pagal svorį) ir ne
žino ką tikrai jis turėjo gauti. 
Pav. trūko medžiagos, bet svo
ris nevisad būna tiksliai pil
nas pasiųstas ar keletas gramų 
daugiau, o jei bus “pakeitusi” 
medžiaga savo spalvą ar spal
vas, tai gavėjas visai to nežinos, 
ar batai bus odiniai ar plasti
kiniai ar guminiais padais ar 
kitos medžiagos, jis, gavėjas 
nežinos. Netgi geros lepetės 
“pakeičia” savo Nr. ar spalvą, 
šalikas iš spalvuoto “pasikei
čia” į baltą-ir t t Todėl būtina 
labai smulkiai aprašyti siun
čiamą daiktą, o ypač geresnį 
ar geresnius, nes vienoj siun-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SU Chicago, DI. 60608

Kalbas ir vėl gena dainos, 
Nerijos' merginu choro vado
vaujamos. Užsklandai žavioji

toj gali “pasimesti” 3, o gal ir 
daugiau.

Sąrašą-gauna"-rusiškai c-ir

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

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

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. -- ------------------------------------------------

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik--------------- $3.00
Minkštais viršeliais tik$2.00 

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik--------------- $2.00 *

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie
.nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 6060S

IW LIETUVOS VARDO KILMĖf ~ : .
į Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 
mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.

binę simfoniją, šokis gena dai
na, daina šokį... Į jų tarpą banį 
do įsiskverbti valiavimai ir rim 
ti, jautrūs sveikinimų žodžiai.

Trumpais žodžiais į jaunuo
sius ir svečius prabyla jauno
sios tėvas Pranas Razgaitis, 
visuomenės ir politikos veikė
jas, vienas didžiųjų krikščio
niškosios demokratijos šulų iš
eivijoje. Su tokiu atviru, mie
lu šypsniu veido, didžiuodama 
sis šauniu sūnumi ir nauja, gra 
žiąja marčia kalba ir jaunojo 
tėvas A. Juzaitis. Ateitininkų 
Federadijos vardu sveikina jos 
vadas Petras Kisielius, choro-

Sadutė.. . Sieloj džiaugsmas; 
akyse ašaros... Kol . j aunimas 
taip dainuos ir soks,i lietuvybė 
gyvuos ir žydės. ..

Ir taip daina, muzika ir so^ 
kiu, bučiniu, rankos paspaudi
mu ir laimės linkėjimais jau
noji Juzaičių pora išlydima į 
šiltą vasaros ;nakti, i saulėtą, 
savistovų gyvenimą...

Salė tuštėja, šviesos gęsta. 
Už jaunųjų tuščio stalo tebe
kybo milžiniška lietuviška juos 
ta, tarsi tautinė stula, simboli
zuojanti netik naujos, bet dar
gi lietuviškos poros santuoką...l . A. 3. K.

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- 

rčias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, DI. 60608.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nav|l«noM galima gauti puikią knygų, kurios papu oi bot kokią J 

knygų solnta ar lontyng. z
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai ir Įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- i 
manas. 367 psl. Kaina $5. j

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

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

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psl., Įrišta — $3,00, minkštais vir- )
Sėliais — $2,00; H dalis, 225 psL, Įrišta — $3,00. minki- i
tais viršeliais _________________ _______ — --------- $2.00

Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. J
Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu- ' 
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

P. KesiOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos ' 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai
170 psL--------------------------------------------------------------- $3.00 j

M. Gudelis, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 232 T 
puslapiai_____________—---------------------------------- $3.00 ‘ >

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

1739 3. Halsted SL, Chicago, Uh 60608. — TeL HA 1-6100 «

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
401 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
B Uti viršeliai $4.00, .minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana ųlobėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

N A-U J I E N O S ..
I 73i So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

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 pst Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00. . r

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos {vairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą. - • - . * .

NAUJIENOS *'
1739 South Halsted Street, Chicago, ffl. 60608

TaupyKite dabar

UNIVERSAL

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-

Taupykite dabar.

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. i

□
Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Pavergtų tautų savaitė
Prezidentas Dwight D. Eisenhower 1959 metų liepos 

17 dieną pasirašė Pavergtų Tautų Įstatymą ir paskelbė 
trečiąją liepos mėsesio savaitę pavergtų tautu savaite. 
Tų pačiu metų liepos 7 dieną sen. Paul Douglas, kitų se
natorių padedamas, pajėgė pravesti Amerikos senate Pa
vergtų Tautų Savaitės rezoliuciją, o tų pačių metų lie
pos 17 dieną tą pačią rezoliuciją priėmė JAV atstovų 
rūmai.

Ši rezoliucija buvo ilgų savaičių Dr. Pijaus Grigaičio 
ir Leonardo Šimučio darbo ir bendradarbiavimo su sena
torium Paul Douglas vaisius. Amerikos Lietuvių Tarybos 
nariai keliais atvejais turėjo važinėti į Washingtona ir 
tartis su kongreso užsienio komiteto nariais. Sen. Doug
las ne vieną kartą buvo sustojęs pas Dr. Grigaitį, kad ga
lėtų aptarti rezoliucijos tekstą ir parinkti tikamus žo
džius. Rezoliucija buvo taip suredaguota, kad ji pasaky
tų pačas svarbiausias mintis, išreiškiančias pavergtų tau
tų atstovų aspiracijas ir kad būtų priimtina ne tik sena
to, bet ir kongreso atstovų daugumai.

Dr. Grigaitis būtų norėjęs, kad rezoliucija būtų lie
tusi Lietuvą. Jis sutiko į rezoliuciją Įrašyti ir kitas dvi 
Pabaltijo valstybes, bet senatorius, nieko prieš neturėjęs 
šių trijų Pabaltijo valstybių tragedijos iškėlimą, norėjo 
daug platesnės rezoliucijos. Jam atrodė, kad visas paverg 
tas tautas apimanti rezoliucija viso senato būtų priimta- 
Teko tartis, važinėti, keisti tekstus, ruošti naujus pro
jektus, kol galų gale susitarta dėl teksto ir jis buvo pa
siųstas Į senato užsieno komitetą.

Senatoriui Douglas teko tartis ir su Valstybės De
partamento pareigūnais. Kol sekretorius Dulles buvo 
gyvas, tai galima buvo rasti bendra kalba, bet po jo mir
ties pradėjo atsirasti kitokios nuotaikos. Prezidentas Ei- 
senhoweris pasirinko Christian E. Herterį valstybės sek
retorium, bet jis pats pasiėmė pačius svarbiausius klau-

Po..dabesuotu-Kanados, dangum
Grįžus iš gana vėsios, vėjuo-įdoje (Britą Kolumbijoje) į sa 

tos ir lietingos viešnagės Kana lietą ir karštą Kaliforniją, n<

ip t jau lengva rašyti apie niū- 
ą Kanados padangę. Bet — 
ano įspudžiaį (kąnadiški) to-

VI. BARONAS
______ V

Pastabos iš tolo

simus spręsti. Sekretoriui Dulles jis leido pačiam tvar- krašto prezidentai.

vesti Pavergtų tautų 
kongresas galėtų priminti valstybės parėigumams sav 
nuotaikas.

Dr. Grigaitis ir L. šimutis visą laiką buvo W 
tone. Jie sekė kiekvieno komiteto žingsnį ir stengėsi pa
simatyti su atsakingais pareigūnais, kad paruostos rezo 
liucijos tekstas nebūtų kaitaliojamas ir atidėliojamas. 
Jiedu po du arba net tris kartus pasimatydavo su Įtakin
gesniais užsienio komiteto nariais. O kai senatas priėmė 
pageidaujamą rezoliuciją, tai atstovų rūmų pirmininkai 
John McCormack paū buvo pasiruošęs siųsti rezoliuciją 
balsuoti. Rezoliucijoj buvo išvardintas rusų komunistų 
pavergtos tautos: Lenkija, Vengrija, Lietuva, Ukraina, 
Čekoslovakija, Latvija, Estija, Gudija, Rumunija, Rytų 
Vokietija, Gruzija, šiaurės Korėja, Uralo,. Tibeto, Ka
zachijos, Turkestano, šiaurės Vietnamo ir kitos. Rezo
liucija Maskvai buvo nepaprastai kartus dalykas, bet dar 
skaudesnė buvo prezidento Eisenhowerio paruošta pir
moji proklamacija, kuri šitaip skambėjo:

“Dėl-to, kad sovietinio komunizmo imperialisti
nė ir agresinė politika yra pavergusi daugelį valsty
bių pasaulyje;
kad sovietų užgrobtų valstybių tautoms yra atima
mos teisės Į savą valstybinę nepriklausomybę ir sa
vo žmonių laisvę;
kad Jungtinių Valstybių piliečiai kilimų ir princi
pais yra surišti su savų kontinentų laisvę ir teisingu
mą mylinčiais žmonėmis; . • /
kad verta ir teisinga pareikšti pavergtųjų valstybių 
tautoms Jungtinių Amerikos Valstybių laisvės ir ne- 
prikalosumybės teisingus siekimus ir,
kad kongresas 1959 m. liepos 17 d. bendra rezoliuci
ja Įgalioja ir prašo JAV prezidentą paskelbti atsi
šaukimą — 1959 m. liepos trečiąją savaitę ir pana
šius atsišaukimus išleisti kasmet, kol visos pasaulio 
pavergtos tautos bus pasiekusios laisvę ir nepriklau
somybę. . ■ • -• . ■ ,
Aš, Dwight D. Eisenhower, JAV prezidentas, 1959 
m- liepos 19 d. prasidedančią savaitę skelbiu Paverg
tų Tautų Savaite ir
Aš kviečiu JAV žmones šią savaitę atžymėti atitin
kamomis iškilmėmis bei veiklą, ir prašau studijuoti 
sovietų dominuojamų valstybių padėtį bei: iš naujo 
pasiryžti remti pavergtųjų tautų teisingus siekimus”. 
Nėra pasaulyje kitos valstybės, kurios kongresas būr. 

tų Įpareigojęs krašto prezidentą pasirašyti tokį atsišau
kimą, ir nėra kito prezidento, kuris būtų -pataręs krašto- 
gyventojams studijuoti sovietų dominuojamų valstybių 
padėtį ir pasiryžti remti pavergtų tautų teisingus sieki
mus. šį kongreso nutarimą pasirašė ne tik prezidentas 
Eisenhoweris, bet jį pasirašo kiekvieną metą visi kiti

;ji..i«.^al,fOrnii?S ^e.m‘iale gatvėje du amerikiečiai, Larry Eįfertas ir Dick Cranes nori i o. 
įskelti savo, prizo bei dovanos vertą darbą, pavadintą "Gut Throb". ‘ ‘

kąd būčiau neteisus 
^ąn^ąi apie tai bent trumpai 
.eprisiminęs šiame “Naujienų’’ 
•usląpyję. Juo labiau, kad Vic 
oria, Britų Kolumbijos sosti- 
tėje, teko pąsikalbėti su labai 
domiu “Naujieną” skaitytoju 
'eliksu Jurgutavičium, nors 'ir 
įk telefonų. Malkite, jis 
^ujięnąs” skaito įje. pertrąu- 
os (išskyrus kelis metus karo 
riku) net nuo nepriklausomos

Lietuvos laikų, kai “Naujie
nas” Lietuvoje gaudavo kažku
rią giminystės rasią Amerikoje 
dėka. '

Bet teatleis man skaitytojas, 
jei dabar jo dėmesį pakreipsiu 
mano kelionės Kanadon kursu 
ir pavėjui ar prieš vėją — pa
dangėje, vandenimis ir žemy
ne apsuksime ratų Los Ange
les — Seattle — Victoria, B. C. 
Vancouver — Seattle — Los 
Angeles.

Nežiūrint, kad bilietus lėk
tuvu turėjome “roundtrip” 
Los Angeles — Vancouver, B- 
C. = Los Angeles — karališkų 
priešpiečią United. Airlines pir 
moję klasėje, 37,000’ pėdu au
kštyje, metu žmoną perkalbėjau 
stahtėli Seattle,. .Wash., ir iš 
ten į Vancouver salą, į Victo
ria (Britu Kolumbijos - sostinę) 
— persikelti laivu, žmona nie 
kada nebuvo linkusi į jokią’ 
“jūrininkystę” ar “laivininkys 
tę”; nežiūrint ka-d daug yra lai
vais. kęlįąvusi Lietuvos laikais,

kyti ir spręsti užsienio politikos klausimus, juo jis pil
niausiai pasitikėjo, tuo tarpu Herteris turėjo kiekvienu 
svarbesniu klausimu su juo tartis. Ne tik Washingtone,

Kaip liūdna, kad kai kurie mūsų tautiečiai, tingėję, 
susipažinti su Amerikos lietuvių ir krašto kongreso at
liktais darbais, tvirtina, kad Amerika plauko > nepąju-

bet ir visame krašte bijota didelių nuolaidų sovietų vai- dins kitų tautų, Įskaitant ir Lietuvos, laisvei atgauti. To- 
džiai. Kaip senatoriai, taip ir ALTO valdyba norėjo pra-' kiais tvirtinimais jie tik parodo savo ignoranciją?

bet šį kąrtą nusileido — žino
dama mano ilgesį laivams ir 
jūrai. Ir taip, pernakvoję Seat
tle, ankstų rytą; rodos po po
ros metu pertraukos, apsipra
tome są. mano sena pažįstama, 
karališkos kilmės, “Princess

Marguerite”, laivu, kuris sezo
no metu dabar kasdien palai
ko susisiekimą tarp Seattle. 
Wash, ir Victoria, B. C., Kana
doje. Tikra senmergė, ta “Prin 
cess Marguerite”: vandenyje 
atsidūrusi (launched) 1948 m. 
Anglijoje, dabar jau kiek sens
telėjusi, bet gražiai “nupųdruo 
ta”, nudažyta, net “išpūsta’’ — 
padidinta tiek, kad dabar tal
pina net 1800 keleivių ir du 
šimtu automobiliu. Nežiūrint 
ankstyvo seono, bet dar mokyk 
lų atostogoms neprasidėjus, ke 
leivių jau pilna — vėliau atvy
kusioms telieka užkampiai. Dau 
guma: senimas, amerikiečiai 
vykstą Kanadon paįvairinti pen 
sininką dienas.

Nežiūrint debesuoto dangaus 
ir lietingo oro, keleivių nuotai 
ka gera. Nesgi kiekvienas, ku
ris atostogauja ar pramogauja 
Amerikos Nord-West žino, kad 
su lietumi reikia skaitytis be
veik kiekvieną dieną. Taip ir 
mudviem su žmona: vakar pa
likus geltonai-rudą Kaliforni
jos dykumą, pradėjus žavėtis 
(kiek už San Frahcisko į šiau
rę) žalia ir vandeninga, gi ar
čiau į Seattle — net kalnuotai 
snieguota aplinka — buvo la
bai didelis (ir gaivus) gamti- 
nis kontrastas, kiek tai lietė mū 
sų paliktą pietinę Kaliforniją. 
Laive — lyg “skruzdėlynas”: 
restorane pačios šviežiausios 
žuvies patiekalai (mano žmo
nos “preference”) laukė baigian 
tis ilgoms eilėms smaguriauto
jų, ištekusių eilėse iki kito 
(Kanados) kranto. Bare — 
spūsti: mat čia (laive) jau Ka
nados teritorija ir ... kanadiš- 
ki gėrimai. Nežiūrint, kad bran 
goka: už tą pačią kainą, net 
tą patį “klebonišką” gali gauti 
ir gerame Amerikos nestorame.

Bet — “jūrinė” nuotaika: apa
čioj vanduo, viršuje vanduo, 
net “dangaus ” per debesis ne
matyti, nes — lyja... lyja.,, 
lyja... Sėdint laivo “ballropm” 
— vieni snaudžia, kiti gurkšno
ja, dar kiti skaito knygą ar lai 
kraštį, bet išviso — nuobodu, 
juo labiau kad per lietų beveik 
nieko nesimato laukę. get štai 
staigmeną: iš tolumos (korido
riuose) girdiąi lengvi gi tacos ir 
akordenono garsai kol galiau
siai atsidaro durys ir salėn 
Įžengia grodami du kanadie
čiai muzikantai (gitąris.tas ir 
akordeonistas), jūrinėms nuo
taikoms prisitaikę, netik savo 
muzika bet net ir apranga.

(Bus daugiau)

Jamaikoj pratęstas 
kritiškos padėties 

stovis
KONGSTONAS, Jąją. ę- Ja

maikos parlamentas, turįs 53 
narius, ministerio įpirminjnįo 
M. Manley .vyriausybei prašant, 
pratęsė kritiškos padėties sto
vį krašte iki spalio mėn. 27 d. ■

Kai Jamaikoje prasidėjo plė
stis pogrindininkų teroristiniai ' 
veiksmai, tad ir buvo įvesta kri 
tiškos padėties stovis, kurio me
tu vyriausybė turi teisę suimi
nėti įtartinus krašto pifiečius, ‘ 
juos sodinti į kalėjimą ir tar
dyti.

Jamaikos krašto., apsaugos mi 
nisteriui kabeliui Munnui vado
vaujant iki šiol jau buvo suim
ta 1,017 pogrindžio įvairių vei
kėjų bei jiems pnjatičiąnčių, 
kurių, ištardžius, buvo paleista 
644. Kiti likusieji yra tardomi - 
arba teisiami.

PAVASARIS EINA KARPATŲ
KALNAIS

Rašo Dan Kuraitis

Savivaldybių rinkimai ir Gotvaldo užsispyrimas 
tęsti areštus suskaldė kabinetą. Čekai nekomunistai 
išdėstė savo motyvus, pasitraukė iš kabinėto. Išėjus 
dvylikai ministerių iš Gotvaldo kabineto, kiekvienam 
buvo aišku, kad įvyko gili krizė. Visi laukė paties ot- 
valdo alsistatidinimo. Bet Maskva ne tiems tikslams 
jį siuntė į Pragą. Jeigu sovietų karo vadai Įvedė jj į 
kabinėtą, o vėliau padarė jį premjeru, lai ne tam. 
kad jis, pralaimėjęs rinkimus, atsistatydintų. Maskva 
pradėjo abejoti tais rinkimais ir pradėjo ieškoti prie
žasčių kodėl komunistų parinkti kandidatai čekams 
vieną mėnesį buvo nepaprastai geri, o kitą mėnesį

nuo jų nusisuko. Tai ųe toks lengvai išaiškinamas da
lykas. Butų buvęs reikalas aiškesnis, jeigu sovietų im
perijos vadai, prieš duodami įsakymą Gotvaldui, būtų 
pasiskaitę kareivio Šveiko samprotavimų sunkesnė 
mis jo gyvenimo valandomis. Jie čekus būtii geriau 
supratę ir Gotvaldui visai nebūtų jokio reikalo sumi
nėti rinkimus laimėjusių partijų vadus ir klausinėti, 
kuriais sumetimais čekai balsuotojai taip greitai kai
talioja politines savo pažiūras.

Bei Maskvos valdovams Šveikas nepažįstamas, o 
be kareivio Šveiko čeką niekas nesupras. Jų negalėjo 
suprasti sovietų karo vadai, o <iar didesnė enigma če
kai buvo Maskvoje sėdintiems Stalino patarėjams. 
Jiems draudžiamas juokus krėsti. Jie įsakė pradėti 
areštus ir tardymus. Iš kitos pusės patiems policinin
kams buvo įsakyta kabinėtis ir atiminėti turtus demo
kratinėms ir socialistinėms' čekų organizacijoms. Su
imtiesiems buvo mėtomi nepatikimiausi iš piršto iš
laužti kaltinim'ai. Tokia neaiški padėtis tęsėsi kelias 
savaites.

Galų gale 1948 metų vasario 25 dieną, iš Maskvos 
atsiųstas “didelis demokratas”, sudarė Vyriausybe be 
demokratinių partijų atstovų. Kabinetan parinko tik
tai lokius žmonęs kurie pritarė komunistų partijos 
politikai ir sutiko valdyti taip, kaip jis. valdė. Naujas 
kabinetas buvo grynai komunistipis. Vienintelis žmo
gus. kuris šiame kabinete nepriklausė partijai, lai bu
vo Jau Masarykas. garsaus čekų kovotojo už krašto 
laisvę Masaryko sūnus. Bet ir tas neilgni buvo vald-. 
žioje. kovo 10 dieną jam teko iššokti iš užsienio mi
nisterijos trečio aukšto. Kodėl jis šoko, čekai dar ir 
šiandien nebežino.

MASARYKAS BUVO NUŽUDYTAS

Jan Masarykas buvo gana apdairus Čekoslovakijos 
užsienio ministeris. Jis suprato sunkią prezidento Be- 
nešo padėtį, bet jam buvo suprantamas pavojus, į ku
rį norėjo Čekoslovakiją įklampinti kraštą valdantieji 
komunistai. Keli Masaryko artimi draugai išėjo iš ka
bineto, bet jis pats, turėdamas galvoje užsienio reika
lų ministerijos svarbą, vis dėlto pasitiko dirbti su 
komunistais.

Premjerui Gotvaldui Masarykas buvo reikalingas, 
bet Maskva buvo įsitikinusi, kad jis Maskvai neištiki
mas. Prie užsienio ministerijos buvo priskirti keli so
vietą, diplomatinio korpuso atstovai, kurie stengėsi 
informuoti Mąsaryką apie kiekvieną svarbesnį klaū- 
si.mą. Tie patarėjai b.ųvo paties Gotvaldo primesti. Jis 
pareįlyLįavo, kad jie oficialiai būtų įskaityti į patarėjų 
sąrašą.

Atfodo, kad tie patarėjai atliko patį kruviniausią 
darbą Čekoslovakijoje, čekai turi liudininkų, kurie 
tvirtina, kad Jan Masarykas, čekų užsienio reikalą 
ministeris Gotvaldo kabinete, buvo. nužudĮytas ir išmes
tas iŠ trečio aukšto. Oficialus pranešimas sakė, kad 
Masąrykąs pats ilgai dirbęs prie savo stalo, nakties 
metu, iššoko pro langą ir kieme užsimušė. Tuo tarpu 
čekai tvirtina, kad jis buvo nudurtas ir trijų vyrų iš- 
nestas. T&ip viskas buvo sutvarkyta, kad niekas jo ne
lietė, kini jis kieme mirė.

Komunistai patarėjai manė, kad niekas nieko ne
matė, bet čekai turi liudininką, kurie su Masaryku ma
tėsi prieš kelias valandas. Masarykas buvo nevedęs, 
bet jis. turėjo draugę, kurią rengėsi vesti. Tą draugė 
buvo ištikima jo bendradarbė. Ji žinojo, kokioje nuo

taikoje jis būvi, kokios problemos jam nerim ąkėlę ir 
kuriais sumetimais sovietą policija užsienio ministe
rio atsikratė. Ji yra įsitikinusi, kad. užsienio ministeris 
buvo nudaigotas ir išmestas per langą.

Masaryko mirtis sukėlė visus sostinės gyventojus. 
Jie reikalavo nuodugnaus tyrimo. Buvo suimti keli 
užsienio ministerijos tarnautojai, nematę ministerio, 
šokančio pro langą, ir laiku nepranešę apie žemėje 
gulintį ministerio lavoną. Galų gale buvo nutarta pa
daryti skrodimą ir patikrinti lavoną. Vieni liudininkai 
matę Masaryką, gulintį kruviną. Tuo tarpu oficialus 
pranešimas sako, kad jokių kūno sužalojimą nebuvo. 
Tuo reikalu buvo įvairiausių kalbą čeką tarpe, bet 
faktas lieka toks; Gatvaldo vMdžia neprileido ąęi vie
no neutralaus čeko patikrinti Masaryko lavoną. Jį tikri 
no čekos specialistai gydytojai, veikiantieji Pragoję. 
Ją oficialus pranešimas buvo vienintelis valdžios pri
imtas. Tuo tarpu čekai labai greitai išaiškino geliąs 
paslaptis ir nustatė, kad jis buvo rusą čekistą nužu
dytas ir išmestas. Jie norėjo, kad mirtis butą panaši į 
nusižudymą, o ne užmušimą, čekai užsienyje yra pa
skelbę pakankamai .literatūros apie- Masaryku ftąžu- 
dymą.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAI

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

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 ligotuos pagal susitarimą;

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

0K. C. K. BOBELIS 
inkstų ir šlapimo takų 

CHIRURGIJA 
Teltf. 695-0533 

Fox Valley Medical Cantor 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SUKGfcvN

2434 WEST 71»t STREET
Ofisas: HEmlock 4-5849
' Rexid.; 388-2233
OFISO V ALANDOS;

^UTuadieniais ir keivirtad. 1—7 vaL.
smUad.. peualauiem nuo 1—5. tree, 

ir sės ta o. Ūktai susitarus.

DR. PAUL V. DARSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchesrer Communny Klinikos 
mėaici.ios aireKtorius.

1933 S. Mcnneun Ka.f vicSicncsier, HL
VALAiNUUSl 3—y aarpo dienomis ir 

antrą sestaaiem d—3 vai 
iei.: OOX-Z/Z/ aroa Ooz-2/xe

trl č-Ud/3

DR. jS. EIS1N - E1S1NAS 
MKwSfcKiJA IK MUTEKŲ LiUUS 
UincKUi-UGiNE CMlKUKGiJA 

6132 bo». Kedzie Ave., YYA 5-2670
Valandos pa^ai siuitai-Liiią. jei neat

siliepta; ai.uuiau mt 3-uvui.

JJteU. r- Bfe 30493

fflE A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ UGOS 

3907 West 103rd Street 
Vaianuos^pagal susitarimą.

PR. V. JUČAS
489-4441; 561-4605

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

Telefonas ^atsakomas 12 vai.

Ofiso teU HE 4-1818
Rezidencijos; PR 6-98GI -

DR. J. MfSKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIKUKUA^ 

VIDAUS MGQ SEfeClALlSYAS 
2454 WEST 71st STREET

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

kalba lietuviškai
2618 W.‘ 71 st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

‘/contact lenses’ .
Vai. pagal susitarimu. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SENUTIS
INKSTŲ* PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

VaL: aiKzad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak.

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

DR.-VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Jalu PR 3-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

u 2454 WEST 71st STREET 
Ofiso*tplef* HEmlock 4-2123 
RrtkUXttitfu Gibson 8-6195

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

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

dažai. Speciali pagalba kojoms
I (Arch Supports) ir t t.

VaL: g__4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1 
2850 Wert 63rd St., Chicago III. 60629 

Telef P R os pec t 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI

K j H A U J IK N A S

MAGDUTĖS MARGUMYNAI
-

Naudingi patarimai 
ir kiti dalgkai

♦ National Safety Council pra 
nešė, kad pagal tyrimo davi
nius, prikrauta sunkių daiktų 
automobilio bagažinė nepalen
gvina vairavimo, bet dar jį ap
sunkina, ypatingai žiemos me
tu. Tikrumoje, svoris ant užpa 
kalinėk 
lengvina 
nė yra 
ašies.

automobilio ašies pa- 
vairavimą, gi bagaži- 
automobilio gale už

♦ Keep America Beautiful 
komitetas nustatė, kad apie 
20% šiukšlių išmėto važiuoją 
lengvomis mašinomis ir pėstie 
ji, o visas kitas šiukšles išbars 
to neuždengti sunkvežimiai, iš
mėtomos namų bei produkcijos 
atlaikos, netvarkingos konstru
kcijos vietos, pakrovimų ram
pos. žmonės dažniausiai meta 
savo šiukšles ten, kur jau jų 
yra apsčiai prisirinkę.

♦ The Newspaper Adverti
sing Bureau tyrinėjo ir rado, 
kad labiausiai skaitytojų dėme 
sj sukelia įvairių prekių, garsi
nimai. Taij5 pat daug dėmesio 
susilaukia darbo rinkos skel
bimai, namų pardavimai ir 
nuomavimai. Juos skaito net 7 
iš dešimties. Viengungiai ir naš 
lės domisi asmenų paieškojimo 
bei susipažinimo skelbimai ir 
i juos vis daugiau atsiliepia. 
Teko patirti, kad skelbimai 
Naujienose duoda gerus rezul
tatus.

•*> Michigan State universi
tete dr. O. Mickelsen nustatė, 
kad svorį numesti arba suliesė
ti galima be jokio badavimo 
valgant daug duonos. Dvi gru-

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA “ ’ 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumu. 

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

rauii&«u
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiau^

piu papuošimui ir sezoninės 
s kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUT** ? TTl.’AS)

DAUBARŲ SŪNUS
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

EVERY TREE
IS A FAMILY TREE

Oar trees tdd foteMi 
provide poor family wh m«ay 

heppy hooa of reoesdoa.
why it’i importaat» protect 

them from forest fires by 
following Smokey's ABCc 

Always bold matches till eoidL 
Be ture w> drown <U campfires.

sdr the ashes, and drow< 
them agaim Crash aM 

amolcer dead

Ptense! Only yow 
pcevenr forest firm

Kino artiste Ave Gardner suka 
naują filmą "The Sentinel". Pertrau
ku metu ft suvalgo didoką porci ją 
ledy, įprastu kiekvienoje didesnėje 
Amerikos šeimoje. .

pės po 8 žmones per 8 savaites 
valgė po. 12 riekelių krautuvėse 
gaunamos ir specialiai keptos 
su daug sėlemų duonos, taip 
visa kita pagal savo įpročius. 
Po nustatyto laiko pirmosios 
grupės žmonės numetė viduti
niškai po 13. 7 svarus, o antro
sios po 19.4 svainis. Mažai ko- 
lorijų turinti duona užima vie
tą saskaiton didesnio kolorin- 
gumo maisto, todėl pasirinkę 
šią dietą nejaučia alkio nė ki
tų nedavalgymo simptomų.

♦ Žmogaus galvoje yrą 22 
kaulai. — Žirafa liežuviu pa
siekia savo ausį ir juo ją išva
lo. — 100 vištų per dieną išge
ria 5 galionus vandens. — Visi 
drambliai yra trumparegiai. — 
Spaniel veislės šunų gimtinė 
yra Ispanija. — Geras steikas 
turi 60% vandens. — Japoni
joj golfo patarnautojomis dau 
giausia yra moterys. —. Ilgiau
sia pasaulyje Nilo upė turi 4, 
157 mylias. — Po žemės drebė
jimo Italijoje garsusis Pizos 
miešto pasviręs bokštas dar la
biau pasviro: net 5 metrais.

Kaip gaminti duoninę girą?
Keikia: 11/2 svaro . rudžio- j 

vytos juodos ruginės duonos, 
galionas .^verdančio . vandens, 
svaras cukraus, unicija /nielių, 
pusė puoduko džiovintų vynuo 
gių-razinkų.

Į mažą statinę arba atitinka
mo dydžio indą sudėti išdžio
vintos duonos gabalus ir ant jų 
užpilti vandenį. Po 6 valandų 
nusunkti per sietą arba audek
lą, pridėti cukraus ir užvirinti. 
Atvėsinti iki drungnumo ir įdė
ti mieles. Atšaldyti ir nugrai
byti putas; Supilstyti į bonkas, 
įdėti razinkų ir sandariai už
kimšti. Bonkas laikyti gulsčias 
beismante arba kitoje vėsioje 
vietoje. Po dviejų dienų galima 
girą gerti. J
r (Naudotasi Jozefinos J. Dauž 
vardienes knygos Popular Lit
huanian Recipes 6-ja laidą. 
Gėrimų skyriuje yra receptai 
šių tautinių gėrimų: burokinė, 
spanguolių gira, įvairių arbat
žolių arbata, krupnikas, saldžio 
j, šildytas alus, citrinų gira, 
citrininis krupnikas, midus, se
noviškas midus,'pieninis krup
nikas ir alaus krupnikas. Kny
ga yra 130. psl.,rkainuoja $3.75, 
gaunama Naujienose), . ,. , ■

.V. Miškinytė -

100 Latvijos kunigu 
vergu darbo ‘gulage’

CHICAGO. — Gegužės mė
nesį pabėgęs iš sovietų okupuo
tos Latvijos kunigas pranešė, 
kad daugiau kaip 100 latvių ba 
ptistų kunigų “gyvena” Sovietų 
Rusijos sunkaus vergų darbo la 
gėriuose;

Kun. Janis Smits, 35 metų 
amžiaus, Aizputės baptistų baž
nyčios pastorius, Latvijoje, kai 
bedamas Chicagos Sheraton vie 
šbutyje Pavergtų Komiteto su
šauktoje spaudos konferencijoj 
pasakė, kad Sovietų valdžia per 
sekioja net kalėjimuose laiko
mų kunigų šeimas ir kad repre
sijos ir persekiojimai yra Sovie 
tų valdžios politika siekiant nu 
slopinti bet kokią religinę vei
klą.

Gazolino kainos
Chicagos Motor Club paskel

bė, kad gazolino kainos praėju
sių dviejų savaičių bėgyje pasie 
kė šių 197 metų aukštumą, bet 
Platts Oilgram leidinio redak
torius Hugo tvirtina, kad lygi
nant su praeitų metų rudeniu, 
gazolino kainos yra nukritu
sios.

Chicago Club patikrinęs 80 
gazolino pardavimo stočių, skel
bia, kad šiuo metu kainos gazo
linui yra: 62.6 centai už regu
lar, 67.5 centai už premium ir 
65.2 už gazoliną be švino.

Hugo ,skelbia, tokias kainas: 
regular 62.5 centai galionui, pre 
mium 67.5 c. ir be švino 65 c.

Nušautoji mergaitė yra 34-j i ir 
jaunesnioji užmušta nuo 1972 
matų, kai prasidėjo juodžių dau 
gumos partizaninis karas prieš 
baltųjų ministerio pirmininko 
Jan Smith mažumos valdžių. Ro 
dezijoj juodžių dauguma prieš 
baltuosius yra kaip 20 prieš 1.

Žemės drebėjimo 
aukos Indonezijoje 
JAKARTA, Indonezija. — Že 

mės drebėjimas turistų mėgia
moje Bali saloje šimtus žmonių 
sužeidė ir daugiau kaip 50 už
mušė. Tabanoje, pietinėje Bali 
dalyje, sunaikinta daug Hindu 
šventųjų, .Papildomais praneši
mais drebėjimo užmuštųjų skai 
čius siekia 350 žmonių.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI X - * • *

"Vi»Jų darykit. w — 1 kor. 16:14.
’ Dievas yra pats užuojautos ir meilės šaltinis, šventajame Rašte pasa

kyta: “Daevas yra, meilė”. Todėl visi Dievo vaikeliai turi būti jam panašūs 
ir mylėti vieni kitus. Apaštalas Povilas sako: “Kas pasilieka meilėje, pa
silieka Dievuje ir Dievas jame”. Kai tikrųjų Kristaus pasekėją tikėjimas su
stiprėja, tada ir jų meilė padaugėja. Jų sprendimas irgi pasidaro teisinges
nis, nes Dievas duoda jiems sveiko proto ir meilės dvasios. Apaštalas Jo
nas sako: .“Dievo meilė pasirodo mums tuo, kad Dievas atsiuntė j pasauli 
savo viengimį Sūnų, kad mes gyventumėm per jį Jei tad Dievas mus taip 
mylėjo,.tai. ir mes turime mylėti vieni kitus”. (1 Jono 4:9, 10) Todėl mums 
duotasis patarimas yra nemylėti vien tik žodžiais, bet gerais ir pagelbingais 
darbais.

ia Visi žino, kad.mirtis yra žiauri lė paliečia kiekvieną. Bet kur yra mU 
rusleji? j tą .klausimą atsako knysutė "Viltis po mirties", kurią sausite 
nemokamai. Rašykite: .,

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

Paskutinėmis savaitėmis In
donezijoje įvyko visa serija že-’ 
mės drebėjimų, vienas birželio 1 
26 dieną,, kur nuslinkęs kalno 1 
šonas nužudė 9,000 žmonių. TĖVAS IR SONUS .

Beli policijos žiniomis, dau
giausiai nuostolių pridarė nau
jas drebėjimas 12 mylių ilgu
mo srityje tarp Seririt ir Pu- 
puha centrinėje Bali salos da
lyje.

Rodezijo je juodžiai 
užmušinėja baltus
SALISBURY, Rodezija. Juo

dųjų partizanų - judėjimui pieti
nėje Rodezijog- dalyj e didėjant 
nušauta 8 metų, baltoji mergai
tė, sėdėjusi sava Tėvo automobi 
lyje. Kiti- trys automobilyje sė
dėję. sužeisti. Toje pačioje srity 
panašiaistiš. pasalų puolimais su 
žeisti baltas- vyras ir berniukas.

ISPANIJA LEGALIZUOS
POLITINES PARTIJAS

ŠLĄDRIDAS.— Ispanijos, par 
lamentas (Cortes) priėmė bilių, 1 
kuriuo legalizuojamos beveik vi 
sos opozicinės partijos, buvu
sios diktatoriaus Tranko užd
raustos.- Tik komunistų partija 
lieka nelegali. . Biliaus priėmi- ■ 
m as skaitomas laimėjimu nau
jai vyriausybei, kurios premje
ras Adolfo Suarez prižadėjo pra 
vesti reformas.

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI 

__ __  L u - : v , r . 3- • - r

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID 

. SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

ADOLPHINA KAIRYS
,pirm? vyrų MAKAITIS

2 ^ Gyveno Brighton Parke, Chicago, III.
Mirė 1976 m. liepos 16 d., 6:30 vai. ryto, sulaukusi 88 metu am

žiaus; Gimusi Lietuvoje - _ M ‘ ...L
Paliko, nuliūdę:, dukterys — Adeline-Žėglis ir Beatrice Adamski, 

marti Betty Makaitis, podukros — Aldona Zekas, jos vyras Charles ir 
Ida Matekūnas, jos vyras Charles, 5 anūkai, 12.. proanūku ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo žmona .mirųsiu Anton P. Kairio ir Anton: Makaičio, 
motina mirusio Anthony Makaičio ir uošvienė mirusio Walter Adam
ski. r

Kūnas pašarvotas Fortuna koplyčioje, 4401 So. Kedzie Avenue. 
Pirmadienį, liepos 19 dieną 11:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

į Lietuviu Tautines-kapines . /
Visi a. a. Adolpinos Kairienės gilinės, draugai ir pažįstami nuo

širdžiai kviečiamu dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.. . ' ;

Nuliiūdę lieka;..,. /
7' Dukterys, podukros, anūkai, proanūkai.

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

KNYGA - 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 Kapažinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai -aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk | 
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

* - r '■ , L > i į. < ”,

Juozas Kapačinskis, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra. Amerikoje beisi- 
kuriančio’ ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl. Kaina 7 dol. __ _ |

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

V’’

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LHUAN1CA A VENUE... Phone: YArds 7-3401

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naudakluose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL S1.50. Yra taip pat 
užversta i anglu kalb^\ *

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

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

Prof. P. Pakarklis, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2. „ r . , -

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psL Kaina $1.50. .

_ BUTKUS - JASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero,. ILL..Phone: OLympic 2-1003

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

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

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601If ” He | m ...» 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu Ir prld»d»nr 
piniginę perta Idą.

VISI BIZNIERIAI
Y K IT E NAUJIENAS

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, DI. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-1911
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An equal opportunity employer

Nuotrauka Vyt. Jasineviciaus

PIRKSIT

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

Morgan M. Finley

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

(Pr)

nimni nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS
hold

P. NEbžlNSKAS, 4065 Archer A*. 
Chlcego, III. 80632. Tol. Y A 7-5980

SHEET METAL 
MECHANICS

Lietuvi y kalba: vęsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
‘’•00 v. popiet 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, Ill. 60601

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyba Ir Remontas

Call Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, 

Chicago, HL 60608

NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
DRAUGAS IR BIČIULIS

M. A. ŠIMKUS
Reel Estate. Notary Public. 

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

šymai ir kitokį blankai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENY3SS
* Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Telefj REpublie 7-1941

/ people
/ you

W write to

LEGIONAS PAGERBĖ 
DARIŲ - GIRĖNĄ

MECHANIC - WELDER

HEATING AND AIR ' x 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. U1. 60609 Teel. VI 7-3447

parduosit 
NUOMOsrr. 

įvairūs draudimai
Maloniai 3ums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

JEIGU KAM PAVEIKSLO 
REIK, Į ČIURLIONIO GALE
RIJĄ EIK. Ten rasi daug lietu
vių dailininkų paveikslų.

4038 Archer Ave-, Chicago.

easy ways 
to get the 
Zip Codes

Siunčiu_________  doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

paskolos perkant namus, daromos ilgiems terminams 
a ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŽS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
TeL 254-5551

8929 SO. HARLEM AVE.
Tel. 598-3290

135-TA IR ARCHER AVE.
TeL 257-5861

— 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 
adresus.

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
'NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

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 Zips era W foond 
ea tbs Zip Map in th* 
bnaineM paras your 
phone beck.

— Ona Dičiūnienė, Rockford, 
Ill., radusi progą, atsiuntė ge
rus linkėjimus visiems bendra
darbiams ir penkinę Naujienų 
paramai. Po $4 atsiuntė Kazys 
Rutkauskas iš Rockfordo, V. 
Shobrys iš Berwyno ir Tadas 
Normantas iš Glenwood apy
linkės. Tautietis iš šiaurinės 
miesto apylinkės tinkamesniam 
susipažinimui užsisakė Naujie- 
nas 3 mėn. Dėkui visiems.

For plant ’in heavy metal industry 
to work on conveyers systems, over
head cranes, and other machinery. 
Must have mechanical and welding 
experience. Steady work. Excellent 
working conditions.

Must speak English.
R. LAVIN and SONS, INC.

3426 So. Kedzie Ave.

v PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. tarmak Roar Chicago IF VIrgini*7-7747

DĖMESIO
SO M AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $71 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-3775 ?

— BALFo Chicagos apskri
ties gegužinė-piknikas, įvyks š. 
m. rugpiūčio 22 d. (sekmadie
nį), 12 vai., Polonia Grove so
de, 46-ta gatvė ir Archer Avė. 
Visuomenė kviečiama prisimin
ti tą rugpiūčio 22 dieną ir gau
siai dalyvauti gegužinėje. Į pik
niką galima nuvažiuoti miesto 
autobusais. į

— Illinois valstijos loterijoje 
World Scries traukime liepos 
15 d. laimėjo 06,509 ir 7961 nu-

NAUJas teisi: daktaras rtELr WANTED — AKA L S 
.Darbininku 3<iki»

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Mechanics must have job shop exer. 
Set-up men for power brake, shears, 
kick presses, spot welder and punch 
press. Full company benefits inch 
paid vacation,, holidays, group insu- 
surance. and profit staring. Good 
pay. steady work and overtime.

SMITHCO FABRICATORS 
678-1600..

9611 W. Foster,' Schiller’ Pk.. Hl.

— Nijolė Dumbrys iš Loyo- 
los kolegijos Maryland valsti
joje pradėjo 2 metų studijas ir 
praktiką Šv. Kryžiaus ligoninė
je Medicinos technologijos mo
kykloje. Taip pat pradėjo stu
dijas Karen Kudla iš Xavier 
kolegijos, Aldona Smulkaitytė 
ir Deborah Maskoliūnaitė iš 
De Paul universiteto,* taip pat

Operos valdyba prašo visus, 
kas lik gali, padėti tą nuostolį 
išlyginti, o ypač tuos, kurie dėl 
kokių nors priežasčių negalėjo 
būti spektakliuose. Visiems iš 
anksto tariame nuoširdžiausia

DIDELĘ ĮTAKĄ Į VAKARŲ 
EUROPĄ

aiškiai pamatysite, jei Romoje ’ ap
lankysite Vatikano muziejų, pamaty
site Kotrynos Mediči dėdę Popiežių 
Klemensą m. Florencijoje — pačią 
Kotryną Madiči, Lietuvos karaliaus 
Henriko m motiną. Milane — Lietu
vos karaliaus Zigmanto n žmoną 
Boną Sforzą. o Paryžiuje — Henriko 
UI ir jo tėvo pastatytus Louvre rū
mus.

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, Hlinois 60606. 
arba telefonuokite (312) 332-4111.

meriai, spalva red Double Der
by traukime liepos 16 d. laimė
jo 890, 1213, 79978, 333802. 
Spalva — yellow.

ačiū. Savo auką prašome siųsti: 
Lithuanian Opera, 6905 So. Ar
tesian Ave-, Chicago, Ill. 60629

Kristina TautviĮaitė iš Indiana 
universiteto. u.-r

— Antanas Šileika, Tadas 
S. Macas, Petras -R,' Matijošai- 
;.tis, Jūratė M. Sįčiūriaitė ir Ri
mas A. J. Miečiųs baigė Toron
to. universitetą bakalauro laip
sniais.. - ■ 'y ‘ •

; —. Vilius Bražėnas,.. Ft. My
ers, Fla., išrinktas informacijos 
ir veiklos organizacijos Lietu
vos Laisvės Forumo: pirminin
ku, Irena Lukauskienė — sekr., 
Antanas Patamsis —ižd- Foru
mo adresas: RL 17, Box 95, 
Fort Myers, Fla. 33905. Organi
zacija ruošia Floridos lietuvių 
diskusijas — svarstymus Fort 
Myers Holiday Inn 2066 West 
First St. liepos 25 d. 9:30 vai.

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 -et, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-332C 
V. VALANTINAS

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 

NOTARIATAS — VERTIMAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ.

REAL ESTATE MB SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P6-8 vienintei;

Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato psl^ daug paveiksiu. Kaina $2.00.

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE. Kišeninio formato 151 psl. Kaina $2.00 
Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. e^zempliorui.
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— Vytautas Tomkus, Sapp
hire Sea Motor I-odge motelių 
bei vasarvietės savininkas, 700 
Ocean Dr. Juno Beach, Fla-, 
pratęsdamas prenumeratą, at
siuntė Naujienų labui $9. Jus
tinas Valys iš Gulfport, Fla., 
prie prenumeratos pridėjo pen
kinę. Tautietis iš St. Petersbur- 
go užsisakė Naujienas 6 mėn. 
bet pavardės prašė neminėti. 
Dėkui visiems. r

— Hot Springs, Ark., lietis 
vių apylinkė yra viena iš švie
siausių ir sąmoningiausių. Dau
guma ten gyvenančių tautiečių 
prenumeruoja keletą laikraščių 
ir juos remia ne tik prenume
ratomis, bet ir aukomis- Pratęs
dami prenumeratas po $4 at
siuntė P. Dambras ir Anicetas 
Girkšas. D. Minginas atsiuntė 
$3. Dėkui už ankstyvą pratęsi
mą, gerus linkėjimus ir už au
kas. Dėkui p. Dambrai už in
formaciją apie Naujienų pri
statymą paštu.

— Juozas širvaitis, Detroit, 
Mlch., Pratęsdamas prenume
ratą, savo gerus linkėjimus at
lydėjo $10 dovana Naujienų 
paramai. Stanley Nutautas, 
Tabor Farm, Sodus, Mich. at
siuntė $4. Ponia Veronika No
vickis atsiuntė du dol. ’ Dėkui 
už gerus linkėjimus ir už do-, 
vanas.
....— M. Andrijauskas iš Mar
quette Parko apylinkės, pratęs
damas prenumeratą, atsiuntė 
visą dešimkę Naujienų pa
ramai. Tos pat apylinkės skai
tytojas R. Evans atsiuntė pen
kine, o Sofija Grajonis atsiuntė 
doleri. Tautietė S. M. tapo Nau
jienų skaitytoja užsisakydama 
jas vieneriems metams. Dėkui 
už paramą ir už dėmesį. Plati
nimo vajaus proga 
yra siunčiamos susipažinimui 
dvi savaites nemokamai.

Lietuvių Operos valdyba: 
Jurgis Vidžiūnas, Vytautas Ba
džius, Irena Navickaitė, Rūta 
Graužinienė, Bronius Mačiuke
vičius, Vaclovas Momkus ir VIa 
das Stropus — susirinkę šio se
zono baigiamajam posėdžiui 
Aldonos ir Vlado Stropų na
muose, aptarė praeito sezono 
darbus ir patvirtino iždininko 
finansinę apyskaitą, bet, suve
dus visus davinius, paaiškėjo, 
kad trijų lietuvių kompozito
rių: Jeronimo Kačinsko “Juodo 
laivo”, Juliaus Gaidelio ^Gin
taro šalies” ir Vytauto Mari- 
jošiaus “Priesaikos” operų pa
statymas atnešė §17,670.16 
nuostolio.

PREKYBOJ TERRA vėl gau
ta daug naujų Baltijos gintaro 
papuošalų. Jie visi iš pirmarū
šio tik goriausiems papuoša
lams atrenkamo gintaro, pa
dirbti su dideliu ^skoniu,'spal
vingi, daugumoj skaidrūs, įdo
mūs viduje esančiais įakmenė- 
jimais. Ypač dideli ir įvairūs 
rinkiniai gintaro žiedų ir apy
rankių, komponuotu su auksu 
ir sidabru. Terros adresas — 
3235-37 West 63rd St., Chica
go, 1111. 60629, telefonas 
(312) 434-4660) (sk.);

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

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

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neiriamos ir nesiriėriamos į sandėrius su okupantais ar jų jgalio* 
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 Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
cariškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chle>go|« Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $15.00z 

trims mėn. — $8.50, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $250. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Chicagoje ’

NORMANĄ 
kBURŠTEINĄ 

263-5826
I 9?® ir
ZW7 677-8489

(buto)

Claudius Kulvinskas

š. m. gegužės. 22 d. Kaliforni
joje, Pepperdino universitete, 
Teisių fakultete įgijo Teisių 
Daktaro laipsnį Claudius Kul- 
vinskas. : .

Prieš 20 metų nrirus: jo tėve
liui Alfonsui Į£plvinskūi, -moti
na Elena leido sūnų Chicagoje 
i Brighton Park Nekalto Prasi
dėjimo pradžios mokyklą. Lan
kė Lituanistinę klasę, priklausė 
prie skautų ir .dalyvavo pirmo
je- šokių šventėje mažųjų gru- 

(pėje. Sidabriniu medaliu baigė 
St. Ritos, vidurine mokyklą, du 
metus lankė Northwestern uni
versitetą ir 1968 metais baigė 
Illinois Technologijos Institutą, 
chemijos ir matematikos ir. an
glų kalbos srityse.

Vedęs čikagietę medicinos 
seserį Suzaną Wintaraite, perf 
sikėžė gyventi i Kaliforniją. 
Dirbo UCLA JJniveraitete Pe
diatrics, Medicinos mokykloje 
skyriaus vedėju, atlikdamas 
immunologijos, patalogijos ir 
inkstų srityje laboratorijos ty-' 
rimus su kitais-šių sričių moks
lo tyrinėtojais ir pavieniui, yra 
parašęs bei spaudoj e .paskelbęs

1933 metu birželio 18 diena 
Amerikos lietuviai Darius ir 
Girėnas perskrido Atlanto van
denyną ir artėjo prie Lietuvos- 
Vokietijoje, Soldino miške lėk
tuvas vokiečių buvo sužeistas, o 
nukritusieji lakūnai bjjxo už
mušti. Tai buvo Amerikos lie
tuvių geros valios' skridimus Į 
Lietuvą, bet jis, kylančio vokie
čių militarizmo, vadpyattjamo 
Adolfo Hitlerio, buvo kelionės 
pabaigoje pakirstas.

Šių: metų liepos 18 dieną prie 
-Marquette Parke esančio lakū
nams paminklo Amerikos Le
giono Dariaus-Girėno postas! 
NfC 271 padėjo puikų gėlių vai-, 
niką žųvūsį.ems posto: nariams 
ir lakūnams pagerbti. O tos pa
čios dienos popietę tas pats- A- 
merikos. Legiono skyrius savo 
centre, esančiame 4416 S. Wes
tern Ave., suruošė paminėjimą- 
Svarbiausiu kalbėtoju buvo 
Morgan M. Finley, Legiono na
rys - ir ' dabartinis Apskrities 
teismo demokratų saugotojas.

John L. Paukštis

1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608
M,Mt111 "S ‘ Mb

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

Knygas galima gauti Naujienose arba pasinnčiant čekį ax Money or
derį tokiu adresu:

NAUJIENOS

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow i BUD’S REAL ESTATE 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis sū
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock
well. S22,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy
mas gazu. 2 mašinų garažas.

62-tra ir Talman. $29,900.
3 BUTAI ir tuščia krautuvė. $360 

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

Naujienos apje 15 straipsnių- Jis kiekvie
nu atveju didžiuojasi esąs lie
tuvis ir nevengia kalbėti lietu
viškai. Linkimąjįaujame darbe 
daug sėkmės. Motina Elena 
Kulvinskas - ^tyrelis gyvena 

Chicagoje.. .>- -
KĮĮDĮ

HOMEOWNERS POLICY

State Farm Fire and ^Casualty Company

HELP STRENGTHEN 
AMERICA S PEACE POWER 
BUY US SAVINGS BONDS >




