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.; UGANDOJE SUKILO KARIUOMENĖ, 
I NESUTINKA PULTI KENIJĄ
iĮLĮ' NĄįRįOBĮI;— Kenijos sostinėje Nairobi išeinąs laikraštis 
Daily Nation1 įprašė ^Ugandos kariuomenės sukilimą prieš Ugan
dos prez i d ėn to Amino Įsakymą pulti Keniją. Esą, du batalijonai, 
upie 2,000■kareivių, atsisakė klausyti ateinančių iš Kampalos 
Įsakymų! 1 : -

Minėtas laikraštis porina, kad 
kariuomenės pasipriešinimas ple 
čiasi. Sukilusios, kariuomenės 
daliniai apsikasa- ir įsistiprina 
šalia miestų Mubende ir Bombo, 
vakaruose-ir šiaurėje nuo Ugan
dos sostines Kampalos. Jie ruo
šiasi ugnimi sutikti Aminui iš
tikimą kariuomenę, jei ji at
vyktų ; juos malšinti. ,e

Daily Nation: mini, kad sųki- 
lę kareiviai jau keturi mėnesiai 
kaip nėra gavę algos ir kad jie 
Kenijos pasienyje vagia gyvu
lius firį plėšikaują 
maisto.

negaudami

kariuome- 
prasidėjęs

Pasak laikraščio, 
nes pasipriešinimas 
gavus prėz. Amino įsakymą pa
siruošti pulti Keniją.

Aminas lankys Jeruzalę

’ Kiek'ankščiau,’"prieš-Ugandos 
kariuomenei sukilsiant, Ugan
dos'radi j o pranešė, jog prezid. 
Aminas planuoja lankyti Jeruza
lę, neatsižvelgiant ar ta jo ke
lionė patiksianti arabams bei 
Izraeliui,' ar nepatiksianti. Esą, 
Aminas penkias dienas iš anksto 
pranešiąs Izraeliui apie savo vi
zitą. Jis manąs lankyti maho
metonų mečetes šalia Jeruzalės. 
Pasak radijo, jie visi gali jį (Am- 
ninteliai asmenys, kuriuos Ami
nas manąs aplankyti ir kalbėtis, 
tai buvęs Izraelio gynybos mi- 
nisteris Moshe Dayan, ministeris 
pirmininkas Allon, ir -buvusi 
ministerė pirmininkė Goldą Meir. 
Pasak raijo, jie visi gali jį (Ami
ną) pasitikti, atskridus Į Jeru
zalės aerodroma.

Lietuvis laimėjo 
bronzos medalį

Lietuvis sportininkas Arvydas 
Juozaitis Montrealyje suruošto
je olimpiadoje praeitą antradie
nį laimėjo bronzos medalį. Ka- 
nadon jis atvyko kartu su sovie
tų sportininkų komanda, daly
vaujančia Olimpiadoje. Juozai
tis yra plaukikas krūtine. Au
kso medali’ laimėjo amerikietis 
John Henchen nuplaukęs numa
tytą nuotolį 1:03:43. Antrąją 
vietą laimėjo David "Wilkie, nu
plaukęs tą distaciją 1:03:88, o 
lietuvis Juozas buvo treciasis, 
-nuplaukęs nuotolį 1:04:2^ /

Juozaitis yra vilnietis studen
tas, 20 mėtų amžiaus, studijuo- 

l ja pramonės ekonomiką. Jo tė
vas buvo jo treneris. Juozaitis 
sveria 83 kilogramus.

Be laimėjusio Juozaičio, Olim
piadoje dalyvauja kiti 6 paverg
tos Lietuvos lietuviai: irkluoto
jai Vytautas Butkus ir Antanas 
čikota, irkluotojos N. Kamins
kaitė ir G. Ramoškienė, ranki
nio sviedinio specialistė Aldona 
Česaitytė ir krepšininkė Angelė 
Rukšėnienė. Olimpiadon atvyko 
Australijos krepšininkas Edvar
das Palubinskas, dalyvauja ka
nadietė Regina Armonaitė ir šo
kėjas Į tolį amerikietis Vincas 
Jankūnis.

anksto. Daugelis kiniečių gyvena laiveliuose, 
yra didelis paplūdimys. Karštomis dienomis i

Hengkonge trūksta vietos gyventi, nes kiekvienas butas užimtas 
prirštuose pačiame uoste ir tolimesniuose pakraščiuose. Honkong 
šį paplūdimį, jeigu jūros vanduo yra pakankamai pakibs, ineina tūkstančiai jaunu ir .senų Honkongo gyventoju pa 
simaudyti Paveiksle matome honkongięčiusz besidžiaugiančius kelius siekiančiais vandenimis.

Argentinoje nušauti 
pogrindžio vadai

BUENOS AIRES. — Argen
tinos kariuomenės pranešimu, 
liepos 20 d. buvo susekta ir nu
šauta liaudies revoliucionierių 
armijos Argentinoje vyriausias 
vadas Mario Roberto Santucho.

Bandolėrų vadas Santucho bu
vo laikomas vienas geriausių po
grindžio veikėjų ir jis buvo' pri
lyginamas Kubos Ernesto Gue- 
varai (Che) , Bolivijos kariuome
nės nušautas 1967 m. spalio mėn. 
Bolivijos kalnuose. Santucho 
buvo susektas ir nušautas Vila 
Martelli miesto šiaurinėje daly-

Privati žinių agentūra Noti- 
cias Argentinas pranešė ar, kad 
tie patys kariuomenės daliniai, 
kurie^ likvidavo Santuchį, nušo
vė taipgi liaudies revoliucionie
rių armijos vado padėjėją Gor- 
riaran Merlo ir kitoje vietoje 
dar 5 liaudies revoliucionierių 
armijos štabo svarbius narius.

Argentinos laikraščio La Opi
nion nuomonė, Santucho ir kitų 
pogrindžio armijos vadų mirtis 
reiškia įžangą į revoliucionierių 
armijos žlugimą.

US kariai apleidžia 
Tailandiją

BANGKOKAS. — JAV liepos 
21 Įsakė Amerikos kariuomenės 
daliniams, reziduojantiems Tai- 
landijojė, išvažiuoti, paliekant 
tik 245 patarėjus bei specialis
tus ir 388 milijonų dolerių su
moje elektroninius įrengimus.’

JAV norėjo Tailandijoje tuo 
tarpu palikti bent 3,000 karei
vių ir patarėjų, bet Tailandijos 
vyriausybei nesutikus, kareiviai 
jau išvažiavo. Tuo ir pasibai
gė Amerikos 15 metų karinė 
avantiūra pietų-rytų Azijoje, 
kuri buvo prasidėjusi 1961 m., 
pasiunčiant į Vietnamą karinius 
patarėjus.

Granatos Rodezi jos 
miestuose

SALISBURY. — Rodezija ka
riauja su juodukų nacionalistų 
teroristais prie Mozambikos sie
nos pradedant 1972 bet Ro 
dezijos sostinėje Salisbury iki 
šioliai buvo ramu. Ta sostinės 
ramybė nebuvo sutrukdyta nuo 
1968 m. < * .

Liepos 21 d. naktį sostinės ra
mybę sutrukdė dvi sprogusios 
granatos, įmestos į naktinį klubą 
ir kavinę. Sprogusios granatos 
sužeidė vieną baltąjį restorano _ - - . . - , t
lankytoją ir restorano savininką, ti rusams, tai tenka’ paabejoti

SOVIETŲ LĖK1TVNEŠIS “KIEV” 
VIDURŽEMIŲ VANDENYSE

Vakarai turėjo progos arčiau pamatyti 
Bosforu- plaukiantį sovietu lėktuvnešį

Praeitą pirmadieni laisvasis pasaulis pirmą kartą turėjo pro
gos akimis pamatyti sovietų lėktuvnešį ““Kiev”, Bosforo vande
nimis išplaukusį į Viduržemių jūros vandenis.

Amerikiečiai turėjo nuovoką 
apie Juodojoje jūroje plaukioju
sį didelį sovietų karo laivą, bet 
jie neturėjo progos pamatyti jo 
iš arti. Turkai galėjo karo lai
vo nepraleisti, nepatyrę jo tiks
lu bet turku valdžia nenorėjo 
dėl tokio menkniekio pradėti ar- 
gumentų su dabartine sovietų 
valdžia.

Rusai galėjo pranešti bet ku
rį tikslą, ir tarkų valdžia bū
tų buvusi priversta “Kievą” pra
leisti.

Atominiai reaktoriai

Pataria sustiprinti 
Amerikos laivyną

Amerikos .laivyno sekretorius 
William Middendorf, kalbėda
mas Chicagos Rotary Klubo na
riams. pastebėjo, kad JAV pri
valo kelių ateinančių metų lai
kotarpyje sustiprinti savo lai
vyną. Laivų Amerikoje yra, bet 
jie dalimi yra pasenę, neturi mo
dernių įrengimų ir negalės pa
stoti kelio naujesniems ir mo- 
derniškesniems sovietų karo lai
vams. ' !

Sovietų valdžia nekreipia dė
mesio į išlaidas, skriaudžia dar
bininkus, neduoda jiems būti
niausių maisto produktų, nesta
to butų, bet visomis priemonė
mis stiprina sovietų karo laivy
ną. Sekretorius Middendorf pa
tarė statyti naujus karo laivus 
ir nepasitikėti šiandien uostuose 
stovinčius ir atnaujinimo lau
kiančius laivus.

Jeigu Amerika leis sovietų 
laivams daryti įtakos į pakraš
čių gyventojus, tai tada bus sun
kiau juos laikyti savo garduose. 
Egiptas sovietų laivams įsakė 
išplaukti ir nebegrįžti, bet ar So- 
ipalija pajėgs-tokį įsakymą duo-

Carteris nesutinka 
su Kisingeriu

Demokratų partijos kandida
tas Į valstybės prezidentus Car
teris skiriasi nuomonėmis nuo 
Kisingerio ir Vakarų Vokietijos 
kanclerio Schmidto.

WASHINGTON AS. — Amer-i 
kos valstybės departamentas 
praneša, jog atominių reaktorių 
ir jiems kuro siuntimo klausimu 
į Egiptą ir į Izraeli, derybos yra 
baigtos. Atominiai reaktoriai bus 
pasiųsti 1980 m. Sakoma, kad 
sutartyje numatyta grąžinti su
vartoto atominio kuro lieka
nas Į JAV; tuo būdu tikimasi 
užkirti atominių bombų gamy-

Atominiams reaktoriams var
tojamo kuro kontrolės klausi
mas visu aštrumu iškilo Indijai 
pasigaminus ir susprogdinus 
atominę bombą. Kai kurie se
natorial mano, .kad Amerikos 
technologinė pagalba ir kaikurie

Kisingeris ir Vakarų Vokieti' 
jos kancleris mano, kad JAV už 
slėnio politika nepasikeisianti, įęjtj cheminiai priedai padėjo In- 
jei Carteris būtų išrinktas pre- <įjjai pasigaminti atomo bombą.

šią mintį patvirtino liepos 19 
vienas Amerikos vyriausybės pa
reigūnas. .

90 tūkst. pabėgėlių

zidentm Carteris su tuo nesu
tinka, Jis manąs, kad Amen 
kos užsienio politika būtų dau 
giau atvira ir paremta vispusiš
ku draugų bei alijantų pritari 
mu, su kuriais būtu tariamasi

Jei respublikonų partijos pre
zidentiniu kandidatu būtų išrink
tas buvęs Kalifornijos guberna
torius R. Reagan, tuomet rin
kiminės kalbos suktųsi, pasirem
damos Reagano prielaidomis: 
kariniu įsikišimu Panamoje, Li
bane ir Bodezijoje;

Sirijos karinė X L

intervencija Libane

Žydų sąjunga Čikagoje pasi
rašė su sveikatos, švietimo ir 
šalpos departamentu pabėgėliu 
šelpimo reikalais sutartį. Sutar
tyje numatyti daugiausiai Viet
namo ir Kombodijos pabėgėliai. 
Jų šalpos ir tvarkymo reika
lams žydų sąjungai įteikta 90,000

DAMASKUS. — Sirijos prez. 
Hafez Assad pareiškimu, Siri
jos kariuomenės intervencija 
Libane ir toliau bus tęsiama, ne
atsižvelgiant atgrasio„

Prezidentas Assad kaltina pa-

Jestiniečius ir kairiuosius mu
sulmonus dėl tebesitęsiančio ci
vilinio karo. Jis juos viešai ap
kaltino tuo metu, kai palesti
niečių vadas Jasir Arafat siun
čia į Damaską pasiuntihius už
baigti Sirijos-paleetiniečių krizę 
ir Libano civilini karą.

Pagal sutartį, žydų sąjunga 
turi teisę pasirašyti antraeilę 
sutartį su kitomis socialiniais 
reikalais užimančiomis insti
tucijomis.

Dėmesys daugiausiai bus 
kreipiamas, išimant pabėgėlį iš 
šelpiamųjų sąrašo, padedant 
jam tapti savistoviu, pačiam už
sidirbant pragyvenimą.

Susitars dėl US bazių
MANILA. — JAV Filipinuo

se turi oro ir jūrų bazes bei at
sparos punktus. Dėl jų likimo 
jau nuo birželio mėnesio dera
masi su Filipinų vyriausybe. ?.

Sužeistųjų ^išvežimą teko atidėti,«kol ū
susitars del naujų paliaubų

BEiRpTAS, .1Jbanas. — Abi kariaujančios jjpsėicĮniYO Šaį 
tarusios paskelbti paliaubas pačiap||- Beirute, kad galėtų su- 

i daryti neutralią ąohą, kuria sužeistieji galėtų prieiti prie uosjttn 
į Buvo paruoštas planas išvežti sužeistuosius Į geresnės ligoninps, 
kad gydytojai ir slaugės galėtų geresnėmis priemonėmis gydyti 
didesnes žaizdas. Bet tos paliaubos galiojo tikai karo vadų pasi
tarimuose. Praktiškuose fronto ruožuose artilerijos šūviai nesu
stojo griaudę ir ardę priešo pozicijas. Sutartoji neutrali zona ne
egzistuoja, nes karo veiksmai eina dieną ir naktį.

-Palestiniečiai buvo išvyti iš 
Tai Zafar pakalnės, bet jie ne
pajėgė išsivežti sunkiau sužeis
tųjų savo- karių. Libano kariuo
menės daliniai užėmė Tai Zafar 
sritį, nelaisvėn pateko daug pa
lestiniečių, bet svarbiausia, kad 
libaniečiams atiteko ir didokas 
sunkiau sužeistų palestiniečių, 
Jumbiato šalininkų ir kitų arabų, 
kovojusių palestiniečių eilėse.

Palestiniečiai prašo leisti iš
vežti sužeistuosius į geresnes li
gonines, bet kai jiems buvo pa
siūlyta tai padaryti per Beiruto 
uostą, tai pačiame Beirute jie 
nenutraukė karo .veiksmų. - Jie 
jaučia, kad karą pralaimėjo, už
tat jie nori galimai daugiau ža
los padaryti pačioms didžio
sioms Beiruto Įmonėms ir Įstai
goms.

Arafatas jau neturi pasitikė
jimo pačių palestiniečių tarpe. 
Palestiniečiai dar užima kelias 
strategines pozicijas pačiame 
Beirute, bet Libane jų Įtaka jau 
smarkiai nusmuko. Jafar Ara
fatas dar bando karo vadams 
Įsakinėti, bet jis nepajėgia pa
rūpinti jiems' daugiau.^ amuni
cijos, nepajėgia pristatyti ka
riams reikalingo maisto, ir ap
rangos. Jis norėjo skristi Į Da
maską ir tartis su Sirijos pre
zidentu, bet pastarasis nenorė
jo su juo susitikti. Arafatas no
rėjo pasiųsti savo atstovus, bet 
prezidentas atsisakė ir su jais 
kalbėti. Jis negali užmiršti Ara
fato paskelbtų nepagrįstų kal
tinimų, kuriais buvo niekinamas 
Sirijos prezidentas. Arafatas 
prezidentą vadino arabų išdavi
ku. parsidavusiu amerikiečiams 
ir kitiems.

Arabų galingiausieji vadai 
priėjo išvados, kad Sirijos pre
zidento užimta pozicija Libane 
buvusi tiksli. Saudi Arabija, 
Egiptas ir Kuvaitas prižadėjęs 
remti Sirijos prezidento pozici
ją ir nori, kad galimai greičiau 
būtų atstatyta taika visame Li
bane. Didesnių arabų valstybių 
vadai mato kad Arafatas veda ♦
prie karo Artimuose Rytuose, o 
dabartiniu metu karo nenori ne 
tik Egiptas, bet ir Sirija. Arafa
tas turės pasiduoti Libane esan
tiems Sirijos karo vadams arba 
libaniečiams, jeigu jis nesuskubs 
laiku ištrūkti iš Libano. Egyptan 
jis vargu vyką, bet gali pasukti 
į Libiją, kurios diktatorius sten
giasi pakenkti taikai Artimuose 
Rytuose.

Japonijos Watergate
TOKIJO. — Japonijos užsienio 

reikalų ministerijos sekretorė 
Kikuko Hasumi perdavė tris 
slaptas 1971 m. telegramas Mai- 
nichi laikraščio žurnalistui mei
lužiui Nishiyama, kuriose buvo 
kalbama apie Okinavos valdy
mo perdavimą japonams; esą, 
JAV sutinkančios riešai praneš
ti ir sumokėti japonams 4 mil. 
dol. tikslu .išlyginti padarytiems 
nuostoliams Okinavoje, bet iš 
tikro, tai Japonijos vyriausybė 
tuos 4 mil. dol. vėliau slaptai 
gražinsianti Amerikai.

Minėtas žurnalistas palaikęs 
tas telegramas 9 mėnesius, Įtei
kė jas Japonijos socialistų par
tijos lyderiams, kurie, tuo pasi
remdami, puolė parlamente tuo
metinį Japonijos ministeri pir
mininką Eisaku Šato.

Tokijo vyriausias teismas pri
pažino žurnalistą Takichį Nishi- 
yamą kaltu, jog kurstęs išduo
ti slaptus valstybės dokumentus 
ir nubaudė jį 4 mėnesiais kalė
jimu. žemesnysis teismas 1974 
m. buvo radęs žurnalistą nekal-

Japonijos laikraščiai, žinoma, 
kelia prieš teismo sprendimą bal
są ir sako, kad tai yra jų profe
sinės laisvės suvaržymas, kad 
jie >turi turėti laisvę pranešinė
ti publikai vladžios veiksmus.

Priešinasi auto
T • V* •

-DETROITAS. — Auto darbi
ninkų unija UAW labai yra 
priešinga, kad kai kbrios auto- 
gamybos bendrovės įveža iš už
sienio auto mašinų dalis.

Unijos mano, kad toks bend
rovių elgesys nėra pateisinamas. 
Dalys nėra pigiau pagamintos, 
bet jos tik atima darbą Ameri
kos . darbininkams, kurie atlei
džiami iš darbo automobilių fa
brikuose.

UAW unija nori auto dalių, 
kaip motorų. įvežimo klausimą 
įtraukti į darbo sutartį, pasira
šant ją su Fordo bendrove.

Filipinų prezidentas F. E. Mar
cos tikisi iki š. m. gruodžio mė
nesio susitarti su JAV dėl tų ka
rinių bazių.

Prez. Marcos išreiškė viltį, 
kad pranešimai iš sujungto Viet
namo ir Tailandijos yra reikš
mingi ir kad tie du kraštai pa
galiau susitars ir sudarys drau
giškus santykius.

Vietnamas ir Filipinai diplo
matinius santykius užmezgė pe
reitą liepos mėnesio savaitę.

OIVASŽMrf]
šiltas, drėgnas
Saulė teka 5:34, leidžiaai 8:19



Ligoninės kietai

Ir klaiki vergija, ir tie šimtmečiai nykūs. 
Nepalaužė Tavęs, Kunigaikščių Tėyyne- 
Laisvės aušra kautynių ugny pasitikus, 
į gerovę, į šviesų sau kelią praskynė!.

' Bet štai vėl Tavo veidas krauju aprasojęs, 
Vėl voros vergų tyliai žengė j mirtį.
O išdidūs valdovai šėtoniško rojaus 
Triumfuoja, gyvybės šaknis Tau pakirtę.

atsakė: 
tikiu, bet 
turime tai 
kurių rei-

Pasivaikščiojimas b« konfrontacijos 
tiksi y

Kepsnių krautuvėj

— Kodėl šis pyragaitis dvi-

“Out-į kitus? — klausia pirkėjas-
— Dėlto, kad jame nėra cu-

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RLMAS NEBIMAVIčIUS

Tavo laisvės kovotojus šaudė ir korė. 
Ir kalėjimuose pūdė ir Sibiran trėmė. 
L’ž galvas guldė kariai savanoriai,, 
įsibroėlius savo krūtinėm atrėmė.

» • f * f k* 1 t '

baigęs tą t^zaiųiuą, pamate kimų kompanijoje: užkurį jis
■agituotų, už tą rinkėjai nebal
suotų. Jis mielai norėtų rinki 
muose padėti Connecticut sena 
toriui Lowell. VVeiheę, pasižy
mėjusiam Watergate byloje.

• Pašto valdyba neseniai iš-šuo tarp profesionalų
Kolumnistas Nicholas von HofT

man rašo New Guard žurnalo gubai brangesnis už tokius pat 
birželio numeryje, kad 
standing Educators of Ameri
ca” 1375 m- laidoje )'ra išvar- kraus dėta, tinka dietai—atsa- 
dinti ir gražiai aprašyti 6,662 kė pardavėjas.
jrrofesorai bei mokslo žmonės, 
jų tarpe prancūzų veislės pūde-i 
lis, pagadintas Oliver D (Dog) i Žmona sako vyrui:

— Nėra ko laukti — tau rei
kia vykti į ligoninę, ten ilgiau 
pabūti, o gal operacija bus rei
kalinga.

— Tokiu būdu mes pirmiau 
turime parduoti namą ir 
dar ar užteks sumokėti už gy
dymą — paaiškino vyras.

Kultūrininkų dialogas
— Ar tamstos pavardė daž

nai matoma lietuviškoje spau
doje? — klausė pirmas.

— Tiesa pasakius, labai retai 
pasitaiko, — atsakė antras.

— Aš šiuo atžvilgiu esu ge
resnėje padėtyje: skaitau dien
raštį ir savo pavardę matau 
kiekvieną dieną kiekvieno nume 
rio pirmavo puslapyje, net su 
visu 
sis.

Birnbaum.
Tai atsitiko taip:
Šunelio Oliver šeimininkas 

Robert Birnbaum, Wisconsin 
universiteto Oskosh mieste kan 
cleris. gavo laišką iš minėtos 
knygos leidėjų, su pasiūlymu 
charakterizuoti save šiame lei
dinyje. Prof. Birnbaum norėjo 
vaizdžiai parodyti to leidinio 
bevertiškuraą, todėl vietoj sa
vęs aprašė savo šunį ir appašy- 

kontrolės buvo

Hoffman aprašo 
beverčių kursų,

mas be jokios 
atspausdintas.

To.iau von 
daugelį visai
dėstomu universitetuose bei ko 
legijose. Studentai priviliojami 
studijuoti tuose beverčiuose 
kursuose su tokiais pat profe
soriais. Todėl autorius savo 
straipsnį taip užbaigia:

— Studentai. bus laimingi, 
gavę Oliver instruktorium. J>5 
gal būt nieko neišmokys, bet už 
tat bent palaižys studentų ran
kas... S. Pašilytė

- Paseno sendraugiai
Praeitą kartą šiame skyriuje 

buvo komentuotas St- Barzdu- 
ko rašinys apie ateitininkų-sen 

. draugius, kurių dalis nori nusi
kratyti sendraugių vardo.

Ateitininkų ideologas Pranas 
Razminas, rašydamas apie 

„ “Ateities” žurnalą ir ateitinin
kus Draugo 157 nr. “Iš Ateiti- 

. ninku gyvenimo” skyriuje sen
draugius taip aptaria:

— Kiek atsargiau reikėtų 
žvelgti į vyriausią ateitininkų 
generaciją, kuri jau ne visada 
begali sekti jaunesniąją iš pas
kos- Ji, dviejų karų ir iš. jų ei
nančių pasėkų išvarginta, ne 
visad bepajėgia žengti gretose 

~,sų savo mielu jaunimu.
Keičiasi laikai, keičiasi ir žai 

-dimai. Dabar jau žaidžiant 
;“JurgeIį-tėveIį” reikia dainuo 
"t

tai

adresu, — gyrėsi pįrma- 
Parinko Grafomanas

Koks skirtumas
Kąp skiriasi demokratija 

nuo diktatūros?
Demokratija didžiausiomis 

bausmėmis baudžia už žmog
žudystes, plėšikavimus ir kito
kias neteisybes, gi diktatūra to
kiomis bausmėmis baudžia ūž 
teisvbe.

Koks skirtumas tarp rusiško 
komunizmo ir vokiško naciz
mo?

— Toks pat skirtumas, koks 
yra tarp Stalino ir Hitlerio.

Kandidatai į miliciją
- -..... z

Maskvoje Liaudies milicijos 
komisaras ir patariamoji komi
sija egzaminavo kandidatus į 
nidiciją ir klausė pirmąjį kan
didatą :

— Keturi, — atsakė kandi
datas. bet komisaras pakartojo 
tą. patį klausimą antrą kar
tą.

— Penki jam atsakė kan
didates, o komisaras vėl pakar- 

Jūs tėveliai taip darykit, tojo tą patį klausimą. Kandida- 
.kaip sūneliai daro”...... S. Bukis. tas nė nemirktelėjęs atsakė:

it.
&

*

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-cne dinner dish, because it costs only about 50# per serving 
for a family of five.

California ripe olive* add a pleasin? taste and texture, along 
with tomatoes and green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all m one skillet ana ^erve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty roll* and butter. For only pennies this 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily.

Choose canned California npe olives in one of the smaller, 
pitted sizes for this dish (there are nine size* to choose from— 
all the way up to Super Colossal).

OUVE-FRANKFURTER SKILLET SUPPER 
(Mukęs 4 to 5 servings)

eups canned pitted
California ripe olives

1 (1-lh.) package 
frankfurters

l/j cup sliced green onions

2 tablespoons cooking oil

1 (14h.) can tomato wedges

Cut olives in wedges, cut franks in 1-inęh diagonal
Saule olive wedges, franks and onion hi di! for five 
minutes. Add tomatoes, broth, bay leaf. haaiL salt and peppaC 
J’- nc to boil, lower heat and simmer, uncovered, five min- 
ut s Rlend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir 
ir.:o the hot mixture and cook, stirring until mixture thickens 
•lightly'. Servą with hot spaghetti.

Vi

J (10% 07.) can condenaeJ 
chicken broth

1 >mall bay leaf, crumhlcH 
% tf»«poon ba«il, crumbled , 
% lca<poon Malt 
% lempoon pepper 

1% toblc*poon« r om* f areli 
Thin wpaghrUi

Bet miškų glūdumoj budi Tavo sargybos..- 
Ir tik jų šventas kraujas nūnai pranašauja 
—Kils iš sielvarto miestai, artojų sodybos, 
Ir su pergale nešJTau gyvenimų naujų.

Ci ką mes Tau parnešim, ką duosim, sugrįžę 
Ką sakys pakelėj pasitikę mus kryžiai 
Iš kraštų svetimų į gimtuosius pagojus? 
Ir ta žemė, didvyrių kapais apsiklojus?

nus nekaltų žmonių išžudeL Aš 
tau duoąiu tą,\ko tu užsipelnei 
— vyžas.

Kai visi “nabašninkai” išva
žiavo 'pasivaikščioti, tai Chruš- 

ičidvąs sėdėjo sulužusianie trak
toriuje, o Stalinas stovėjo su nu 
plyšusioųi vyžom

Džiaugsmo ašarom dulkes aistrias nusiplovę.
Kuo paguosim Tave, iškankinta Tėvyne?
Ar didžiuosimės vėl Kunigaikščių senove,." 
Tavo kančių tik židžiais gražiais .prisiminę?

’ L Juozas Mikštas

— Šeši. | kas jį sučiūpofį¥?Aha, pakliu-
- Komisija, pasitarusi nuspren- į vai! Tu dykinėtojau! Dabar tu-
lė: Priimti— kandidatas kvai- 
as, bet progresuoja.

Antrajam kandidatui uždavė 
tą patį klausimą: ;

—= Kiek bus du ir du? .-
— Penki, — atsakė kandida

tas ir tai pakartoja antrąjį ir 
trečiąjį kartą. - .

Komisija nutarė: priimti — 
kandidatas kvailas, bet tvirto 
nusistatymo.
^Trečiasis kandidatas į tris kar
tus komisaro klausiamą tą patį 
klausimą — kiek bus du ir- du? 
— visus tris kartus atsakė, kad 
keturi. Komisija nutarė:

. — Reikia papildomo” apklau
sinėjimo; kandidatas gal yra in 
telek tualas.

Sovietiškas realizmas
— Gerk, su alkoholio suėsto

mis smegenimis būsi “savas”, 
priartėsi prie “neklystančio” 
proletariato. ' š

Dail. V. žilius, Tėviškės 
žiburiai 28 nr-

Pamokslas pagelbėjo
Parapįjiętią atėjo pas kleboną 

ir skundėsi,, kad jam dingo dvi
ratis. Klebonas apgailestavo ir 
saįkė, kad sekmadienį per pa
mokslą skaitys 10 Dievo įsaky
mų, tikėdamas, kad vagis, išgir 
dęs įsakymą “Nevok”, dviratį

rėsi sumokėti už išmuštą lan
gą’’. Bet Čarlis nesumišo: "Ži
noma, aš juk ir bėgu atsinešti 
pinigų” r' ' (vp)

< -

Modernioji Rusija
Sovietų Rusijoje vis daugiau 

atsiranda visokių profesijų. Tar 
pe naujai išgalvotų, punkiau- 
sįai veikia ir kišenvagių profe
sija. Pasirodo,' kad Maskvoje 
yra įsteigta kišenvagių mokyk
la, kuri aptarnauja ne tik im
perijos sostinę, bet ir užgrob
tus kraštus.

Baigusieji minėtą D-mokyklą, 
laiko keletą-' egzaminų. Pirmas 
— apvogti praeivi, ypač ameri
konišką smalsuoli: antras — pa 
siknaisiįoti po milicininko kiše
nes; trečias — ką nors pavogti 
iš “amato brolio”, i (vpj

Tarybinėje” Liėtnyoje
; -■ . ■ ’•'T* ” ■‘'r."’* ''&'V

Vienas okupuotos Lietuvos 
žurnalas, skirtas moterims, pa 
klausė skaitytojų, kokią niole- 
rvs įsivaizduoja socailistinę ge

• * F- g" " Arovę. Tarp kitų, buvo ir toks 
atsakymas: “Uždarbis kokio ti
kimės 1980 metais,' kainos — 
kokios buvo Smetonos laikais 
Ikr 1939 metų, o mokesčiai ir 
partinės rinkliavos -— kokios 
buvo 1918, melais.” (vp)

grąžins.
Po pamaldų klebonas nuėjo 

pas tą parapijietį ir klausė, 
ar pamoktas davė gerus rezul
tatus. Parapijietis atsakė:

— 0 taip- Kai jūs skaitėte 
"Negeisk savo artimo mote
ries”, aš staiga prisiminiau, kur 
palikau savo dviratį.

Sovietinės nuomonės
Kartą Sovietskaja Pravda krei

pėsi į skaitytojus klausdama, 
kokias sovietijoje išleistas kny
gas jie taiko vertingiausiomis ?l 
Atsakymas buvo daugiausiai 
toks: ■ „.»•

— Knygas reikia skirti į ke
lies kategorijas bei rūšis. Kny
gos odiniais viršeliais, nepapra
stai praverčia galandant skus
tuvus; plonas brošiūras pui
kiausiai galima - pa'lišti po ju
dančio stalo kojomis; enciklo
pedijos ir žodynai yra puikiau
sias ginklas — galima rėžti už
puolikui per galvą; standūs že
mėlapiai iš didelių geografijos : 
atlasų praverčia užtaisyti iš- !l 
muštą langą, o jūsų laikraščio 
Pravdos lapai gerai tinka Ame , 
rikoji pakračšiais sugautai 
viai bei silkėms suvynioti.

Guvusis Čarlis

ŽU-'

Kartą Čarlis Čaplinas vaikys
tėje netyčia išmušė parduotu
vė* langą. Nusigandęs leidosi

ŠVENTO PETRO DOVANOS
Atėjo žmesius į dangų ir pasį 

beldė į šv. Petro varius. Šventa
sis Petras paklausė:-,

— Kągi gero padalei savo gy 
venime?

— 20 metų buvaię bolševikų 
ištremtas į Sibirą. Ten ir 
miriau.

— Gaila man tavęs. AŠ 
duosiu Kadilaką.

Atėjo Sovietų Sąjungos 
,vių melžėja, šv. Petras ją pak
lausė: K

— Na, pasakyk, dukrele, ką 
’gerą atlikai gyvendama?

— Sunkiai dirbau-ir jauna nų 
miriau, — atsakė melžėją*

Tau 'duosiu Chevrb^etą/
Atėjo Chruščiovas -rankoje 

batu nešinąs, šv. Petras pama
nė, kad batu duos jam per gal
vą, bęt. pagal dangišku tradici
ją paklausė:

— Kas tu toks?
— Aš, aš . . . Ar nepažįsti? 

Esu Nikita. Chruščioyąs,-kuris 
svetinius kraštus gelbėjau nuo 
kapitalizmo, socializmą stačirfu 
ir jungiau prie Sovietų Sąjun
gos. Taigi daug gero padariau,..

Šventas Petras davė jam su
lūžusį Irakloriy.

Alsirioglino Ir Stalinas. Sven
KfiSKS’ ^3-

nu-

tau

kar-

kaitė ir tarė:
— Tu net 500 metų atsilikęs 

nuo kultūringo pasaulio! Va. 
čia yra parašyta, kad tu milijo-

juodį, belipantį per vartus į 
dangų, šv, Petras jį sustabdė ir 
klausė: ' /

— Kodėl tu inanąj, kad nusi
pelnei dangų? ■. J

— V’yrė! Amerikoje mane 
prilžviai buvo vergai, o aš irgi siuntinėja naujas pašto tarifų

lenteles, galiojančias nuo pra
eitų metų gruodžio mėiu Tai ge 
ras pajuokos iš darbo bei parei
gų pavyzdys ir modernus anek
dotas.

. - ' ■■ l '4 ■ t t

• New Yorke matematikui ir
sociologai sprendžia sunktu už
darinį : nustatyta, kad. tame 
mieste yra tik 2,000,000 vaikų, 
o šalpos sąrašuose jų. yra f, 2,- 
100,000. . ,į

• 1876 m. Amerika šv.entė ' 
100 metų nepriklausomybės 
sukaktį. Dokumeritai\rod<>, kad 
federalinė valdžia tada turėjo 
80,000 tarnautojų. Švenčiant 
200 m. sukaktį tokių tarnauto
jų yra .2,800,000. ... ■» .■

* Menas su sportu neina'rtmg- 
tynių: menas nėra sportas/ 1 o 
sportas yrai' didelis''inettaš. ■

.• Man a įrodo,-kad mūsų spau
doje ypač satyrinėje, reikia daų 
giau dinamito, kad kurtiniai iš, 
rui ego pabustų; Anonimai tašo 
iš mandagumo, suprantama; ne 
nori garbės, nei reikalauja ho
noraro už savo kūrybą. Kuklus 
bei sąžiningas žmogus vertas pa 
garbos, tik deja, toks nieko blo
go nenujaučia. O tie, kūrie turi 
tautinio chuliganizmo gyslelę* 
laurus nusineša. Geras pavyz
dys yra Frontininkų Bendruo
menė ir Filadelfijos politikie
riai. . • 'į

buvau išnaudojamas. O kokia 
ten segregacija, tai net baisu. 
Dabar Marquette Parke blo
giau kaip seniau Alabamoje. 
Jei dangų įleidai lenką ir mek- 
sikoną, tai aš už J uos esu daug 
vertingesnis, — gyrėsi j uodis, o 
jam šv. Pėdas tbįp

— Aš tau pilnai
>j mes, kaip ir žemėje,

Don Pilotas I syklės ir įstatymus,
„ . . . Įkia laikytis. Prieš įeinant į dan-Ka.p ant .ras, lalp/ir reiUa cgzaIninus

da.H9llje -------- - — Į __  • ’*_ . _ i___ .i_______

Mirė lenkų kilmės amerikie
tis ir nuėjęs tiesiai prie dangaus 
vartų tarė juos saugojančiam 
šv. Petrui:

— Ponas šv. Petrai! Gyven
damas žemėje, aš sunkiai dir
bau, bet gavau mažesnį atlygi
nimą. Visi iš manęs juokėsi ir 
pasakojo ..visokius lenkiškus 
anekdotus. Prašau pone leisti 
iuane į dangų.

— Tu neabejotinai nusipel
nei dangaus karalystę. Bet' čia, 
kaip ir ant žemės, prieš įeinant 
reikia atlikti tam tikrus for
malumus. Prašau pasakyti iš 
kokių raidžių susideda žodis 
“Love”, — tarė jam šv. Pet-

Prašau išspelinti “Czekoslova- 
kia“ ,„

ras.
■ Išegzaminavus lenką ir jį ulei 
dus į' dangų, prisistatė meksi
kietis ir paklaustas, kokius nuo 
pelnus turi, atsakė:

— Ąmigo! Man buvo tikras 
vargas gyventi, žemėje: aš tu
rėjau daug vaikų, o mažai pini
gų- Mane visi laikė rudu ir va
dino' čigonu. Jei jau tą lenką 
leidai į dangų, tai aš už jį daug 
daugiau kentėjau...

— Aš visa tuo tikiu, bet mes 
čia danguje, kaip ir jūs ant- že
mės, turime tam tikras taisyk
les-ir-prieš įeinant r'dangų rei
kia atlikti kai kuriuos forma
lumus. Prašau išspelinti žodį 
“Love”, — tarė šv- . Petras, o

Magaryčios

MAGARYČIOS.
* • Iki 20 melų jaunuoliai vi

sai nesirūpina, ką apie juos gal 
voja kili žmonės. 30 metų žmo
nės pradeda galvoti, kokia žino 
nių opinija yra apie juos. Kai 
pasiekia 50 m. amžiaus, tai su
pranta, kad liekas apie juos ne
sirūpina, o kiekvienas žiūri sa
vo reikalus.

® Visa parapija gyrė naują 
kunigą: senasis sakydavo pa
moksta visa valandą ir nieko ne 
pasakydavo, o naujasis tą pat 
padaro per 15 minučių-

’ Prez. Nixon asistentas John 
Ehrlichuran pareiškė, kad- jis. 
galėtų savo Įtaką panaudoti rin Don Pilotas

Išėjusi-iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoj* cd' ; =

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA ? >

!
Dr Kazio Šidlausko knygą apie Arnerikos lietuvių pastaf/ 
gas daryti įtakos į krašto politiką, k© psL Kainą ,

Knygos bus išsiųstos, jei ^1.50 čekis arba Motieji Orderis-
- ' v ' X- ' ’ .•,-V ■ ' ‘

I bus pasiųstas tokiū ’adresjK ’ ” •
I ’ ' " " ' N/A U J lENOT''1
I .1739- So. Halsted St, Chicago, DI. 60608
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1739 So. Halsted Street Chicago,

Maybe your life’s pretty 
good right now. But if you 
want to keep it that way, 
you’ve got to plan for it. And 
one way you can do just that 
is by signing up for the 
Payroll Savings Plan where 
you work.7 An amount you J 
specify will be set aside froin 
■each paycheck and used to 
buy U.S. Savings Bonds.

Then, when you’re ready 
to stop working, you’ll still 
be able to keep on living.' ' . 
Now E Bonds pay 6S interest when bdd 
tn rarturity of 5 yean first year).
Lost, stolen er destroyed Bends can 
br replaced if records are provided. WbflB 
needed, Bonds can be cashed at yorrr

. stock , 
uiĄmerica.

Join the Payroll Savings Plan,

III. 60608
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VYTAUTAS SIRVYDAS

Viena poeto Jono Aisčio knv- linosi dovanėlėmis, Šliūpas sa 
ga pavadinta Įvykiai ir Žmonės, j vo Pennsylvanijos Scranton 

’Pasikalbėkime ir mes apie jvy! leidžiamame žurnale “Laisvoj 
kius ir žmones Susivienijime. Mintis” pareiškė: “Mano tro.< 
kad trumpai pavaduoti, kas kimas yra — laisva IJetuva, \i] 
Susivienijimas yra ir kaip Ame sišvietę tautiečiai, prasisiek 
rikos lietuviai jį padajė tokiu, amatuose, pirklyboje, pramo 
kokiu yra. i

Įvykius, tačiau, jums geriau 
dėstytų kitas Susivienijimo is
torijos autorius, dr. Algirdas 
Budreckis, per keletą metų ėjęs 
Centro sekretoriaus pareigas. 
Jis puikus įvykių istorikas. O 
apie žmones bene geria ir pasa
kotų trečias Sušivienjiino isto
rijos autorius, teisininkas An- 

v tanas Diržys, kuris pastebėjo, 
kad mūsų organizacijos istori-1 
ją galima puikiai sudalinti jos 
prezidentų laikotarpiais: kun. 
Aleksandras Burba, kun. Jonas 
Žilinskas, Pranas živatkauskas, 
Stasys Gegužis, Fortūnatas F. 
Bagočius, Povilas P. Dargis, 
nekalbant apie visų pra.dinir/ 
ką, dr. Joną Šliūpą. Juk ir A- 
merikos istorija dažnai daloma 
jos prezidentais: Washingto- 
nas, Linkolnas, Wilsonas, ant
rasis Rooseveltas, ir taip toliau. 
Susivienijimo istorijoj, tačiau, 
būtų nusidėjimas pamiršti vei
kliuosius Centro sekretorius: 
Tarną Astrauską, Petronėlę Jur 
gejiūtę, Anicetą B. Strimaitį ir 
dr. Matą J. Viniką.

Du šimtai metų atgal, Ame
rikos valstybės angoje milži
nu stovi George Washington. 
Susivienijimo duryse, 90 metų 
atgal, matome milžiniško sudė
jimo, jauną, 25-ių metų tauti
nės energijos ugniakalnį, Joną 
Šliūpą. Apie Washingtona pri
rašyta daug biografijų, apie 
šliupą nei vienos- Kuomet vie
nas ar kitas mūsų veikėjų nu
sikelia Į Anapus, vis atsiranda 
kas plačiau parašo, net knygas. 
Kiti, gyvi būdami, patys apie 
save daug prirašo. Bet apie J. 
Šliūpą — tyla. Nutilo jis, ir vi
si tyli, tartum, bijodami ūgnia’ 

-kalniu apsideginti.
Nelyriu apsideginti, nei aš, 

-tik vieną drąsiai sakysiu: kaip 
Washingtonas, sakoma, savo 
gyvenime nėra pasakęs nei vie
no melo, taip Šliūpas savo gy
venime nėra nuskriaudęs nei 
vieno lietuvio pinigiškai. Jame 
degė nuolatinė, ne piniginė m ei 
lė savo tautiečiams, kaip tau
tai.

Lietuvai patekus Pirmojo Pa 
saulinio karo liepsnoms, kada 
prieš 1914 metų Kalėdas visi da

I nėję ii- moksluose.’’ Tai buv 
aidas žodžių, kuriuos 27 meta 
pirm to, tris metus gana var 
gingai ateiviu Amerikoje pagy 
venęs, Šliūpas pareiškė savo h 
šomjs lenkų kalba New York 
1887 metais išleistoje knygt 
Įėję “Litwiny j Poliacy“- Joj 
jis tiesmukai ir griežtai pareis 
kė lenkams bei lenkuojantiems 
“Politiniai, Lietuva nori but 

, nepriklausoma.” Tam tikslui 
sakė, Šendoryje 1886 metais si 
organizavo Susivienijimą.

Anglams Washingtonas nevi 
šai patrauklus, nes. padėjo ame 
rikiečiams iš jų globos išeiti si 
vystoviai gyventi. Tačiau, vie 
nas jų istorikas rašo: “Nors n 
šventasis, bet Washingtonas bi 
vo vyras doras ir nė eilinis- 
Ne šventuoju buvo ir Šliūpą 
daugeliui lietuvių, kadangi ra 
gino išeiti savystoviai galvot 
ypač nepatiko kunigams, be 
vienas iškiliausių, kun. Juozą 
Tumas, rašytojas Vaižgantas, 
sykį viešai pareiškė: “Jonai, ta
ve myliu ir mylėsiu, bet tavo 
raštus deginnau ir deginsiu’.’ 
Gala, neparyškino, kuriuos, bū
tent, raštus skyrė deginti.

Per 46 metus iki Pirmojo Pa
saulinio karo Amerikon atei
viais atvyko daugiau trijų šim
tų tūkstančių Lietuvos lietuvių. 
Iš laivų dauguma išlipo New 
Yorke, kur aukštai iškeltu švy
turiu stovi didinga Laisvės sta
tula, Europai skelbdama: “Duok 
man savo vargšus, o aš juos 
žmonėmis padarysiu!” Ir iš 
tikrųjų daugelis, Amerikos lai
svės sąlygose, iš niekų pasida
rė ponais. Duryse į Susivieniji
mą jų laukė jauno Šliūpo auk
štai iškeltas, švyturys, skelbęs: 
“Vienykitės, kad pakelti mūsų 
tautystę!”

Senovės lietuvius istorikas S. 
Daukantas dalė į kalnėnus ir že 
maičius. Įdomu, kad paskuti- 

1 nių šimtmečiu ir Lietuvos lietu 
viai mėgo save vis priskirti prie 
tautos kalnėnų, per Atlantą per 
plaukusiems broliams, kažko
dėl, skirtami “žemaitiškesnes” 
vietas. Tai Šliūpas jiems švel
niai priminė 1910 metais, kada 
buvo pakviestas pasakyti kalbą 
Čikagoje, Susivienijimo 25 me-

Šv. Kazimiero baroko stiliaus bažnyčia

MIKO ŠILEIKIO PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkoju “Nau

jienų" dienraščiui už surengtą 
puikų banketą birželio 6 d. Mar
tinique restorane mane pagerb
ti. Dėkoju banketo rengimo ko
mitetui: pirm. Jonui G. Evans, 
kuris dėjo daug pastangų ban
keto pasisekimui, “Naujienų” 
administratorei Kristinai Aus
tin, redaktoriui Martynui Gude
liui ir visiems svečiams už gau
sų atsilankymą, ir už Sveikini
mus, suteikiant man didelės gar
bės ir džiaugsmo, kurį tą vakarą 
pergyvenau, kaip sapną.

Ypatinga padėka už sveikini
mus laiškais Illinojaus valstijos 
sekretoriui Michael
JAV senatoriui Charles Howlett, 
Chicagos merui Richard J. Da
ley, sen. Frank Savickui už svei
kinimą žodžiu, Lietuvos gen. 
konsulei p. Juzei Daužvardienei, 
kuri dėl ligos negalėjo bankete 
būti, sveikino raštu, kongresma- 
nui Russo, kuris sveikino asme
niškai, adv. Charles P. Kai, al- 
dermanui Jacksyį Dėkoju kalbė-

Howlett,

tojams iš tribūnos: Dr.

Futbolininkai mines 
Bicentennial

Chicagos lietuvių futbolo klu- 
i Lituanica-lJths veteranai

Vytau- į < 
tiri Dalgiui, Čiurlionio Galerijos bo 
Tarybos pirm. inž. Domui Ado- minės JAV nepriklausomybės 
maičiui už gražią kalbą. Dr. Ka- paskelbimo 200 metų 
ziui Bobeliui, Jonui Kreivėnui. 
M. Gudeliui, Zarasiškių Klubo 
pirm. Petrui Blekiui, P. Kūniš
ki ui, Jonui G. Evans ir progra
mos vadovei p. Christine Austin 
už sveikinimus. Taip pat solis
tei Alvinai Giedraitienei už gra
žų dainavimą bei himnus giedant. 
Taip pat už gausius svečių au
tografų knygą.

Nuoš irdžiai dėkoj u visi ems 
už sugiedojimą Ilgiausių metų, 
už gausius aplodismentus ir “bi- 
sus” bei “tostus”.

Jūsų visų parodytas nuoširdu
mas ir mano visuomeninės veik
los įvertinimas, pasiliks man ne
užmirštini įspūdžiai, kaip bran
gi dovana ir garbė.

Dail. Mikas Šileikis
tjveikinimo laiškai ir pagrindi

nės kalbos jąu^ buvo paskelbta 
“Naujienose’* — Red.

Jicen- 
tennial — sukaktį. ’ -Minėjimo 
programa sudarys futbolo rung- 
tynė-s, kuriose dalyvaus lenkų, 
vokiečių ir mūsų veteranų — 
Oldtimer viso 8 komandos.

Minėj imo žaidynės - tu rnyras 
įvyks š. m. liepos mėn. 24 d., šeš
tadienį, Marquette Parko aikš
tėje prie 69 gatvės ir California 
Ave. Pirmosios rungtynės pra-. 
sidės 10 vai. ryto. Baigiamosios 
rungtynės numatytos 5 vai. 45 
min. vakare. Žaidymes atidarys 
ir jas globos Illinois senatorius 
Frank D. Savickas ir alderma- 

1 nas Kenneth B. Jakšy. Pirmųjų 
trijų vietų laimėtojams paskirtos 
vertingos taurės.

Visą rungtynių laiką veiks už
kandinė ir atsigaivinimo palapi
nė. Visuomenė kviečiama.

Jonas žiūrovas

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

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas. ,-

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

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

tų jubiliejaus proga.
Begalo vykusiai iškeldamas 

Amerikos ir jos lietuvių ateivių 
istorinį santykiavimą, jis sa
kė: ' .

“Pirmusyk lietuviai Ameri
koje susitelkė į tokį didelį, virš 
šešeto tūkstančių susirinkimą, 
kuriame dalyvauti man šiandien 
garbė. Tai parodo, kad mes, 
kaip tauta, bręstame susiprati
mu ir kad vienybė mūsų tarpe1 
didėja, o apšvieta tarpsta. Tuoj 
visu pasidžiaugti progą sutei
kė 25tas Susivienijimo jubilie
jinis seimas. Kaip gi kitaip ir 
galėjo būti? Nors lietuviai Lie
tuvoje mus pašiepia, tačiau 
mes, Amerikoje, gyvenome ne 
be naudos sau ir broliams Lie
tuvoje. Nemiegojome, bet dir
bome. Žengėme ne atgal, bet 
pirmyn. Nesuskurdome dvasia, 
bet tautą išvedėme naujesnės 
apšvietos keliais.”

Toliau sakė: “Nesistebiu, 
nes turėjome gerą mokytoją: 
šalį gilios demokratijos, dide
lės pramonės, milžiniškų užsi
mojimų ir nemokamo mokslo. 
Geresnės šalies nerastum, atsi
kratyti senų prietarų ir dvasi
nės vergijos. Čia darbas gerbia
mas, visuomenės sluogsniai ly
gūs, mokslas ir mokyklos lais
vos. Čia tikėjimo laisvė, spau
dos laisvė, draugijoms laisvė- 
Tai negalėjo neatsiliepti per am 
žius skriaudžiamai lietuvio dva 
šiai. Pirmyn žengėm ne žings
niais, bet šuoliais. Po 25 metų 
mes jau nebe iie žmonės, imla-

me kokiu nori požiūriu. Esame 
ir šviesesni, ir turtingesni, ir la
biau gerbiame taip save, taip sa
vo tautybę.”

Prie šią žodžių, tartų Čikagoj 
prieš 66 metus, mums šiandien, 
mūsų sukaktuvėse, nėra nei 
daug ko.pridėti, nei ko atimti,' 
nežiūrint daugelio dabartinių 
abejonių apie Ameriką ir jos 
ateitį, bet ateitį jos lietuvių; Vie 

j nas Šliūpo pareiškimas labai 
įtinka Susivienijimui, nes ši or
ganizacija, kaip pati Amerika, 
per 90 metų, tuos 40, ar kiek, 
tūkstančių Amerikos lietuvių, 
kurie yra buvę, ar tebėra jos 
nariais, visados siekdavo auklė
ti, jei ne turtingesniais,, tai bent 
šviesesniais, labiau save ir savo 
tautą gerbiančiais žmonėmis.
- Vyraujančiu įvykiu Susivie
nijimo istorijoje yra idealingai 
gražaus Lietuvos Mylėtojų var
do draugijos susirinkimas New 
Yorke, balandžio 17 d 
metais. Į jį, sakoma, atėję dau
giau, negu paprastai, žmonių, 
nes traukė “noras apkalbėti ir 
ištirti naudą, kurią Amerikos 
lietuviai gautų, jei visi susivie
nytų.”

Šliūpą ir dar keturius kalbė
tojus išklausę, visi vienbalsiai, 
be prieštaravimų, nutarė Ame
rikos lietuvius suvienyti Susi
vienijimu. Vienas kalbėtojų sti 
priai pareiškė: “Be vienybės, ki 
to kelio nematau: sakau, vieny- 
kimės!”

(Bus daugiau)

ST. PETERSBURG, FLA.
Moterų Sąjungos 76 kuopa 

veikia ir auga
Gražiajame Seminole Parke 

neseniai įvyko 76 kuopos susi
rinkimas. Susirinkimas buvo 
gausus. Įstojo į kuopą trys nau
jos narės — Bronė Uiškis, Ko
tryna Razgys ir Anastazija Stun- 
dienė.

Pirmininkė Donna Kam m pa
sidžiaugė tokiu skaitlingu narių 
dalyvavimu bei kuopos augimu. 
Susirinkimui raštininkavo Stasė 

i Stanelienė. Pirmininkė kuopos 
! vardu, dėkojo Stasei Stanelienei, 
kuri.- kuopos vardu puikiai pa
ruošė prel. J. Balkūnui jubilie
jinius pietus — banketą jo 50 
metų kunigystės minėjimo pro
ga, pastebėdama, kad tai buvo 
vienas iš puikiųjų parengimų 
šioje kolonijoje, suruoštas Lie
tuvių Bendruomenės apygardos, 
vadovaujant Kaziui Gimžauskui, 
apygardos pirmininkui.

Plasibaigus svarstymams ir 
susirinkimui, narės ir svečiai bu
vo pasotinti skaniai pagamintais 
pietumis, kuriuos paruošė Semi
nole apylinkėje gyvenančios są- 
jungietės. Vyriausia šeiminin-

kė buvo Mary Boza, -pagelbinin- 
kės Ann Juška, Ann Jakubaus
kienė, Bronė -Uiškis, Eugenija 
Sadauskas ir Donna Karam. Jos 
maistą sunešė ir visus pavaišino 
Skaniai pasisotinę užtraukėme- 
lietuvišką sutartinę. Lietuviš
kos dainos skambėjo po visą par
ką. kaip kadaise laisvoje Lietu
voje gegužinių metu.

Sekantis susirinkimas vėl 
Įvyks Šeminole Parke, gryna
me ore, gražioje aplinkoje, 10 
vai. ryto, spalio 12 dieną. Lauk
sime ir svetelių. Visur pasigen
dame linksmosios ir energingo-

sios Kunigundos Keblinskienės, 
kuri leidžia vasarą šiaurėje, čia 
noriu pacieuoti iš liaudies daine
lės “Gegutėlė”: ši metelį tu ank
sčiau pas mus parlėk”, nes bus 
linksmiau kai, vėl veiksime kar
tu.

Po ateinančio susirinkimo vėl 
bus suneštinis pasivaišinimas, 
laimės šulinys (“pot luck”) ir 
linksmoji valandėlė. S. ir K.
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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 psh, liečiančius 1905 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir- susi- 
.rūpinimą. ____________ _____ ________________ $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik  $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. 60608
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RIMTA KNYGA — GERIAUSIĄ DOVANA
NaulItnoM galima gauti puikię knyęy, kurio* papuoi bat koki, 

knygų aolntg ar lantyna.
Altkundras Pakalnilkis, MES GRĮŽTAME. įdomūs jaunu dienų 

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

z A. PakalniJIds, METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
lr laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.

Dr. Kazy* Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas.
• žials viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš.

Prot. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL. įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliai* — $2,00; D dalis, 225 psl., įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais --------------------------------

Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina S6.

P. KMiOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partiranų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 psL---------------------------------------------- ----------

M. Gudallt, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 232 
puslapiai —--------------------------- —— ------------------

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

Dgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B, KONČIAUS knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

173b So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Gra-
$5.00

imis viršeliais .. . ■-------------- —----------  —- --------------- $2.00
Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

$3.00

$3.00

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. J asm! na s, A KISS IN THE DARK. PikantiJlnj ir Intymia 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 $8.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas ganma Įsigyti atsilankius Į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, ffl. 60608

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 bec-

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die-

RSAL
h

TEL. 421-3070
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palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. j

Investavimo knygelės sąskaitos neša

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos
dienos. 4

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

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

Įsteigta 1923 metai*.
Įstaigog pietuose kiemas automobiliams pastatyti.



pos 20 dieną astronaut?.® Neil Armtrong tyfr^gai nu
leido Mėnulio paviršiuje savo erdvėlaivį ir ženge pirmą
jį žingsnį. Praeitą antradieni tie patys amerikiečiai nu
tupdė Marse Vikingą I, kuris pirmomis valandomis pra
nešė nepaprastai įdomių ir tikslių žinių ne tik apie Mar
so paviršių, bet ir apie jo atmosfera.
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THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Subscription Rates:
£n Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six montas. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries S31.00 per year.

trims mėnesiams -------------- $7.50
vienam mėnesiui ------------ — $2.50

Kanadoje:
metams________________ $30.00
pusei metų___________ — $16.00
vienam mėnesiui-------------- $3.00

15 cents per copy. Užsieniuose:
metams .   $31.00
pusei metų_______________$18.00
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Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams ......    $30.00
pusei metų--------------  $16.00
trims mėnesiams___________$8.00
vienam mėnesiui ___________$3.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. T/ddžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted SU Chicago 
UI. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu. 

Kitose JAV vietose:
metams_______________ _ $26.00
pusei metu  -----------------------$14.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

laikraščiuose rodomi paveikslai apie Marso paviršiaus
panoramą ir nusileidusio Vikingo I į Pasadena persiųs
ti Marso paviršiaus paveikslai. Dar labiau trečiadien 
Amerikos mokslininkai nustebino pasaulį, kai pranešė, 
kad Vikingas I ima paveikslus be filmo. Mes visi išlei
džiame tiek daug pinigų paveikslams gaminti filmoms, 
tuo tarpu iš Marso ateina paveikslai visai be filmo. Foto
aparatas taip padarytas, kad jis žfiktuoja ir perduoda
jį televizijos aparatui, kuris tuojau gautą vaizdą per

Sėkmingas žygis į erdves

siunčia Pasadenos ' televizijos stočiai, o pastaroji jau 
viską perduoda už milijonų mylių esančiai stočiai, dali
nančiai tą paveikslą ne tikslą ne tik amerikiečiams, bet 
visoms pasaulio stotims. Kol viena plokštelė perdavinėja 
paveikslą televizijai, kita plokštelė fiksuoja matomą 
vaizdą. Pradėjus antrai plokštelei perdavinėti turėtą 
paveikslą, pirmoji grąžtą į esavo vietą, erdavusi turėtą 
paveikslą, pirmoji grįžta į savo vietą, perdavusi turėtą

VI. BARONASVisa Amerika ir visas pasaulis antradienį, trečia
dienį ir šiandien labai atidžiai seka Vikingo I, nusileidu
sio Marso paviršiuje, siunčiamas fotografijas. Jie klau
so pranešėjų kiekvieno žodžio, teikiančio žinias ne tik 
apie Marsą, bet ir apie žmonijos istorijoje dar negirdė
tą tokį didelį ir sėkmingą žygį į tolimiausias erdves. 
Šiam žygiui amerikiečiai sudėjo pačius geriausius pro
tus, tiksliausias žinias ir nepaprastai tikslius išskaičia
vimus, kad galėtų tokiame dideliame tolyje rasti kerėp
liškai mašinai saugią vietą nusileisti ir perduoti tokias 
aiškias ir daug pasakančias fotografijas. Bendram di
deliam darbui buvo sukauptas reikalingas kapitalas, te
chnikos žinios ir patys tiksliausi automatiški skaičia
vimai.

Marsas sukasi apie Saulę, kaip ir žeme. Sukasi ta 
pačia kryptimi, tiktai truputį kitoje plokštumoje. Ar
čiausiai prie Saulės yra planeta Merkurijus, antroji yra 
Vienera o trečioji yra Žemė. Mes gyvename Žemės pa- 
viršuje. Mūsų Žemė sukasi apie Saulę, bet. ji kartu su
kasi ir apie save. Kiekvienas Žemės apsisukimas mums 
sudaro dieną ir naktį Žemė yra 83 milijonų mylių atstu
mo je nuo Saulės, o Marsas yra .141,5 milijono mylių at
stumo j e nuo tos pačios Saulės.

Žemei reikia 365 dienų, kad ji apsisuktų apie.Saulę, 
tuo tarpu toliau esančiam Marsui reikia 686 Žemės die
nų, kad apsisuktų apie Saulę. Sakome Žemės dienų, nes 
Marso diena nėra lygi Žemės dienai. Marsas lėtesnis, 
pas jį diena yra ilgesnė ir jis erdve eina žymiai lėčiau. 
Žemė apie Saulę sukasi nepaprastai greitai. Erdve ji 
skrieja veik 67,000 mylių į vlandą, tuo tarpu Marsas 
erdve skrieja tiktai apie 54,000 mylių į valandą.

žemė skrieja ne viena. Kartu su ja skrieja ir Mėnu
lis, nuolatinis Žemės palydovas. Tuo tarpu Marsas turi 
net du mėnulių. Apie Marso mėnulius žinių turėjo grai
kai. Marso mėnulius jie pavadino Fobu ir Deimu. Fo- 
bas ir Deimas buvo graikų mitologiniai dievai, turėję 
savo laiku dideles įtakos į visą graikų galvojimo ir tikė
jimo sistemą. Amerikiečiai prieš septyneris metus pasie
kė Mėnulį, labai dideles svarbos graikų mitologijos vie
tą, paprastiems žmonėms nepasiekiamą. 1969 metų lie-

žiūrėti į kitą paveikslą ir perduoti televizijai, šitas nau 
jas fotografavimo būdas sukėlė ant kojų viso pasaulio 
fotografus ir dideles foto industrijos magnatus bei moks 
iininkus, dirbančius šioje jautrioje spalvų ir atspalvių 
srityje.

Sovietų chemikai inžinieriai ir viską mokslu pasi
žadėjusieji grįsti specialistai iki šio meto dar nepajėgė 
pasigaminti elektroninėms mašinoms sukti juostelių, 
kurios veiktų karštomis dienomis ir šaltoje erdvėje, tuo 
tarpu amerikiečiai, turintieji pačias geriausias magne- 
tines juosteles, jau surado, išbandė ir pritaikė budus 
teikti tikslias informacijas ir reikalingus duomenis vi
sai be juostelių. Rusams reikia vogti pačias naujausias 
Amerikos pramonės ir mokslo paslaptis, bet .jie nesupran
ta pavogtų planų, nežino jų . reikšmės ir jiems nagai sus
tingsta, kai jie bando pavogtas -paslaptis taikyti gyveni- 
man. Jie šaudo šnipus, vogusius ne tuos pramonės pla
nus, bet tikrovė yra visai kitokia. Jų’ patys „geriausieji 
mokslininkai yra tiek atsikę, kad jieneturi nuovokos 
apie Amerikos padalytą mokslo, ir pramonės pažangą, 
nes sovietinė valdžia juos izoliuoja nuo viso pažangaus 
pasaulio. Caro laikais Rusijos mokslininkai buvo geriau 
informuoti apie laisvojo pasaulio mokslo naujoves, negu 
Sovietų Sąjungos mokslininkai, šviesaus proto fizikas 
A. Sacharovas laikomas pačiu pavojingiausiu visos. So
vietų Sąjungos žmogumi vien dėl to, kad jis turėjo drą
sos pareikalauti daugiau laisvės ne tik savo kolegoms 
mokslininkams, bet ir visiems krašto gyventojams.

Kaip skriejimas į Mėnulį parodė visam pasauliui 
Amerikos nepaprastai aukštą mokslo, pramonės ir dva
sinės savitvardos lygį,, taip skriejimas į Marsą pakarto
tinai visam pasauliui priminė, kad Amerika ne tiktai ži
no, bet ir gali pritaikyti pačias moderniškiausias, maši
nas gerbūviui Žemėje visiems teikti ir pasiekti pačius 
tolimiausius erdvės kampus. Sovietų valdžia iškelia kos
monautus į Žemes orbitą, bet ji nepajėgia nei vieno 
žmogaus pasiųsti į Menulį ir sugražinti jį sveiką ir gyvą 
į Žemę. Sovietų valdžios vadai gyrėsi, kad jie, naudoda
mi mokslo metodus, visose žemės ūkio ir pramonės sri
tyse padarys tokią pažangą, kuri nustebins pasaulį. Pa
sauli ji stebina nepaptastai didelėms privilegijoms, tei-

Pastabos J* S L -A" -- '
buvau pasiilgęs, žinoma, Britų 

į Kolumbija nėra visa Kanada, bet 
i tiek Įdek Victorijoje'ir Vąncou- 
!, very j e išgyvenu, kiekvieną, kar
tą kai ten lankausi, tie įspūdžiai 
paliėka ilgam laikui maloniuose 
prisiminimuose. Miestų švara,

Po debesuotu Kanados dangum

. esinys) kuris, pasirodė nėra nei kiek ge- į-Jitūringumas ir paslaugumas,
resnis Kanadoje, negu Ameriko- j vjs0 vjsa aplipa karto ta- 
je — iriek tai liečia spaudos pri- į “persodina” lyg kiek į euro- 
statymą. Kai pasakiau^ kad pas pįefįšką atmosferą, taigi daugiau

Kaip ir tada, taip ir 
dabar turėjau labai įdomų ir ma
lonų pasikalbėjimą su Gumbele- 
vičium, kuris, bent trūmpai; pa
informavo mane apie vietos lie
tuvių organizuotą gyvenimą, ku
riam jis pirmininkauja. Jis — 
Edvardas Gumbelevičius yra 
pirmininkas, L. Macijauskienė 
— sekr., B. Vileika —vice-pirm., 
parengimų vadovė — Elena Gum 
belienė, kasininkas — Alb. Smil- 
gys. Ten, Vancouveryje, nese
nai buvo viešnia iš Hamiltono — 
aktorė Elena Kudabienė (jos sū
nus ten -baigė studijas universi
tete), kuria proga (“ant greitų
jų”) buvo surengtas meno pobū
vis. Taip pat jų lietuvišką gy
venimą buvo paįvairinęs kitas 
svečias (irgi iš Montrealio) — 
kun. St., Kulbis, kuris keliauda
mas per Ameriką, dalyvavęs Los 
Angeles radijo valandėles balių-, 
je balandžio 24 d. — į Montreal! 
grįžo per Vancouver!.

Su labai maloniu ir išsamiu 
pašnekovu E. Gumbelevičium 
apšnekėjome ir spaudos reikalą J žiūrint lietaus, kurio taip pat

mus Amerikoje laikraščių (paš
tu) pristatymas yra labai apgai
lėtinoje būklėje, nes kartais ne
gauni dienraščių visą savaitę ir 
kai paskui-gauni, tai jau dviejų 
savaičių pavėlavimu, tai E. Gum- 
belevičius pastebėjo,, kad tokia 
pat padėtis esanti ir Kanadoje, 
net su Kanados (lietuvių) laik
raščiais “Nepriklausoma Lietu
va” ir “Tėviškės žiburiais”, ku- i 
rie gaunami irgi labai pavėluo
tai,. nekalbant jau apie- Ameri
kos lietuvių laikraščius, kuriuose [ sparčiais žingsniais žengia į švi©- 
jie Kanadoje gauna kartais net Į sią ateitį, nežiūrint pasitaikan- 
visu mėnesiu vėliau... ‘ čių laikinų negerovių siaučiančių. ..

Taip ir Vancouveryje su ma-ivisMse 0^8 ir kontinen- , 

Joniu pašnekovu ..E? Gumbelevi
čium, kaip* ir

artimą lietuviškai prigimčiai. 
Vancouverio miestas daro milži
nišką pažangą besiplečiant ir 
“amerikonejant” dangoražių sta
tyba bei automobilių gausumu 
(charakteringa turisto akiai 
smukmena : per beveik visą ten 
viešėjimo savaitę laiko nepaste
bėjau nei Victorijoj-e nei Van- 
couveryje nei vieno “Cadillac”).

Kanados žmonių darbštumo ir 
sąžiningumo dėka — Kanada

tuose. Kanada ploto atžvilgiu di- 
y -į V 1” ■ _  c— - •»-y-/ ■ ——■..

... ir su labai nuoširdžiu “ž Ameriką net 236,598 
Jurgutavičium Vieton joje, ifAta W

sutarėme sekanti kart,, kai ten I ^*1 Kanadoje yra net de- 
atvyksiu, susitikti jau asmenis-Į™*>“*»« 

*kai Tikrai ' ko]e — beveik.tik tiek kiek Ka-
Kain ian'minsimi _ mano W- hforaijoje.. Dėlto ten kūrybinės .

- beveik, tik tiek kiek Ka- -
Kaip jau minėjau — mano ka- 

nadiški Įspūdžiai kuogeriausi, ne galimybės didelės ir kas turi 
entergijos ir sumanumo — tam 
ten ateitis-.

■. -/ ■■■ ■■■. -c . ..- ■ •

Kalbant apie Kanadą bendrai, 
turėčiau padaryti pastabą ir apie 
Kanados lietuvius, taip kaip man

kiamoms maršalams, policijai ir valdžios ramsčiams,' bet 
ne pažanga mokslo srityje.

Sovietų propagandos mašinerija skleidžia žinias atrodo: jie ten, organizuotame 
apie Amerikos supuvimą, apie jaunimo sugedimą,' bet - visuomenės, gyvenime, yra susi- 
jie nuslepia idealizmą, kuris reikalingas laboratorijoms,^ ^arkę.la -
J f , , . . . j >1 atvejais pralenkia net Amerikos
pramonei, mokslo įstaigoms pirmyn žingsniuoti ir ger- lietuvius.
būvį visiems nešti. Gaila, kad kai kurie mūsiškiai nemato 

I pasišventimo, reikalingo Vikingui į Marsą nunešti.

atvejais pralenkia net Amerikos '

(Pabaiga)

PAVASARIS EINA KARPATŲ 
KALNAIS

Ra.5o Dan Kurailis

Rusai Dubčeko nemėgo, bet čekai jį dar labiau 
pamėgo. Dubčekas buvo jiems Dovydas, kovojantis 
prieš galijotą. Krašto prezidentas Svolmda neidavo į 
jokius pasitarimus su rusais, jeigu tuose pasitarimuo
se nebūdavo Dubčeko. Gen. Svoboda bendradarbia
vo su rusais, bet jis visvien širdies gilumoje liko če
kas. Jam patiko Dubčekas.

'V •

BREŽNEVAS SAVO PROTO NENAUDOJO

Chruščiovui nepatiko Čekoslovakijoje padarytos 
pakaitos, bet jis mažai ką galėjo padaryti. Dar labiau

jos nepatiko Brežnevui, bet ir šis nežinojo, ką jis ga
lėtų padaryti. Brežnevas pats nežinojo, bet jis turėjo 
ištikimus patarėjus, kurie žinojo. Tai buvo griežtų ko
munistų grupė sovietų kariuomenės štabe. Priešaky
je ėjo maršalas Grečka. Politikėje jis buvo aklas 
maršalo Žukovo mokinys, o pastarasis, kaip žinome, 
buvo Stalino psichologijos sekėjas: jeigu neklauso, 
tai pavartokit bizūną, o jeigu ir bizūno neklauso, tai 
tada pasiųsk Žukovą su tankais, tai klausys.

Brežnevas keliais atvejais bandė tartis su Dubče- 
ku, bet nieko iš to neišeidavo, šio slovakų komunisto 
galva žinojo visus sovietų komunistų galvojimo už
kampius. Jis, kaip tas saldotas Šveikas, visuomet iš
traukdavo iš komunistinės biblijos sakinį ir prista
tydavo savo oponentus prie sienos. Su juo diskusijas 
vedė Rusijos diplomatai, su juo tarėsi užsienio reika
lų ministerijos pareigūnai, su juo gana ilgai kalbėjo
si patys įtakingi ausie ji poHtbiuro nariai, bet jis vi
sus, kaip čekai man pasakodavo, suvarydavo į šla
pią kaliošą.

Joks Amerikos. Prancūzijos ar Didžiosios Britani
jos diplomatas nepajėgė argumentuoti su rusais kaip 
gerai, kaip tai darė jaunas Aleksandras Dubčekas. 
Šitie diplomatai naudodavo diplomatinę kalbą, rink
davo klasiškus ' pavyzdžius, o Dubčekas naudodavo 
“komunistų manifesto”. Lenino, Stalino, Chruščiovo, 
o kai buvo atmušti du Brežnevo tomeliai, tai jis nau
dodavo ir paties Brežnevo kalbas. Jis labai lengvai 
nutildydavo Brežnevą, nes pastarasis vienaip kalbė
davo Maskvoje susirnkūsiems Rusijos' komunistų par
tijos nariams, o visai kitokias teorijas dėstydavo, kai 
susirinkdavo Varšuvos pakto valstybių atstovai. Dub
čekas žinojo visas jo kalbas ir kai kurias pozicijas 
jam primindavo.

Blogiausia, kad su Dubčeku Brežnevas nepajėgė 
vesti jokių politinių ginčų. Pradžioje jis dar bandė 
“vaikėzą”, kaip jis kai kuriems rusams buvo prasi
taręs, įtikinti, bet kai įsistikino, kad su juo labai sun
ku vesti derybas, tai jis į jokias derybas ir neidavo. 
Jis dažniausiai leisdavo sovietų kariuomenės diplo
matams tartis su Dubčeku.

Sako, kad pats įdomiausias susitikimas buvo Čier- 
noje Nedideliame pasienio miestelyje, visai netoli ru- 
bežiaus. Ten traukiniu atvažiavo Brežnevas, kad ga
lėtų Dubčekui pasakyti aiškiai: tu klausai mūsų įsa
kymų, ar mes tave suvalgysime. Bet pirma negu pra
sidėjo pasitarimai, Dubčekas paklausė, ar verta čia 
murris tartis? Jeigu Jūs planuojate Čekoslovakiją pa
vergti, tai eikite ir tą padarykite. Tad nėra prasmės 
mums bereikalingai laiką gaišinti .

—■ Ką tu čia dabar kalbi? — užklausė Brežnevas.
— Iš kur tokias idėjas gavai?

Dubčekas jam paaiškino, kad viskas eina iš so
vietų diplomatų pasitarimų su Rytų Europos komu
nistų partijos vadais. Jis tuojau priminė Brežnevui, 
kad toks ir toks sovietų' pasiuntinys patarė vokiečių 
karo, jėgoms paruošti bent kelis pulkus karo veiks
mams. šis Dubčeko pareiškimas Brežnevui parodė du 
svarbius dalykus: čekai turi nepaprastai. gerus šnipas 
pačiame sovietų štabe, o gal tie šnipai yra Rytų Vo
kietijos kariuomenėje.

Rrežnevas tuojau paprašė padaryti pertrauką. Jis 
nuėjo į savo vagoną, iš kūno jis galėjo susikalbėti su 
įtakingįausais sovietų jėgų-ir valdžios žmonėmis. Jis, 
pareikalavo tuojau išaiškinti, kaip Dubčekas galėjo 
patirti apie sovietų planus. Rusai jam atsakė, kad iš 
pačių rusų ta žinia negalėjo Pragos pasiekti, nes pa
tys rusai mažai ją težino, bet ji, greičiausiai, atėjo iš

Vokietijos. Buvo užpulti vokiečiai, bet ir tie kratėsi. 
Tie visą bėdą vertė patiems rusams. Pirmoji išvada 
buvo tokia: negalima pasitikėti Rytų Vokietijos karo 
vadais.

Iš kur Dubčekas tokias žinias buvo gavęs^ jis ne
pasakė. Bet sovietų karo vadai ir Brežnevo palydo
vai susirūpino. Jie nežinojo, kas daryti, kaip su jau
nu Dubčeku susitvarkyti, čiernąje vedė derybas, ta-, 
rėsi apie čekų ekonomiją, prižadėjo Dubčekui pra
dėti mokėti už Rusijon jau ištisi du dešimtmečiai 
siunčiamas prekes, bet tuo pačiu metu jie pradėjo 
imtis griežtų priemonių Dubčeko ir visų jo patarėjų ; 
atsikratyti. Sovietų maršalai ir pirmieji sekretoriai 
nepratę, kad mažos valstybęs piliečiai, net būdami 
komunistai, turėtų drąsos gadinti jiems nuotaikas ir 
kiekviename svarbesniame pasitarime juos spaustų.

Dar nebaigęs pasitarimų Čiemoje, Brežnevas jau 
įakė sovietų karo vadams, šiuo atvejo maršalui Jo 
kubovskitri, ruoštai Čekoslovakijos invaziją ir jėga pa
šalinti Dubčeką su visais jo patarėjais. Maskvai jau 
nusibodo ne tiktai čekų klausimas, bet nei vienas so
vietų diplomata, karys ar pats Brežnevas negalėjo 
pakęsti nedidelio Dubčeko. Varšuvos Pakto valstybės 
keliais atvejais grąsino Diibčekui ir visai Čekoslova
kijai invazija, jeigu jis neklausys Maskvos įsakymų 
ir nebendradarbiaus su lenkais, rytų Vokiečiais, veng
rais ir kitais rusų pavergtais kraštais. Grieščiausiai 
atsisakė Jugoslavija ir Rumunijos Ceaasecn, bet visi 
kiti pradėjo ruošti invazijos ekspedicijas į komunis
tinę Čekoslovakiją. 5 '

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BAUUM 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
» GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 6 3rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BAIUKAS ;
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. .Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

Netikėta mirtis

Upytės Draugiškas klubas rengia 
pikniką sekmadieni, liepos 25 d. Vy
čiu salėje ir sode. 2455 West 47th 
SLreet. Pradžia 12 vai popiet, šo
kiams gros geras orkestras.

Klubas nuoširdžiai kviečia
narius ir svečius atsilankyti ir pra
leisti linksmai dieną su upytiečiais.

Komisija su -pagelbininkais malo
niai pavaišins skaniais valgiais bei 
įvairiais gėrimais. Bus daug vertin
gų dovanų laimėjimams.
___ ; ' A. Kalys
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DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

Razid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tikta j susitarus.

DR. PAUL V. DARGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
, Medicinos direktorius.

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

kas antra šeštadieni S—3 vai 
Tek: 562-2727 arba 562-2728

REZu: GI 8-0873

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

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

siliepia. skambinti MI 3-0001.

TEL — B £ 3-5893 ■

DR. L B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

.3997 West 103rd.- Street
' Valandos pagal susitarimą.

DR. K, A. V. JUČAS
4894441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJĄ 
‘ 1002 N. WESTERN AVL

5214 N. WESTERN AVE.
Telefonas atsakomas 12 vai.

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

DR. J.-MESKAUSKAS • 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
?2454 WJEST 71st 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
... 261f W. 71st St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai, pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS. CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

. Tel.: PR 8^1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
Ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitb laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71$t STREET 
Oflep teUfu HEmlock 4-2123 

Reztd, tąlef.: Glbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Del 
ralandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai teTef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
□ ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS jCS Aparatai - Protezai, Sled. Ban 

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

VaL:*9—4 ir.6—& Šeštadieniais 9—1 
2850 West 63rd St., Chicago WL 60629 

. Telef4 PRospect 6-5084

Amerikos nepriklausomybės pradžioje kalviams rei
kėjo daug anglies, kad galėtu visa laikę palaikyti vie
noda temperatūra geležei įkaitinti ir kalti. Paveiksle 
matome kalvį, dirbantį senoje kalvėje.

Detroito
Pavergtų tautų festivalis De

troite prie upės kranto liepos 
9-10 ir 11 dienomis, kuriame da
lyvavo ir lietuviai vadovaujant 
Detroito Lietuvių Orgauizacijii 
Centrui, jau praeityje.

Lietuviai turėjo 5 namukus: 
Kultūros, propagandos, du su 
maistu ir vieną su-išgėrimaisč Vi 
duryje rajono stovėjo kultūrinis 
namelis — klėtelė, o šalia lietu
viško stiliaus aptvertas kry- 

ižius, kurį padarė Juozas Augai- 
■ tis, papuošė Jurgis Baublys, 
i Klėtelę suprdjektavo inž. Jur
gis Mikaila, talkininkaujant Vin
cui Tamošiūnui, o propagandos 
namelį tvarkė Algirdas Vaitie- 
kaitis. Klėtelei, kurioje tilpo 
įvairių lietuviškų juostų, audi
nių, drožinių, gintarų ir Anta
ninos Jonynienės kararnika, va
dovavo Stefa' Kaunelienė.

PER KRAUSTYMAI^ . Į

M 0 V I N G
Leidimai —■ Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. š E R Ė“ N A S

Tel. WA 5-8063 ’ ''

M 0 VI N G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi y atstumu. 
antanas Vilimas

- 823 West 34 P’ace
Te L: F Rentier 6-1882 

b'T Į ■ Į, nu į „ '

GĖLĖS VISOMS PROGOMS i

Beverly Hills
G E II N Y C Į A

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

GELI N INK A S
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražįauci^ k vainikai

pip papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės. 2

ROY R. PETRO (PŪT«>* yi'f/AS)

DAUBARŲ SŪNUS

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

Ok- trees «od fcnea^ 
jeoride your family vįth maay 

happy boors of recreericąk 
THm’s why ki Inaportanc » p^fCCt 

them fro® forest fires by 
folknrinx Smokey’s ABCr 

Always hold matches tiQ oold. 
Be rare ra drown all esmphres, 

Mir the ashes, and droww 
them agxin- Crash <J1 

MGDokes dead ceu

EVERY TREK
IS A FAMILY TREE

1 - * rH V = Cr

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS ĮKAITYTI

", SAUJIENAS

Please! Only top cmr 
forest jfire®

naujienos
Festivalyje bendrame pasta

te lietuviai turėjo tautodailės 
langą, kuriame taip pat tilpo dau
gybė lietuviškų eksponatų. Ap
gailėtina, kad meninės progra
mos neturėjo, tai viską atsvėrė 
kultūrinis namelis. Reporterių 
dėmesys visą laiką buvo nukreip
tas i kultūrinį namelį.

Per TV kanalą Nr. 2 vakare 
parodė, lietuvišką meną. Festi
valyje tik vieninteliai lietuviai 
turėjo kultūrinį namelį, todėl la
bai ^gražiai reprezentavo savo 
tautą. Maisto ir. išgėrimo na
meliams vadovavo Antanas Bu
kauskas ir Stasys šimoliūnas, 
talkininkavo vicepirm. Elzbieta 
Faųrazienė.

Liepos 11 dieną sekmadienį 
po pietų komunistų okupuotų 
tautų prisįminiinui įvykąmąldos. 
Maldas kalbėjo pavergtų tautų 
5 dvasiškiai- jų tąrpę šv. Anta^ 
no parapijos klebonas, kun. Ka
zimieras Simaitis, Maldų cera- 
manijose dalyvavo Baltųjų Rū
mų atstovas Myron Kuropas, ku
rį perstatė Algis Zaparackas, 
kandidatas’j kongresmanus. Pre
zidiume lietuvius’atstovavo DIo- 
co vicepirm. inž. Saulius Kati
nėlis, festivaliui vadovavo Dlo- 
co vicepirm. Dr. Algis Baraus
kas. Festivalį galima skaityti 
pasisekusiu, nes, reikia manyti, 
kad turės ir gražaus pelno. Lie
tuvių tautinius šokius atšoko 
mūsų brolių latvių tautinių šor 
kių grupė.

Festivalio- įvykusio liepos 
9-10 ir 11 dienomis talkininkių 
ir-talkininkų, bei maišto aukoto
jų sąrašas:

Talkininkės

Laura Ąlkevičiutė, Mikalina 
Bosienė, Herta Bpsaitė, Jaunutis 
Bosas, Eugenija Bulotienė. Sofi
ja Drižienė, Nėlė Masaitienė, Ce
cilija Orintienė, Erna Garliaus- 
kienė, Rita Garliauskaitė, Ma
rija PoĮteraitįenė, Sofiją, Sirutįe- 
jiė Bronė Snkauskienė, Stasė ši- 
moliūnienė, Pranciška Televičie- 
nė, Elena Kilikevičienė, Oną Pus- 
dęšrięnė, Stasė Vičienė, Uršulė 
Vitienė, Gražiną Vaškelytė, Ma
rija Žilinskienė.

Vyrai prie išgėrimų:
Stasys Bartkus, .Jonas Bart

kų^ Feliksas Blaązdys, Petras 
Hitleris, Jaunutis Bįtteris, Vin
tas Murinas, Juozas Ęirvelaitis, 
Jaunutis Višniauskas.

Maisto aukotojai:

Sofija Drižienė, Kastulė An- 
driušaitienė Elzbieta Kaukienė. 
Stasė Bitlerienė, Vanda Balinie- 
nė, Eugenija Bulotienė, Angelė 
Bukšnienė, Ona Bartkuvienė, 
Marija Bosienė, Herta Bosaitė, 
Stela Gogelienė, Stefa Glatkaus- 
kienė, Juzė Griciuvienė, Marija 
Gendvilaitė, Jadvyga ir Juozas 
Černiauskai stambia auka, Elena 
čižauskienė, Antanina Jonynie- 
nė, Kostė Kirvelaitienė, Marija 
Kinčienė, Emilija Lungienė, Al
biną Lingienė, Antanina Ląpars- 
>kienė, Genovaitė Norienė, Feli- 
licija DJŠauskaitė Elzbieta Pau- 
razienė, Marija Polteraitienė, 
^Stefanija Paulikienė, Stasė Ši- 
moliūnienė stambia auka, Bro
nė Sukauskienė, Sofija Sirutienė, 
Vla3is>ava Siurkienė. Bronė SS- 
monaitienė, Stasė Tatarūnienė,

-ts* •' i-uBienir,Genovaitė Vil- 
AitU'j u- AnLauuW

Dioco vadovybė visoms tai-/ 
kininkėms ir talkininkams ir 
maisto aukotojams reiškia nuo
širdžią padėką, taip pat atsipra
šo už per klaidą praleistas pa
vardes. ' *,

Liepos mėn. 11 d. visuome
nininkas, plačiai žinomas lietu
vių kolonijose, Vilniaus Kraš
to Sąjungos pirmininkas, Kazys 
Veikutis gavo liūdną žinią iš 
Lietuvos, kad birželio 29 dieną 
staiga ir netikėtai Vilniuje mirė 
jo sūnus Gintautas. Palaidotas 
Liepgalių kapinėse, netoli Vil
niaus. Velionis Gintautas Vei
kutis buvo kino filmų operato
rius. Paliko nuliūdime Detroi
te tėvą K. Veikutį, Lietuvoje 
motiną Bronę ir brolį Saulių su 
šeima. Tėvas šį įvykį skaudžiai 
pergyveno. Detroito visuomenė 
ir aš su šeima visuomenininkui 
K. Veikučiųi liūdėso valandoje 
reiškiame gilią užuojautą ir kar
tu liūdime.

Trumpai

—Dariaus ir Girėno paminėji
mas Detroite praėjo su pasiseki
mu. .Plačiau apie minėjimą bus 
sekančią savaitę.

— Jūrų šaulių dieną Union 
Pier Įs'yks rugpjūčio 14 ir 15 
dienomis. Ruošiat Detroito j ūrų 
šaulių kuopa; Plačiau bus apra
šyta sekančią savaitę.

.A. Sukauskas

BRAZILIJOJ MIRĖ 
Dr. SONIA SAUNORIENĖ

Iš Brazilijos gauta žinia, kad 
š. m. birželio mė 21 d. Rio dė 
Janeiro mieste staiga mirė g>’ 
dytoja Sonia Saunorienė Ned- 
veckaitė.

Dar Nepriklausomoje Lie
tuvoje S. Saunorienė buvo bai 
gusi Kauno Universitete medi- 
■cinos.mokslus ir iki 2-jo Pašau 
linio karo dirbo- d-ro Gusevo 
ligoninėje Kaune, v ■

1944 m. pasitraukė nuo bol
ševikų okupacijos į Vokietiją,

Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

savo

MNugalėfo|o vis* Ui paveldės, ir si busiu {am Dievai ir {is bus 
map sūnus". — Apr. 21:7.
Čia kalbama ne apie Kristaus sužiedotinę Evangelijos amžiuje, bet apie 

tuos, kurie, klausydami Viešpaties balso pasidarys jo avimis Tūkstantmetipio 
amžiaus pahaigoįę. Apie jųęs yra parašyta Mato Ev, 25 Sk. 44Tuomet karalius 
tars tieiųs: Eikite mano Tėvo pajaunintieji, paveldėkite jums nuo pasaulio 
įkūrimo priruost karalystę*’.' Šitie paveldės ne dangišku^pažadus. bet žeme, 
kuri pradžioje buvo duozta Adomui, kurią jis savo nepaklusnumu prarado sau 
ir savo polikuonims. Dievo paskirtu laiku Viešpats Jėzus viską atpirko ir. 
atsteįgimo laikams atėjus, sugrąžins paklusniesiems visa, kas buvo prarasta. 
Psalmėję 37-je parašytą, kad “kantriai laukiantys Viešpaties gaus tėvainyą- 

I tė^ žemęn.
iŠ kur 1945 m. persikėlė Pran-, Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yri mL 
euzijon. Kurį laiką pagyvenu- rusieji? 1 tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 

si Paryžiuje, 1947 m. emigra- nemokamai’
. o .... . F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629

vo į Brazdą ir apsigyveno • ■ ' > SY. RAiTO TYRINĖTOJAI
Riodę Janeiro mieste, kur <hr- WMIMWJWVIMWiMVMWjWMWW^^ 
bo ligoninėje. įsigyjųsi gydy
tojos praktikos, teises, sėkmin
gai vertėsi gydytojos praktika.

Sonia Saunorienė buvo la
bai malonaus būdo, pareigin
ga ir paslaugi savo pacien
tams, turėjo labai gerą gydy
tojos vardą. Buvo plačiai žino
ma, kaip gydytoja Rio de Ja
neiro ne tik lietuvių kolonijo
je, bet ir brazilų ir kitų tauty
bių tarpe.

1976 m. birželio m. 22 d. So 
nia Saunorienė buvo palaido
ta Rio d e Janeiro kapinėse, pa 
lydėta brazilų ir skaitlingų 
draugų ir gerbėjų lietuvių, 
rusų ir lenkų kolonijos.

Atsisveikinimo kalbą kapi-. 
nėse pasakė lenkų kolonijos 
atstovas Kazimieras Sienkie
wicz.

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNISES KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1EHMVANS
DON’T set his 
world on fire

Prof. Vaclovo Biržiškos

SE N Ų J V L I RT U VIš K Ų
' KNYGŲ. ISTORIJA -i

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

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, let pinigus pasipsite tokiu adresu:

NA U J I E NO S
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608 '

' t.

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

j SENIAUSIA.IR DIDŽIAUSIĄ LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 -1.742

V.- •■■ 9^-. r-

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 išvardintom^ 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 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas KapaČinskas, 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.

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 M jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

M/ Zoščenko, SĄTYR1NĖS NOVELĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novdių,199 pusk, kaina $2.

£L Kuraitis, KELION6 Į ĄNA?ŲS GELEŽINĖS UŽDANGOS. . Au
toriaus pastabumą neapgauna Intųnsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai Abi lęnygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. PakarMK KgYŽIUOčIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincas Ž<maitl> LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES TARAITĖJE. 
84 psL Kaina $1^50.

Šie Ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 173$ So. HALSTED ST., CHICAGO. ILL. 6060*

•HiJankant darbo valandomis arba užsakant pastų *r pridedant
* “ b ar piniginę perlaida.

VISJ BIZNIERIAI
SKAITYKITE NAUJIENAS

NARIAI:
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
.Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - YASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003 •

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. 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
3SS4 S«. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

| — MAUJ'BNOS, CHICAGO t. ILL.— THI RSDAY, JULY 22, 4976
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(Reguliari prenumerata —. $10.00)

(Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

Lukoševičiūtė iš

Z

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, 2tm« — Pardavimui

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virs nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 

' ’’•00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki* 9:30 vai

Must speak English. 
LAVIN and SONS, INC. 

3426 So. Kedzie Ave.

ŠIMAITIS "REALTY 
Insurance. Income Tax’ 

2951 W. 63rd St. TeL 436-7878

Centrinis šildy- 
garažas.
$29,900.

UNION PIER, MICHIGAN — The 
new LUBEZNIK MANOR, 15762 JLake 
shore Dr. Large 1 bedroom deluxe 
cotagges on Lake, -Michigan, private 
beach, housekeeping, $75 per week, 

Į $250 per month. Call 616/469-9853 or 
Chicago 792-0595.

vardu tos ener-( 
kai jis įsašo j

REAL ESTATE cor SALE 
4amai, Žemė — Pardavimui

7722 -George St.
La Salle, PQ., Montreal 690, 

Canada

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ZB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSB1OKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į '

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Warn ii Statyba Ir Remontas

HEATING AND AIR ė- 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. ‘ 

Chicago. Hl.. 60609 Teel. VI .7-344?

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 L3. A. M.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted -ct, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
V. VALANT1NAS

Jei
mūsų 
kad Susivienijimui kai ko jei- j e glūdi ta jėga, kuria yra sū
kio, tai virš visko ir pirma vis-j kuriamas judėjimas su dauge- 

dažhai

PIRKSIT — PARDUOSIT — 
rtUOMOSIT.

ĮVAIRŪS draudimai...
Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS'

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
Tel. 254-5551

8929 SO. HARLEM AVE.
Tel.- 598-3290

I35-TA IR ARCHER ĄVE. 
Tel. 257-5861

< M. A. ŠIMKŪS
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pii.etybės pra-1 

šymai ir kitokį blankai.5
V

An equal opportunity employer

Reikia kreipti žvilgsnį, rei
kia skirti visą dėmesį tam pas
kiram nariui, kuris tėra mums 

s;i_! bevardis tol. kol jo nėra Susi-. 
()r_ Į vienijime.

ar 
stei- 

. Jubiliejiniais me-i
Susivienijimo gretas, pildo prie 
voles

kmis bet gi tampa 
‘ branduolim s energijos nešio
toju ir jau su 
jijos tiekėju.

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui 
tik už §5.00 metams!

— Euphrosine Mikužiūtė, 
SLA iždinipkė. Miko Vaidylps 
atsisveikinimo metu, Evans

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
, NOTAR1ATAS — VERTIMAI

| VISŲ RCŠIU DRAUDIMO AGENTŪRA į

J. BACEVIČIUS — BELU REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Bu[ys real estats 
dymas gazu, garažas. 56-ta ir Rock
well. $22,000.

2 PO 5 MŪRINIS, 
mas gazu, 2 masinu

62-tra ir Talman. _______
3 BUTAI ir tuščia krautuvė. $360 

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

MŪSŲ SPAUDOJE
Kaip sudominti- nm*ų (rater- kiras narys, tuo tarpu šaky- 
nalemis draudos organizacija- kini — bevardis'narys* yra tik. 
mis ir jų nauda asmeniui bei pagrindinis energijos, gyvybės 
visuomenei? ‘ šaltinis m Ranizacijai ir nuo to

-z..- • . branduolinio vienetu priklau-.Nescnai C.hicauoje ivvkęs . ..................... . \ . su viskas.
Susivienijimo Lietuvių Amen j 
koje seimas ir jame buvęs $X> 
m. sukakties minėjimas, atkrei 
pė visuomenės dėmesį, bet 
sužadino niasių^ apdrausti

malm
Dartlnlnku Reiki*

ks iš agonijos spėjimų.
Naujų narių būtinurna^- Su

sivienijimui yra ne vien šiosr 
dienos klausimas. Tai yra ist<J- 
rinis klausimas, nes yra SLA 
amžiaus senumo, jis yra gi
męs su SLA minties užuomaz
ga. .Tačiau tokį klausimą turim 

’ mokėti ir rišt ir išrišt.
I šis klausimas gula ne ant 
SLA santvarkos, ne ant šios 
organizacijos vyriausių vado
vų, ne ant vieno ar kito, o ant 
mūsų visų taigi, visų ir pavie
niui.

Susivienijime narys, jei vien 
tik niažiausiąją prievolę atlie
kantis — yra jau vertingas tur 

, . „ •, I tas. Nuo atskiro asmens prasi-hetuvio gvvennuą. I , , . , . .. , .deda ‘ sambūris, is atskiro as- 
pripažistam kai kas, ar mens gimsta nauja mintis, nau 
dauguma, ar gal ir visi,J jas ryžtas, atskirame asmeny-

ganizaciją bei jungiantis i 
timiausią kuopą ar net 
giant naują 
tais SLA vadovybė yra susini- ; 
pinusi naujais nariais ir yra 
paskelbusi vajų. Tuo reikalu Zl*oto 
visuomenės veikėjas ir SLA 
pareigūnas Antanas Diržys Tė 
\ vnės 12 nr. tarp kita ko taip 
rašo: <

— Ko (rūksta kritikoje ir ko ko reikia narių. Reikia naujų Jin atliekamų darbų, 
iu, reikia prieauglio ir ta- neišnykstančių metų metais,

i Atskiras asmuo — individas 
glūdinčios energijos, kuri yra tiek- savo šaltiniu pajėgus, 

ai-.'kad jis gali sukurti toki daly-

regimai pasigendame? į nariu
O gi dėmesio paskiram Su-į me priauglvje jaunų ir suaugu 

sivienijimo nariui, kuris su-, siu j 
formuoja kuopas, apskritis ir, nublankins visas tamsias : 
pagaliau, duoda didingąjį vi-’manas, išlygins esamus orga-‘ką, kuris pergyvena ir patį as- 
sos organizacijos pavidalą. Ats nizacijoje ti ūkiunus, pasijuo-

MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS . 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Hgų metų patyrimas.

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

For plant in heavy metal iidustry 
to work on conveyers systems, over
head cranes, and other machinery. 
Must have mechanical and welding 

’(experience. Steady work. Excellent 
koplyčioje Susivienijimo var- working conditions.

menj, kuris palieka save savo 
Įvykdytame darbe kitiems jį 
atminti.

Sakysim, toks ilgų laikų at
liktas darbas yra Susivieniji
mas, primenąs daugelį atskirų 
asmenų jame buvusių, jį įkū
rusių, jį ugdžiusių ir juo vie
naip ar kitaip pasinaudojusių. 
Atskiras ašmuo kuria ir istori
ją, jis yra ■visuomeninio gyve
nimo, taigi, ir Susivienijimo 
atomas, be kurio negali būti 
rytojaus.

Nepaslaptis, kad didelė da
lis lietuvių yra arba bent bu
vo apsidraudė savo gyvybes 
privačiose, abejotino patvaru
mo bei tęstinumo, bendrovėse, 
tokiomis pat ar net daug blo
gesnėmis sąlygomis" už lietu
višką fraternalinių organiza
cijų siūlomas. SLA centro ir 
kuopų organizatoriai bei va
jaus darbuotojai ieško magiš
kų būdų ir žodžių suindominti 
lietuviu visuomene ar sukelti 
aktyvų jos dėmesį, kurį nustel 
bė svetimųjų reklamos.

Kadaise Chicagos Bridgepor-

r

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmoje 

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

NAUjiKNOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtą lietuviu laisvę, 
neiriamos ir nesidėriamos I sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvi:; demokratines grupes, ju bendras Institu
cijas ir remia Tisų lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją Uetuvii; daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, riet būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chle#gol» Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $18.00, 

trims mėn. — $830, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo 
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiame savtltf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

du pasakė kalbą. Josios vardas 
per neapsižiūrėjimų buvo pra
leistas bendrume aparšyme.

— Miko Valdytos karstą L
kapą nešė Julius Kuzas jr. Jo 
vardas karstanesiij tarpe nebu 
vo pąmiųėtas. . I . ...

t? _ , . . (Star rinktines Bronco ir Pony— Liepos /7 d. popietę Mar-\ < J
quette Parko juodžių demonsĮ ”

j tracijoš nietji koja buvo sulau 
žyta ne policininkui John Kvik 
liui, bet Jonui Kuliui, toliau 
šaligatvyje stebėjusiam praė
jusi;] eiseną. .

■y-. Curie, auk.d- mokykla pa
skelbė garbės mokinių sąrašą. 
Tarp kiti], senjorų klasėje yra 
Robertas Kilinskis, Michalina 
Mankutė, Renate Schlischat, 
Patricija Vaitkutė, Dovidaš 
Valauskas, Rimas Viktorą ir 
Valdemaras Žukauskas. Junjo 
rų klasėje — Marianne Kaspa- 
reitytė ir Kenneth Mikolitis, 
antramečiū 7— Diana Zalato- 
rytė ir pirmamečių klasėje — 
Raimondas Adomaitis, Dalia 
Bagdonaitė, Judita Baltikaitė, 
Linda Kardaitė, David Koltis, 
Jaqueline Pužauskaitė ir Aud
rius Viktorą. > Ų.

— Jonas Naujokas ir Juozas 
Yerkes pakviesti į Marquette 
Parko jaunučių beisbolo All-

te buvo sėkmingas biznierius 
J. Budrikas. Jis per lietuviškų 
radijo valandą reklamuodavo 
savo krautuvę bei prekes maž 
daug tokiu sakiniu: •

— Pas Budriką jūs nemokė
site ne kiek daugiau, kaip ki
tose krautuvėse... ••

Buvau apsidraudęs savo gy- 
vyTbę darbovietėse ir privačiai 
net keliose bendrovėse. Dabar 
priklausau SLA ir ūž: savo gy
vybės draudimą moku ne dau
giau, bet mažiau, kaip kad esu 
mokėjęs svetimiesiems.

K. Petrokaitis

' — Illinois valstijos loterijoj 
praeitą šeštadienį, liepos 17 'd., 
buvo paskelbti laimingieji Don 
ble Derby' Silver Cūp nume
riai: 09 ir .868, spalva — blue.

— Dr. J. Rimšaitė iš Ottawa, 
Ont., geologinių tyrinėjimų rei 
kalais išvyko 5 savaičių, moks 
linei kelionei į Australiją. Dr. 
Emilis Knystautas,. fizikos pro
fesorius Lavai’ universitete, 
mokslo reikalais išsiųstas mė
nesiui į Lijono';’ universitetą 
Prancūzijoje.

. — Rasa šoliūnaitė iš Lemon v - - 
to apylinkės, Lewis universite- 
,to studentė, vasaros metui iš
vyko į Pietų Amerikos lietuvis 
kas kolonijas dirbti lituanisti
kos srityse su lietuvių kilmės 
jaunimu. Ji-yra baigusi Peda
goginį Lituanistikos institutą, 
dalyvauja tautinių šokių gru- 
pėje, -moko Lemonto lituanis
tinėje mokykloje. Ten taip pat 
dirba Rasa 
Montrealio. Keliones organizaj 
vo ir darbų programas numa
tė Pasaulio Lietu viii Bendruo
menė.

- PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas / '
2212 Vv. Ormak Roa<’ Chicapto Ii’ Virini* 7-7747

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TASfAšAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus jo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišky vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina S6.00z minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

1739 So. Halsted St., Chicago, Hl. 60608
■_______________________________________________________________ - ✓

■3

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai 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 į

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. ' Aprašyta kaip 
žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šia knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiusti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

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

— Kęstutis Miklas iš New 
Yorko, Pavaltiečių organizaci
jos BATUN pirmininkas, lan
kėsi Chicago j e. Buvo taip pat 
Naujienų piknike.

-—V. Prisčepionka dėsto vo
kiečių kalbą vienoje Ottawos 
aukšt mokykloje. Jis buvo iš
vykęs, j tos kalbos kursus vak. 
Vokietijoje.' Inž. Petras Dau
nius išėjo pensijon. Jis tarna
vo federalinės valdžios Indė
nų reikalams ministerijoj.

— Juta. K. Prėikšaitytė iš 
Welland, Ont., baigė medici
nos mokslus daktaro laipsniu 
McMaster universitete, Hamil
tono mieste. Stažą atliks vieno
je Toronto ligoninėje. Jos bro 
lis Haroldas G. Preikšaitis ten 
pat baigė biohemiją bakalau
ro laipsniu.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

LAIKRODŽIAI IR BRANGE^YBtS
Pardavimas ir Taisymas

WA WEST 69th STREET 
Talafj REpublU 7-1« 41 ,

s

PEACE COSTS MONEY

BUY U S SAVINGS BONDS

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus -

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av«
Chicago, III. W632. Tai. YA 7-5930

D Ė M ES 1 O
52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI ;

Tiktai $7] pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:
- A. L A U R A I T I S

4645 Sc. ASHLAND AVĖ.
523-8775

HOMEOWNERS POLICY

Call Frank Zapolis 
3208Va W.9$th SK

GA 4-8654

State FarmEFire

STATI FARM

iNsutiNcr

Didžiausias kailių 
pasirinkimas v

pas vienintelį

..DIDELE ĮTAKĄ 1 VAKARU.. 
EUROPĄ

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

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

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

185 North Wabash Avesme 
2nd Floor Chicago, HL 60601

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

Tel. 263-5826 
jį (į»taigo*) i 
7 677-8489 

(buže)

XPr) BIZNIETUAI, KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE*’ —- TURI GERIAUSIĄ

PASISEKIMĄ BIZNYJE

ADRESAS

NAUJIENOS,
1> 39 So. Halsted St. 
Chicago, Ill. 60608

Always hold

« — HAUJIEMOS, CH".A GO a, ILL — THURSDAY, JULY 22, 1076

note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book.

2 CaU your local Post Office 
or aee their National Zip 
Directory,

[J Siunčiu----------------dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

Juozės Vaičiūnienės knygos

100 didelio formato p si., daug paveikslą. Kaina $2.00.
DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE. Kišeninio formato 151 psl. Kaina $2.00 

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorui.

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

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

1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

3 easy ways 
to get the 
Zip Codes 

of 
people 

you

boažnaaa pagaa of y*ow




