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Vakaru Vokietijoje, netoli Frankfurto buvo didelė duobė, iš jos vokiečiai kasė žvyrig 
keliams ir namams statyti. Duobę vokiečiai prileido vandens. Karštomis vasaros dieno- 

_ mis dabar toje žvyriaus duobėje plaukioja dešimtys laiveliu. Vieni mokosi' plaukti bu
rėmis, o kiti karštą dieną atvėsta vandens paviršiuje.
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_ įsitikinę, kad jiems pavyks iš
stumti tą- žemės 'gabalėlį, 
Įstrigusį į' 10 pėdu vamzdelį. 
Mokslininkai ir. technikai taip 
pat yra tikri, kad- jiems pavyks 
surasti spalvuotų filmų nesėk
mės priežastis.

Traukia Įdomias Marso 
fotografijas

Vikingas T visą laiką siunčia
vis naujas Marso paviršiaus fo
tografijas, Foto aparatui pavy
ko padaryti toliau gulinčios Mar
so kalvos. fotografiją, ši foto-

Siunčią fotografijas Marso paviršiaus, 
bet sukliuvo spalvoti paveikslai

PASADENA, Cal. — Praeitą penktadienį sukliuvo Vikingo I 
. rankena, kuri turėjo įdėti Marso paviršiaus žemės gabalėlį Į Vi
kingo laboratoriją, o. šeštadienį sukliuvo du radijo siuntėjai, per- 
davihėję spalvotus paveikslus. ' r

Mokslininkai ir technikai yra ------■—

Mirė J. J. Pakelienė 
šeštadienio rytą ilgomis ligo

mis sergančių žmonių namuose 
mirė Josephine Jurgelyte Pake
lienė. Josios vyras, John Pakel 
Sr, buvo Chicagos Savings Bend
rovėssteigėj as ir ilgametis di- 
rektoritfs. Jis5 iki mirties buvo 
šios tatrpymo bendrovės tarybos 
pirmininkas, o Filomena Pake
lienė, glaudžiai ;su John Pakeliu 
bendradarbiavusi, buvo Chicago 
Savings prezidentė.

. Soares visą laiką glaudžiat bendradarbiavo 
su Portugalijos prezidentu geri. Eanes

LISABQNAS, Portugalija. — Portugalijos prezidentas An
tonio Ramalho Eanes šeštadienio popietę prisaikdino socialistų 
demokrątų partijos pirmininko prof. Mario Soares sudarytą de
mokratinį 17 asmenų ministerių kabinetą. Portugalijos socialis
tai laisvų rinkimų metu gavo daugiausia balsų ir pravedė į par
lamentą 103 atstovus. -•

i Iš viso Portugalijos parla
mente yra 263 atstovai. Sočia- į 
listai nesudaro reikalingos dau
gumos. Visos kitos politinės 
partijos turi' daugiau atstovų, 
negu socialistai demokratai, bet

grafija labai aiškiai buvo pęr- j Josephine Pakelienė gyveno 
-duota Amerikos televizijai. (Pakelių vasarnamyje Indianoje,

' , , ,. . . . Lake of Four Seasons,
Mokslininkai stengiasi nusta

tyti, tikslią vietą, kurioje Vikin
gas I nutūpė. Aplinkui Marsą 
besisukantis tuščias erdvėlaivis

bet atstumas yra toks didėlis, 
kad nutūpusio Vikingb negali
mą įžiūrėti. Mokslininkai turi 
viso, nutūpusio Vikingo I foto
grafijas, bet negali tiksliai nu
statyti vietos, kur jis nutūpė. 
Visą jie maždaug žino, apskai-

-čiavimai jiems pasako, bet jie’ 
nori patį Vikingą pamatyti.

1182 
Beach view Drive. Pas ją persi
kėlė josios duktė- Elene Phillips 
su vyru ir mergaite.

Ji gyveno tame dideliame va-

Prez. Fordas mažina
popierizmą

WASHINGTONAS. — Prez. 
Fordas liepos 23 pareiškė spaudai 
kad jo Įsakymu Įvairios valdžios, 
Įstaigose vartojamos blankos bei 
žiniaraščiai- skaičiumi žymiai su
mažėję, bet, vis dėlto, jų dar 
pasiliko didelis kiekis. Prezideri- 
to manymu, jie ir toliau reikia 
peržiūrėti, išmetant daugumą 
Į sąšlavas. - ■. ; ’ -

Pereitais metais prezidentui 
Įsakius mažinti popierizmą, for
muliarų skaičius valdžios Įstaigo
je sumažėjęs 12.5%.

ją išriko - širdies priepuolis ir 
kairysis šonas buvo paraližuo- 
tas. Jai teko būti keliuose lėto 
gydymo ligoniu prieglaudose. 
JL tikėjosi persikelti Į kitą, bet 
mirtis ją pirma pakirto. Josios 
sūnus John Pakel Jr, buvo Chi- 
cagos Savings prezidentas. Jam 
mirus dėl nevykusios operacijos, 
jo žmona Filomena'Pakel pa
vyzdingai tvarko Chicaėago tau
pymo bendrovę, o dabar taupy
mo bendrovei jau pirmininkau
ja John Pakel Sr. anūkas. •

GRAIKŲ KARO LAIVAI GRASINA .Kongreso atstovas

Pentagonas mažina 
kelionių išlaidas

. WASHINGTONAS. — Gyny
bos sekretoriaus padėjėjas W. 
Brehm yra Įsakęs mažinti kelio
nių išlaidas ir neapmokėti sąs
kaitų kongreso nariams, keliau
jantiems kartu su Pentagono ka
rininkais bei tarnautojais, jei, 
JAV pasiuntinybės kasoje yra 
pakankamai pinigų sumokėti ke
liaujančiam kongreso nariui 75 
dol. dienai. Tuo tikimasi išveng
ti dvigubo kongreso keliautojų 
“uždarbio” ir sumažinti Pentan- 
gono išlaidas.

Senatas pakeitė 
mokesčių nuostatus 

WASHINGTONAS. — Ame
rikos senatas liepos 23 d. pakei
tė kaikuriuos mokesčių priedus. 
Jis nubraukė palengvinančius 
ligoniams mokesčių priedus, bet 
pridėjo kitus, kurie palengvina 
nubraukti nuo mokesčių išlaiky
mo išlaidas. Vienkart senatas 
prailgino mokesčių atskaitymo 
galią 1.7 bil. dol. sumoje smul
kiems prekybininkams bei pra
monininkams.

Visi senato mokesčių nuosta
tų pakeitimai sutaupys valstybės 
iždui milijonus dolerių.

Graikai neleis turkams ieškoti'žibalo
Limnos ir Mytelene salų vandenyse .

ATĖNAI, Graikija. — Graikų karo laivai plaukia į Limnos 
■ rr- Mytelene salų vandenis^ kad' sustabdytų - ^i-aikų - laivių—kuris 

minėtuose vandenyse nori ištirti, ar ten yra aliejaus klodai.
Jeigu toki ten būtų, tai tur- ============================= 

kų valžia nori pastatyti reika
lingus vamzdžius aliejui į pa
viršių ištraukti, o vėliau jį valy
ti. Visai kitaip apie , šį reikalą 
galvoja graikų vyriausybė. Grai
kai yra Įsitikinę, kad prie mi
nėtų salų esantieji žemės tur
tai priklauso graikams, turkai 
neturi jokios teisės ten aliejaus 
ieškoti.

Graikų karo laivai yra gavęs 
vyriausybės įsakymą pavaryti 
turkų tyrinėjantį laivą. Jeigu 
jis nepaklustų, tai karo, laivai 
įpareigoti pavartoti prievartą ir 
išvaryti turkus iš. graikų vande
nų.

Tuo tarpu turkai visai kitaip 
galvoja. Jie yra pasiryžę ginti 
savo laivą, jeigu graikai bandy
tų prie jo kabinėtis. Kiekvienam 
.aišku, kad šios dvi šiaurės Atlan
to Sąjungos narės turės pirma 
nustatyti, kurie vandenys ku
riems priklauso.

Senų knygų paroda
ČIKAGA. — Randolph ir Mi

chigan© gatvim-kampe, Pruden
tial pastate, vyksta senų kny
gų, rankraščių,, raštų, žemėlapių 
ir gal būt pinigų paroda. Parodo
je dalyvauja 78 viso pasaulio se
nienų rinkėjai bei pirkliai.

Anglas Colin Franklin yra pa
rodoje išstatęs 1905 m. rank
rašti— originalą, aprašantį pir
mą Europoje Automobilių kelio
nę. Rankraštis paįvairintas 
Prancūzijos impresionisto Pierre 
Bonnard piešiniais. Rankraštis 
vertinamas 200,000 dol.

Vėsesnis
Saulė teka 5:35, leidžiasi 8:18

. Naujas Rusijos 
ginklas

MASKVA. — Prisimenant 15 
metų sukaktuves, kai kosmo
nautas Gagarinas atliko pirmą 
erdvės skridimą, kosmanautų 
vadas Itn. gen; VI. Salatovas ra
šo, jog Sovietų Rusija 5 metų 
laikotarpyje turės erdvėje nuo
latinę žmonių gyvenamą erdvės 
stotį, kurią galima bus laikyti 
ar nukreipti virš bet kokio že
mės taško. Sovietų generolas 

apie tai rašydamas betgi nemi
ni politinę ir ypač karinę tos 
stoties reikšmę.

į
-■ SALT LAKE City, Utah. — 
Demokratų .partijos atstovas 
Allan Lowe pripažintas kaltu ir 
nubaustas 30 dienų kalėjimo ar- 

l"ba..-150 olerių bauda.- Prisiekti-' 
I šieji teisėjai, išklausę liudijimus, 
nutarė pripažinti jį kaltu, o tei
sėjas Raymond Uno tuojau pa
skyrė baudą.'

Kaltinamasis teisme nesigynė. 
Jį kaltino dvi policininkės, vai
dinusios, prostitutes ir bandžiu
sios išvilioti iš kongreso atstovo 
Howe pinigų. Kaip viena, tai 
antroji plačiai liudijusios teis
mui. Santykių atstovas su po
licininkėms neturėjęs, bet jis 
tiktai jų siekęs ir už tai nu
baustas.

Prisiekusiojo advokatas tvir
tina, kad kaltinimai mesti rin
kimų metu. Jis reiškia įsitikini
mą, kad'aukštesnė instancija 
panaikins sprendimą ir nuims 
bausmę. Atstovo žmona neti
ki, kad josios vyras būtų krei
pęsis į dvi jaunas policininkes. 
Teismas esąs suruoštas-politi
niais sumetimais. •

Didžiausias britų 
laivas negali plaukti 

LONDONAS, Anglija. — 
Pats didžiausias britų keleivi
nis laivas “Queen Elizabeth”, 
nuplaukęs 80 mylių nuo Anglijos 
krantų, buvo priverstas sustoti 
ir apgesinti viduje kilusį gaisrą. ,< 

Laivas iš Southamptono plau
kė į New Yorką. Jis vežė 1,200 
keleivių, kuriuos aptarnavo 980 
įgula. Laivo apačioje kilo gais
ras, vienas jūreivis žuvo, o kiti 
gerokai nukentėjo.

Laivo vadovybei pavyko gais
rą apgesinti, bet laivas nebetin- w MKrtnrtw „„ R(TV 
ka plaukti vandenynais. Kapito- |ttybiy »ntov*i dalyty Amerikos far-J Amerikos bendrovėmis, 
nas nutarė grįžti į Angliją. Kol 
laivas bus pataisytas, tai jis bus 
paverstas hoteliu, kuriame ke
leiviai galės • apsistoti.

Pietų Afrikos ‘ c 

importas-eksportas
JOIIANESBURGAS. — Pietų

Afrika . skelbią, jog jos prekių 
išvežimas į^JAV per šešius š. m. 
mėnesius siekė.854 mil. dol. Per 
tą patį laiką 1975 m. buvo par- 
uota prekių į JAV už.611 mil. 
dol. Gi iš JAV buvo įvežta pre
kių už 368 mil. dol.

Iš viso per ištisus metus P. Af
rika Įsiveža prekių iš Amerikos 
už 3.59 bil. ir išveža į Ameri
ką už 2.54 bil. dol. • v

Texaso b-vės pelnas
NEW YORKAS. —^Texaco 

biautiai reikalingiems kraštams." j- bendrovė skaitoma savo kapita- 
f aparta antroje virtoje 

tautinei organizacijai, t>et jos neturi, Į Amerikoje ir trečicįje vietoje 
toto"*

1£!3'. T*51’“ bcsndr0'L ’"S*?“’ 
nutarty k»m tas maistas wty skiria- kad antrame š. m. ketvirtyje JOS 
mas ir petį prižtOHty, kad jis "•p*, pelnas buvo 22.6% didesnis už 
tekty kam Į spekulianty rankas, bet1 

■•itv i bedevjenity bumas

Jungftiniy Tauty Pasaulio Maisto Ta
ryba nori, kad JAV jstoty į minėta 
tarptautinę organizaciją ir sayo javus 
laisty iiai organizacijai dalyti "la- r .. _a. -----
AV norėjo, kad ir kitos valsfyb** »•

1975 m

, . „ . , . kiekviena skynum yra mažesne,kusi sausra Europoje kun is--’_ . . .■ * i negu sociahstiskoji. Tokiais at-
I vėjais daromi koalticiniaį kabi
netai, kad vyriausybė parlamen
te turėtų reikalingą balsų skai
čių. Socialistas Soares gali val- 

. dyti kraštą tiktai tuo atveju, 
‘jeigu kitos parlamente atsto
vus turinčios partijos socialistų 
planuojamom reformom pritars. 
Jeigu nepritartų, tai Soares ne
gautų reikalingo ’ parlamento 
daugumos.

Kaip krašto prezientas, taip 
ir. kai kurių kitų partijų vadai 
.žjnoį-kad Portugalijai būtinai 
reikalingos kėlios naujos eko
nominės reformos. Jeigu vyriau
sybė iri parlamentas nesiims ben
dros akcijos, niekas tų reformų 
nepraveš. Portugalijoje refor
mų klausimas jaus senai brendo, 
bet nei viena politinė partija ne
drįso imti atsakomybės. Soares 
pažįsta kitų politinių partijų va
dus, kurie pritaria pagrindinėms 
reformų mintimis, bet ekono
minės reformos nėra • populia
rios,-todėl partijų vadai nenori 
jų imtis. Kai reformos prade
damos, tai vedamos nepapras 
tai ilgos diskusijos. Italijoje taip 
pat norėta reikalingas reformas 
pravesti, bet partijų vadai nie
kad nepajėgė susitarti dėl pačių 
reformų. Socialistų partijos va
dovybė sutiko imtis atsakomy
bę ir ryžosi pravesti minėtas re
formas.

Mario Soares yra universitetą 
baigęs, užsienyje studijavęs auk
štose mokyklose pats, dėstęs 
ekonomiją ir socialinius mokslus. 
Jis kelis metus dėstė Paryžiaus 
universitete. Soares yra labai 
gerai susipažinęs su pravesto
mis ekonominėmis reformomis 
Skandinavijoj, Vokietijoj, Olan
dijoj ir nepriklausomoj Lietuvoj. 
Soares yra aptaręs reformų rei
kalą su Portugalijos liberalais 
ir gavęs jų pritarimą patiems 
svarbiausia klausimams spręs
ti. Pati svarbiausioji reforma, 
yra žemės reforma.

šį klausimą Soares keliais atve
jais aiškino, bet bendradarbių 
šiai problemai nerado. Dabarti
niu metu reformas daryti yra 
gana sunku, nės visame krašte 
dabartiniu metu yra 15% bedar
bių. Be to. neramumų metais 
smarkiai padidėjo infliacija. Da
bartiniu metu dvigubai. Be to, 
nuo 1975 metų Portugalijos už
sienio prekybos balansas labai 
pablogėjęs.

vargino žmones ir išdžiovino lau- Į 
kus. Bet žemės - ūkio irigacijos; 
ir drenažo specąį. sako, jog rei
kia nuolatinio ir jlgo lietaus, 
kad žemė' atsigautų ir. pripildytų 
išdžiūvusius šulinius ir ežerus.

š. Italijoje lietus pasirodė su 
audra ir kruša. Aukštai kalnuo
se krito sniegas, o žemai, apačio
je stiprus vėjas laužė medžius 
plėšė stogus. Prane ūži jo je, % pa
sak ūkininkų, lietus padėjo at
sigauti javams, bet negalėjo iš
gelbėti kitų žęmėsjūkip, ’augalų. 
Belgijoje, ’THandijoje,’ Danijoje 
dviejų colių vandens, ką užėję 
debesys išpylė, neužteko žemei 
ĮmirkytL ūkininkai tebevaikšto 
sausais laukais. Anglijoje — 
tas pats:

Gi šaltas ir drėgnas vėjas iš 
šiaurės jūros atnešė i Vokietiją 
perkūniją ir audras. Sniegas 
krenta vokiečių Alpėse ir tempe
ratūra staiga krito iki 57 laips
nių Farenheito. /

■ Žodžiu, gamtą tvarkąs “minis- 
teris” Europoje yra jau gerokai 
nusenęs ir nežino ką aro, arba, 
mažiausiai, buvo gerokai nusi
gėręs. • ,

Jugoslavija paleido
• n- smpa■ » ■Ve

DENVER. — Pereitais metais 
Jugoslavijoje buvo nuteistas Ju
goslavijoje gimęs Amerikos pi
lietis Laszlo Toth. Ji Jugoslavijos 
teismas buvo nubaudęs 7 metais 
kalėjimo už fotografavimą cuk- 
kraus fabrike. Tokį amerikiečio 
Toth elgesį teismas pripažino 
šnipinėjimu.

Amerikos vyriausybės dėka, 
Toth, atsėdėjęs Jugoslavijos ka
lėjime 10 mėnesių, buvo paleis
tas. Atskridus i Ameriką, jį su
tiko žmona, duktė ir Great Great 
Western Sugar komp. atstovas.

Nuteistasis spaudos atstovas 
pareiškė, kad jis buvo nuteistas 
neteisingai. Tai žinojo Jugosla
vijos ir taipgi Amerikos vyriau
sybės. Jei Amerikos vyriausybė 
nebūtų klibinusi jo reikalų, jis 
būtų sėdėjęs kalėjime 7 metus.

• JAV ambasadorius Belgrade L. 
H. Silberman pareiškė, kad ry
tų Europos reikalams skirtas 
valstybės departamente rašoma
sis stalas nesirūpinąs Amerikos 
piliečiais užsienyje. Bet palei
dus nekaltai sėdėjusi Toth. poli
tinės klimato sąlygos pagerėju
sios Jugoslavijoje, lygiai kaip

ir prie valstybės departamento 
rytų Europos reikalams skirto 
rašomojo stalo.
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tų žuvyčių Arktikos vandeny

Hf. 1 Puerto R i co katinas, pamatas prasmegusią žuvį, p susidomėto ir pradėjo žiū
rinėti, kaip čia ta žuvis pateko. Jis nežino, kad čia pastatyti spąstai katinams oaudyti.

• čiaus, Ph. D. 
11889-1973.

ntunens
ėvn Prančiškonų

šą lietuvių politinių kalinių so- 
vietiniuose kapetuose, Krikšėjo 
įlinkosios demokratijas , greto
se, Vliko ir AHos veiklos apž
valgą ir plačią įvykių kroni-

— ■■

• Vienas žymiausių smulki

šiame žurnalo numeryje pa
lepinti svarbesni straipsniai:

l A. J. Kasulaicio -Grcmc ir rvž-
I tas; prof. 'ST. Juodcikes-Mark- 
zismas ir moralė; prof. Al. šeš-
plaukio-Anei rašto anei druko tos knygų platintojus, 
(spapdos atgavimo septyni as-1 
dešimtąsias metines minint);!
prof. J. Jakšto-Mindaugo kariu

Panele Me Winnie mane pra- kąd tos mažo* žuvytes turi vį- j 
dėjo vedžioti po visų Pšliuej sų maistu kuris j^eikaliiig«| 
stotį. Pirmiausia ji man paro-1 banginiam* misti, augti ir dauj 
dė mažytes žuveles, plaukiu-1 gintis. Nustatyta, kad tos dale-! 
janėiav nedideliame keturkam- lytės, kurias mažos žuvytes,» 
piame baseine. Ji tvirtina, kad išsunkusios pačius geriausius.

svvus, išmeta — labiausiai bau 
se yra nepaprastai daug. Vie-’ giniams reikalingos, nes jos su 
tomis jos tokios mažytės, kad daro reikalingus chemikalus 
sunku pastebėti. Kai jos piau- banginių šilumai kūrenti 
kiuja vandenyje, tai paprasta Tokiame ^tvJe Qegali misd 
akimi jų nepastebėsi. ; jr tarpti jokios kitos didesnės

Jos pastebimos tiktai basei-į žuvys. Joms vanduo nepapras- 
nuose. Jos gyvos: ėda, kvė-j tai šaltas, bet tos mažos žuvy- 
puoja, veisiasi, kaip ir didelės) lės, kurios minta žole ir vadi- 
žuvys ir atlieka labai svarbią j namu -plauktanu. kurių žiotys, 
funkciją visoje Piety gamto-įkaip banginio, tiktai įtraukia 
je. Je igu ne tos žuvytės, tai, vandenį, jį išspaudžia per ziau- 
šiaurėje nebūtų pingvinų, ten n as ir suėda, kas burnoje lie- 
ant h Jų negulėtų ruoniai ir į:ka, gali laisvai šaltame vande- 

. Pietų Ašigalį jau nuo praeito nyje gyventi, veistis ir kitas 
šimtmečio nebūtų plaukęs, ruo; žuvytes maitinti.
nius besivydamas, britų žve- Šias mažas žuvytes, be ban- 
jotojas John Biscoe. ■ į ginių, ėda Eitos truputį dides-

. . . . . . , . . .inės žuvviės. Jų niekas nedari-Pic-irodo. kad visi banginiai! „ _ ' ■ . ,... . . Lneia. zvvou nenudrasko, uodemaitinasi toms mažomis,/vis: ... . „ . .., • r-. 1 gos nenukera. Didesne žuvis,zuvvteims. Kitai ..! pačiupusi į savo žiotis tokią ma 
ižą žuvytę, ją tiktai apsknta gal 
vą priešakiu, o vėliau paleidžia 

j tiesiai į vidų, kad žvynai ne- 
‘^ijėkai ir ašakos neužkliūtų. 

, . , .... . i Tas didesnes žuvvtes, ėda jaublausia, kas ir kaip jomis mai- . . i-». , . ,. ,, „.. Ipingvmai, žuvėdros ir kiti plėstina'-i. Jei«u ne panete McAVm . „ . ... .. ...... ... ____ .. rieji Pietų Ašigalio paukščiai.me. tai as niekad nebūčiau zi,
Dojęs. kad Pietų .Ašigalyje yra; Kai man pasakojo šią visą; 
tiek daug tų mažų žuvyčių,-; istoriją, tai išsižiojau ir kiau
ksi! ios tokios svarbios, kad'siau. Man tapo aišku, kad ver- 
vaidžia arba privačios bendro-'tėjo važiuoti i Pietų Ašigalį ir 
vės leistu tokias stambias su-i patirti, kas tuose vandenvse 
mas žuvims tyrinėti, ir kad r ei į darosi. Jeigu būčiau ėjęs į mo" 
kia baigti universitetą, jei norL kyklą, tai būčiau apie tas žų- 
moliėti tas žuvytes tyrinėti. J vyles patyręs mokykloje, bet 

■ Pirmiausia jau buvo nusla-ikai atvažiavau, pamačiau /pa
tyla, kad tomis žuvytėmis niaiineię McWinnie ir pamačiau 
fina*-! ne tik. kilos šiek tiek di-'baseinus, tai ašyne tiktai mo- 
desnės žuvytės, liet jomis maijEyklos kursą į porą valandų 
tinas! patys didžiausieji bangi-j praėjau, bet aš patyriau ir tas 
hiak Jie plaukioja įvairiais*naujoves, kurios bus sekančio-- 
Pietų vandeninis, pražioja sa- je ichteologijos laidoje.
vo dideles žiotis, kartu su vąn'Pa-stabu apie mažas žuveles, pa 
deniu paima pilną burną ma-'nelė McWrnnie rašo straipsnį, 
žų žuvučių ir vandenį iš bur--Eurį ji tikisifateinančiais me
no S išspaudžia. Pasirodo, kad tais įdėti į kuiį nors mokslo

į7,i L-L’I-Įlomis

žuvytė, baigusi biologijos? 
mokslus, atvažiavo čia 
kelis mėnesius, žiūrinėja 
r i m ja. kų tos žuvytės 
kuo jos pačios minta ir

prieš 
ir ty-> 
daro,;
svar-

niu 
ta. kad jis išpaudžid 1 
vandeni, o vidyje palieka žu-' denų istorijoje, 
vytes. Taip pat jau seniai bu-l

r

1 Vi rup« cunnrd phtrd
California ripe olivet

1 (1-lb.) package 
frank ftirlers

*4 rtip sliced green onions

2 tablr«poon* rooking; oil

1 (1-lb.) can tomato wedgru

Cut olives in wedge*, cut frank# in 1-inch diagonal glicea. 
S^ute olive wedges, fmnks and onion in oH Mowly for five 
mtnutea. Add tomatoes, broth, bay leaf, baail, and popper. 
Bring to boil, lower beat and simmer, uncovered, five min
utes Blend cornat/tAsh wrth 2 tablėtpnon* cold water Stir 
info the he* mik ture and cook, stirring until mixture thickem 
aUfhUy. Serve with hot fipaghettx.

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 500 per serving 
for a family of five.

California ripe olives add a pleasing taste and texture, along 
with tomatoes and green onions simmered in a golden sauce* 
( ook it all in one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies thia 
dish 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 diah (there are nine sizes to choose from—• 
all the way upAo Super Colossal).

OLIVE-FKA’NKFURTER SKILLET SUPPER
(Make* 4 Io 5 servings)

I (10% oz.) can condensed 
chicken broth

1 *mnll bay leaf, crumbled 
JĄ Ie*»«poon ba«tl9 crumbled 
|4 trn*poon salt
3/r teaspoon pepper

1 lableapoon* cornstarch 
Thin spaghetti

Be

ta paipukė (vamzdelis) vande; žurnalą, kuriam bus nustatyti f sybę. Ką turėjo daryti Alios 
rJui išspausti yra taip padary-1 faktai apie magas žuveles ir J pirmininkas, kai jį Amerikos 

> tiktai JŲ svarbą visoje Žemės ir Van: prezidentas, pasikvietęs pareiš
.1 ,_x kį užtikrinimą del Lietuvos

Man dar įdomesnių žinių pri, okupacijos nepripažinimo? Ma 
vo nustatyta, kad banginiai Ja-;pasakojo Dr. McCloskey, taip!-tit, Gečys bųtų patenkintas, 
blausiai tas k u vytes mėgsta.) pat iš Chicagos, bet Jums, ko-įj£i <b*. K. Bobelis būtų tada 
Nieku jie negali taip užsigar-'gero, bus neįdomu, nes tai bū-f ėmęs prezidentą kolioti. 7- ;.

Ar ne gėda LB pąsiuntiniam.s 
kurie šiandien svarsto Valsty
bės įstaigų duris, kai Ameri- 
kos aukšlieji valdžios pareigū
nai buvo jų niekinami ir pra-

politikos ir socialinių 
mokslų žurnalas yra suited a- 
Quotas dr. Donui Jasaičio,

šis žiurnalo numeris yra 144 
psl., kaina 4 dol. Žurnalas yra 
gaunamas ' administracijoje: 
Tėvynės Sargas e/o Antanas 
Balčytis, 6819 So. Washtenaw, 
Chicago, Ill. 60629 ir pdš vie-

io<

’A' Gečio ir dr. K. Bobelio dialogas 1*^ . ... , ,. . .
° tokia nuomonę ar-pažiūra del. na istorijoje ir dramoje (apie niūkų Fntz Kreisleris. (18/o—

1 |vardžmojami? Kaip turi jaus laisvinimo jnetodų, bet visada*
A. Gečys vis dar iki šipl grails- . r». :±-- _ r -

bstosi tokiu neišmastytu" sam
protavimu, kuris liečia Helsin
kio konferenciją. ; Jis rituoja 
M. Blyno samprotavimą. Jam 

, jo pasisakymas daugiau reiš
kia, negu JAV .prezidento duo 
tas užtikrinimas Alios atsto
vams, kad ši Helsinkio dekla
racija nėra Lietuvos. okupaci
jos pripažinimas. '** v

k* II
Tikrą AG pasimetimą rodo 

jo svaisčiojimas, kad Aitus lais 
vininio politika yraf- polinkis romis informacijumis.^rikrai, 
besąlygiškai pritarti Valstybėse kyla- klausimas ar jis turėtų 
Departamento atstovaujamai skristi lėktuvu į~ tolimąją Los 
linijai. Ar gi tai tiesa? Ar jis Angeles miestą^įiž visuomenės 
tokia insinuacija neklaidina suaukotus . pinigus, kad ten 
išeivijos ir nerodo noro šunie, jis gale tų'-.‘klaidinti lietuvišką 
kinti Altos veiklos? - į ; j visuomenė skleisti neapykan-

Matyt kad AG būtų patekin-, vienų kiltiems? Jei AG norė 
tas, jei Alfos veikėjai imlų ko- sužinoti, kur- vyksta RLB 
įloti Amerikos Valstybės pa-!šu^irinkimai ir kas iš tikrųjų 
reigūnus taip, kaip juos kelio- įstatus,-tai galėjo pasitei- 
jo. neatsakingi LB veikėjai. T^uti pas RL3* veikėjus. * 
Taip kaip jie biauriai išvadi- Piktas Ačr priekaištas Bobe- 
no įžeidžiančiu vardu Vaisfy--liui, 'foam, girdi 'jis pasirašė ai
bės sekretorių Kišingėrį. Arba sišaukimą, kviečiantį lietuvis- j 
kai Draugo redaktorius rašė, tą visuomenę, Vasario 16-sioš 
kad tie, kurie pasirašė Helsin- šventės progą aukoti laisvini- 
kio deklaraciją, Lietuvą;par-'mo reikalams /pinigines au- 
dayė už Judo sidabrinius:; Man kas. Ar gį 'Lai *-nusikaltimas? 
rodos, kad gerai -padarė ’ tįej Priešingai, ĄT^’fparei^i ragin- 
kurie pašalino jaunimų ; de-' " " - ......................
monstracijoje plakatus, įžei
džiančius Amerikos. <wriaū-

džruoti, kaip tomis mažomis4 tų kita ilga istorija, ilgesne už į 
žuvytėmis. nustatyta, šios panelės, o mūsų laivs jau

k ė užtikrkiiiną del Lietuvos

tis šiandien A. Gečys, Draugui s jie griežtai reaguos prieš tuos, 
paskelbus prezidento . Fordo kurie ardys laisvinimo veiklą 
deklaraciją, Pavergtųjų Tau-,minėtų institucijų.
tų savaitės jiroga? Arba p. Ki-j IX
singerio pąr^adinas, padafj- Afi rašo, kad Juozas Gaila 
tas Chicagoje, kad JAV Pa-'kvietė Altą tartis. Man atrodo, 

nepripažįs-įkad tai neatitinka tiesai Pir- 
7. piiausia, jis turėjo pasakyti, 

jei kvietė, tai kas buvo Altai 
AG skęjbią, kad Altos dar-1 siūloma, kokias sąlygas Gai- 

b uoto j ai įsijungia į JAVLBĄa statė AŽ tos veiksniui. Jei tos 
skaldymą Jis tai Įrodinėja ne jo pasiūlytos sąlygos reiškė 
patikrintais faktais, o tik 'nu-1 Altos likvidavimą tai koks 
girstais plelkeliais. bei netik- gali būt susitarimas?

A.-Svilonis ■

įOS

buolojai įsijungia

An. Kairio istorinę trilogiją — 1962) turėjo labai gerą greičio 
poemą Karūną); vysk. Pn Bu pajautimą. Jis tiksliai.spręsda- 
čio — Prieš senajam Tėvynės vo masinos greitį iš motoro ar- 
Sargui gimstant; G. Valau- ba tekinių ūžesio.

t
* Politechnikos institutas. 

Worchester, Mass., tebenaudo
ja tas pat kėdes su atramomis, 
nors tos dovanai gautos kėdės 
yra apie 90 metų.
į * Osvaldas WeX buvo išrink- 
tas Oregon valstijos ^guberna
torium 1911-14 m. Tos. valsti
jos įstatymų leidėjai visai nes
kyrė pinigų jo tarnybinėms ke
lionėms. Gub. O. West dalyva
vo vakarinhi valstijų guberna- .. 
torių konferencijoje, Boise, Ida-

■ ho.-900 mylių kelionę jis atliko_ 
raitas, pakelėse prašydamas ūki 
■ninkus priimti.nakvynėn.

ti visuomenę' atikoti - laisvini
mo reikalams, %as galėtų sa
kyti, kad blogai padarė, jei 
po lokio raginančio atsišauki
mo pasirašė A. Gečys, Juozas 
Gaila ar net SL Barzdukas?

Bet tikrai,/reikia apgailes
tauti. kai šios šveptės proga 
LB vadai grobsto. aukas ben
druomenės reikalams, lyg, ro
dos, jie neturėtų metų bėgyje 
kitų progų rinkti sau. Bet toks 
šių aukų grobstymas - tai dar 
ne vienintelė blogy bet- vra dar 
ir kita. Juk duo vra erzinama 
visuomenė, nslatomą vienus 
prieš kitus. Tai jau dvigubas 
nusikaitimas. Gal būtų ge
riau AG tylėti ir šio dvigubo 
nusikaitimo, daromo LB ne
kelti pasaulio lietuviams.

beveik prodėjo judėti. Mes nes 
pėjome apžiųilėfi amerikiečių 
Artktikos bazę, aptarnautą di
doko skaičiaus žmonių.

. Amerikiečiai mus visus man 
.dagiai sutiko, savo gyvenimą 
parodė ir apipasakojo, o vė
liau "pavaišino geriausia karia 
dine. Galėjai gauti kokios tik 
norėjai, "bet mes, jšmetę po stik’ 
liuką, daug negėrėme. Buvo 
vienas kitas mūsų ekspedici
jos narys, kuris galėjo gerokai 
palraukti, bet didėlė mūsų dau 
gūnia vengė. Nebuvo laiko. 
Musų kapitonas, padėkojęs už 
vaišes, \tisus amerikiečius pakr1 
vietė j savo laivą vakarienei.

Turiu pasakyti, kad ji buvo 
nepaprastai skani ir puošni.. 
Visi apsirengėme, geriausiais 1 
sąvp drabužiais, pasipuošėme 
gerai išlyginais kaklaraiščiais 
ir užkandžiavome. Ląivo kapilo į nr.. 7 K -
nas padėkojo bazės viršinin-lf^.VF‘k^a,.yra 
kui už parodymą, kas tuos 
pietuose darosi, pastarasis dar 
padėkojo už tokią vakarienę. 
Mes visi buvome tiek patenkin
ti, kad šokome kelias valančias 
pačius geriausius šokius. Vi
suomet ateina laikas prie “Ei
sime, broleliai, namo. .Taip 
jis atėjo ir čia. Išsiskirstėme į 
kajutes ir užmigome. Aš nei nei 
pajutau, kai laivas jąu pradė
jo palaukti toliau ^Pietus, j 
Ašigalį.

(Bus daugiau)

AG ir vėl kartoja tą pačią 
istoriją, nors jau daug kartu 
buvo dėl jos labai aiškiai ir 
išsamiai pasisakyta, .kad Altą 
pasikvietė RLB atstovus daly
vauti .Chicagojc veiksnių kon
ferencijoje. Tokiu pat pagrin
du. kokiu buvo pakviesti LB 
atstovai. Atvykusieji atėjo ne-
pakenkti konferencijai, bet js 
sustiprinti. Tik A.-Gečio-Tižsis

J pyrimo dėka konferencija bu- 
. vo sumenkinta. Atvykusieji 
RIAl'atstovų tarpe buvo sava
norių kūrėjų, kurie Lietuvos 
laisvę gindami daug daugiau

f lyra nusipelnę, negu AG ar A.’
Zerr.-

AG klaidina visuomenę, kad

laisvinimo dąrbijį Taip RLB 
veikla yra visai kitokio pobū
džio negu Alios ar Vtiko. Bet 
RLB niekad neatsisakys padė
ti minėtoms institucijoms vyk
dyti jų politinę veiklą." Bet 
RLB vadovai niekad nesielgs 
atskiras Salin Alios ar Vliko 
politinei veiklai institucijas, 
niekad nesiųs savo jiasįuotirifų 
j Valstybės Departamentą, ji 
aiškiai kovos su okupanto be n

VTH .
Niekad RLB veikėjai ne nic
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VYTAUTAS SIRVYDAS

(kūrinių. Jis buvo istorikas. Pa-(Tęsinys)
Keturius metus šitokia tauti

ne dvasia Susivienijimą vedęs, 
kun. Burba toliau nebenorėjo 
prefcidentu kandidatuoti ir vie
tą užleisdo kunJuozui Žilinskui 
pavesdamas jam 59 kuopas ir 
du tūkstančiu narių.

Naujas vadas pareiškė, kad, 
greta meilės tėvynei, sliprau- 
siu patraukimu nariams gauti 
ir .Susivienijime prilakyti, būsiąs 
“piniginis ryšis”. Susilaukė kun. 
Burbos priekaišto, kad iš lietu
vybės tvirtovės Susivienijmą noIiri kol kas, rieniptelę Amerikos) 
ri padaryti apdraudos bendro- j lietuvių iki 1900 metų išleistų' 
ve. Kun. Žilinskas teisinosi sa-'knygų ir laikraščių biblfografl-1 
kydamas, jei Susivienijimas ne (ją. O vėliau, vėl su dr. Šliūpu, I

rašė 1-iiią Amerikos lietuvių 
riją .“Lietuviai Amerikoje”* Ir 
nemaža straipsnių apie mūsų 
tautos kilmę ir senovę. Jis bu
vo visuomenės veikėjas. Pirmi
ninkaudamas komitetui suruo
šti Lietuvių skyrių pasaulinėje 
parodoje Paryžiuj 1900 metais, 
jis,, dr. Šliūpo ir kitų talka, su
organizavo arti $3,000 aukų ir 
rado žmonių Lietuvoje skyriui 
rengti ir palaikyti šešetą mėne
sių. Ta proga parašė pirmąją,

Nr. 2- Puerto Rico katinas, isttiKinęsz Kaa žuvis pm nesuaaro p4vo|«u», 
Sau žiūrėti i josios liežuvį ir žiaunas, kad galėtęi pirmiausia jas griebti

SEKMINĖS Į Iii; ir ąžuolu šaky nupinda- 
j vo vainikus {pindami ir pie 

Po Velykų didžioji bažnyti- vų gėlių. Vainikus karvėms 
m šventė yra Sekminės. Sek-, uždėdavo ant ragų. Vienai įš 
minės yra sena augalu kulto, kaimenės didesnį vainikų už- 

asario šventė. Sekminės' dėdavo dar ir apie kaklų. Toji 
išdidi^ pirmo 
lik jų sekda

vo. A\'vs istiestajs kaklais bau
giai iš Lojo stebėdavo Jr slink
davo paskui bandų.

ASTUONIOS DIENOS RUSIJOJE
Rusija eina pries žmogaus prigintį * ♦

ir pa v 
buvo švenčiamos ne tik Lietu-) 
'oje, bet yra
jas šventė ir visos Europos tau 
tos.

Apie Sekminių švenčių pa
pročius ir apeigas yra daug 
aprašymų, bet deja, neapima 
visos Lietuvos kampelių, ku
riuose bent kiek skirtingai to 
ji šventė buvo švenčiama.

Mano apylinkėj, prieš Sek
mines šeštadienį, iššluodavo 
kiemą, išravėdavo pakiemio ir 
patvorio žoles ir piktžoles, o

tisdivosi labai
užuominų, jog ji eiliavo, o kilo

bus pritaikytas prie Amerikos didžioje Amerikos šventėj, Wa 
beturiu kasdienio - gyvenimo, !shingtono gimtadienį, 1906 me
tai riepritrauks didelių būrių, 
be kurių, sakė, ir didžiausia tė
vynės meilė, nedaug naudos tau 
tai neštų. Istorikas Astramskas 
nurodo, kad čia. “Susivieniji 
mas įėjo į naują gyvenimo tarp 
snį, kuriame, tikslu buvo stato
ma ne vien Jautos, bet ir pavie
nių lietuvių gerovė-”

Pirmausią buvo aptvarkyta 
mokesčiai. Duoklės'seniau, bū
davo, išrenkamos kuriam na
riui mirus, todėl nusidelsdavo

• pomirtinų išmokėjimas. Kun. 
Žilinskas nustatė $2 metinę, su 
mokamą iš anksto.-Tokiu būdu, 
atsirado galimybė telkti kapita
lų pomirtinėms į atsargos fon
dą.' .

Svarbiausiu šio laikotarpio į- 
vykiu buvo savo laikraščio—or
gano įkūrimas- Vardu jam pa
rinkta Tėvynė Jr pirmas nume: 
ris pasirodė-žurnaliuku 1896 m. 
sausyje. Redaktorius gyveno 
Mt. Garinei; Pa., o iTėvynę spau 
sdi no Juozas Paukštis Plyni ou- 
the. Pirmuoju redakciniu pa
reiškė programą: “Susivieniji
mo organas, kaip ikšiol, bus 
skradžiai pripildytas straipsniais 
pilnais- karštos meilės nuvargin 
tai tėviškei Lietuvai. Mylėsime 
Ameriką, mūsų primtą motiną, 
bet labiau mylėsime ir didesnio 
labo geisime tikrajai motinai 
Lietuvai. Amerikiečiais būsime 
dėl to, kad Amerikos duoną val
gome, d lietuviais, kad iš Lietu
vos esame kilę. Amerikoje Lie
tuvą statysime tik tiek, kiek ji 
prisidės statyti tikrąją mūsų 
vienatinę tėvynę Nemuno pa
kraščiais.” J

Kun. Žilinskas mylėjo, .literą- 
tūrą ir Tėvynėje paskelbė poe
to Adomo Mickevičiaus patrio
tinių vertimų ir kitų literatūros

tais Philadelphijoj sušaukė pir
mutinį Amerikos politinį sei
mą, pritarti didžiąjam lietuvių 
seimui Vilniuj, 1905 metų gruo 
dyje, pareikalavusiam Lietuvai 
-autonomijos-
. Tačiau, '' įkyrus skaldymosi 
kirminas, kuris galvą iškėlė Su
sivienijimui gimstant,vis įsimar 
kindamas labiau siautė Ameri
kos lietuviuose, nes jį riebiai pe 
nėjo nemokėjimas pagerbti ki
to lietuvio skirtingą nuomonę. 
Vietoje pakantos, viešpatavo ne 
apykanta. Kultūrininkui, kaip 
kun. Žilinskas, ramiai dirbti Su 
sivienijime pasidarė- ne tik sun
ku, bet neįmanoma. Jis pasitrau 
kė, neva sveikatos sumetimais, 
vietą užleisdamas kun. Kaiipui, 
kuris pareiškė: “Vaidai ne dėl 
to, kad nuomonėmis skiriamės, 
bet dėl to, kad kiekviena parti
ja turi savo siekius ir nori Susi 
vienijimą jiems nukreipti. Jei 
uždavinį turėtų, barnių nebū- 
Susivienijimas vien pomrtinių 
tų.” ? m

Didžiausia to meto mūsų ka
talikų kultūrinė silpnybė buvo 
stoka inteligentiškesnių kunigų 
ir pasauliečių. Antrame Susivie 
riijmo seime 1887 metais Šliū
pas jau pastebėjo, kad iš dvyli
kos tuomet Amerikoje veikusių 
lietuvių kunigų, tik vienas bu
vęs geras, o kiti, ar lenkininkai 
ar savanaudžiai. .BeLJSusivieni- 
jimą valdyti norėjo.
.. Kun. Kaupas buvo vienas in
teligentiškiausių, tik, gaiala, ne- 
ėjp su kun. Žilinsku ar kun. Juo 
zu Žebriu, abu Susivienijimo 
Garbės nariai, kurie buvo užsi
tarnavę pagarbos pas sąmonin
gus lietuvius, paprastai vadina
mus “nepraktikuojančiais kata
likais”. To vieton, kažkodėl, pa

panaudbti, tai to žiaurumo yra 
apsčiai. Jis yra naudingas iš
silaikyti valdžioje, palaikyti 
baimę ir jėgos potencialą pa
sauliniuose šantažo veiksmuo
se taip pat sužlugdyti bet ko
kias organizuotas pastangas 
duoti Rusijos žmonėms kito-

National Review žurnalo 
septynių bendradarbių repor
tažus tarsi užbaigia Wm. F. 
Buckley Jr. savo rašiniu “Rus
sia Contra Naturam”, padary
damas savo stebėjimų išvadas.

— Atrodytų, kad Maskvos 
žmonės per paskutinius tris 
metus yra geriau apsirengę, 
gauna truputį geresniusJbutus 
ir truputį mažiau varginami 
baimės. Bet tai dar nėra ko 
džiaugtis dėl sovietų sistemos 
tikslingumo irmalonaus nuo- _ . 
širdumo. Tik dabar aukštieji mis taisyklėmis ir įsakais, ru- 
sovietų vadai nėra tokie šadis-Jsai pasijustų laimingi kaip nie 
tai, kokie buvo - jų pranokėjai, j kada iki šiol.
Betgi žiaurumas tikrumoje jų Vakaruose girdėjome apie 
sąžinės negraužia bei neardo; Įje|eį^ garsių sovietų disiden- 
jiems ramybės, o jėi nori jį

ką darė rutinos būdu, visgi 
kai kurie Amerikos stebėtojai 
dar tebetiki, kad sunkią deten po to išbarstydavo švariu bal
tės toleranciją galima vesti iš 
naujo dėl kilusio sąžinės grau 
žimo ir dėl sovietiniu žiauru
mu pasipiktinimo, sukelto der 
tentės. \

Toliau autorius aprašo bu
vusią Maskvoje modernaus me 
no darbų parodą ir jos likvida 

tvirną buldozeriais. Tas elgesys
kio gyvenimo alternatyvas. Ką, pasaulyje trukšmą, kii- 

| rio pasėkoje Sovietą valdžia 
ne tik leido suruošti moder
naus meno parodą, bet ir priė
mė kai kuriuos šio meno puo
selėtojus į Dailininkų uniją. 
Tai buvo revoliucionieriška, 
tikrumoje kontrarevoliucionie 
riška.
, Daugumai sovietų piliečių 
detentė mažai ką tereiškia. 
Paklimas aprangos standartų

1 ir kasdieninio vartijimo pre- 
.kių jTa nuopelnas ne atleidimo 
varžtu bei nervu, bet išradin- V t

dabar yra'Rusijos žmonės at
siekę' pastaraisiais metais yra 
tik lašas jūroje. Jei 95% da
bartinės biurokratijos rytoj 
būtų panaikinta su savo viso-

tu. Solženicvnui išvykus, da
bar žymiausiu yra Sakarovas. i 
šiek tiek išgirsti apie Amalri- 
ką, su kuriuo kalbėjosi, GBS

sviro karštuolio kun. Antano 
Miluko suraizgytam sąmokslui, 
o apie šio sugebėjimą sveikai korespondentas, rekorduoda, kaunte-
galvoti organizaciniais ir visuo mas tiesos žodžius, prie kuriui n-( 
meniniais klausimais jau kun. ? mes esame pripratę. Tas CBSĮ

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, b»*. 

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 pšl. 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.

Burba suabejojo vieno Susirie- korespondentas buvo išvkry- 
nijimo seimo metu, kada kun. tas SoV. Sąjungos be teisės 
Milukas, to seimo sekretorius, ( kada nors vėl lankyti. Gi Amai 
surašė tokį protokolą, kad buvo 
niekam ir niekur netinkąs.

Politinis oras Susivienijime' 
pasidarė toks, kad pirmame šio ___ _  ______ _______
šimtmečio seime kun- Kaupas tai j^-ko prieš’ keturis 
tik.trijų balsų perviršiu buvo iš 
rinktas prezidentu, o 1901 metų, 
seimo išvakarėse, ramus Cent
ro sekretorius, Tarnas Astram-, 
skas juto .pareigą nariams or- 
ganė pranešti: “Organizacijai 
telieka du keliai: būti tautiniu 
ar bažnytiniu.” Drama,: reiškia, 
jau buvo parašyta, rolės išdalin 
tos ir neišvengiamas suvaidini, 
mas turėjo būti atliktas.

Katalikų iš Susivienijimo išė
jimą paliksime pasiskaityt nau
joje istorijoje. Iš 1400 narių li
ko 610. Katalikai suorganizavo 
naują organizaciją vardu Susi
vienijimas Lietuvių Rymo Ka
talikų Amerikoje, kuri išsiėmė 
Pennsylvanios Čarterį 1906 rm 
sausio 6 d. Nors čarteryje ne
pasakė, bet 1886 metų konstitu
cijoje yra pastraipa, kad na
riais tegali būti “praktikuoją 
katalikų tikėjimą.” -

(Bus daugiau)

: rikas išsiųstas į darbo stovyk 
lą ir ten pristatytas į psichiat
rinę ligoninę, praktikuojančią 
išpūsti disidentų smagenis.

metus, bet. pasipriešinimas vis- 
dar tebėra gyvas ir toks pat at
kaklus, koks yra buvęs.

Jų tikslas sekantis: jei tik 
Kremlius leidžia, kontaktuoti 
užsienio žurnalistus. Betgi jie 
yra sekami ir rizikuoja, o už
sienio korespondentai nedaug 
gali ką padėti. Visai niekas 
negali atspėti ar numatyti, ka
da, dėl kokių priežasčių ir kiek 
disidentų bus apsupta ir pa
siųsta fortūnoms. Tie, kurie 
naudojasi dabartinės detentės 
vaisiais, nori galvoti, kad, ofi
ciali rusų su amerikiečiais 
draugystė tarnauja kaip ap- 
draudos polisas? disidentams. 
Betgi tai reikalinga sakyti la
bai atsargiai ir apgalvotai. 
Nors niekas netiki, kad sovie
tiniam galvojimui būtų pra
kirstas pakaušis ir jis būtų pa 
jėgus spontaniškai daryti tai,

rio ekonomijos dėka.
Nors Pušų gyvenimo stan

dartas yra labai žemas ir pri
lygsta tik mažiau kaip pusei 
mūsiškio, bet ten visuomet 
yra pinigų, nes ilgą laiką ne
buvo už juos ką pirkti.
, Amerikiečių turistai perka 
krautuvėse, j kurias maskvie
čiai neturi teisės įeiti. Tose 
bazėse jūs galite pirkti kavia- 
ro, kailinę kepurę ir emaliuo
tą dėžę. Kaunterio ekonomijos 
technika yra sudaryta duoti 
progos ką nors nusipirkti už su 
taupytus pinigus. Į tai įeina lei 
dimas pirkti mašiną, marško-

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
Nau|l»noM galima gauti puikię knygy, kuriat papuei b*t kokl< 

knygų tninfa ar lentyną.
Aleksandras Pakalniikis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs' jaunų dienų 

atsiminimai ir Įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip 
manas. 367 psL Kaina $5.

A. Pakalniškis, METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 dalių. 296 psl.. kaina S5.

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

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL. įrišta — $3,00. minkštais vir
šeliais — $2,00; n dalis, 225 psl., įrišta — $3,00. minki- ,

' tais viršeliais_______________________ __________ _ $2.00
Honrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

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

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ
170 psl. _______ _________________________________

M. Gudolls, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 232 
puslapiai _________________________________ ___

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

Ilgamečio B ALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALF0 VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.-'
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

{domi Q n vga-kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

E
I 732 8o. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

— . ' r

$3.00

I - \

1739 S. H.liiUd St, Chicago, OL 30608. — Tel. HA 1-6100

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jagminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, granai išleista. 
150 psl. Kaina $2.50. e

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

Dr. Juozas B. Koralus, VYTAUTAS THE GREAT* Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $400.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos jvairlomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, Ui. 60608

tu smėliu. Prie trobos iš abie
jų durų šonų statydavo po ber 
želį. Jeigu būdavo kiemo tvo
ra, tai ir prie vartelių, iš kiek 
vienos pusės, pastatydavo po 
berželį. Taip susidarydavo gra 
žus žaliuojančių barželių miš
kas, įeinant į trobą, ar iš jos 
išeinant, reikėdavo pereiti pro 
tą berželių mišką. Pavasarį 
beržų lapai turi malonų aro
matą, tokiu aromatu pripildy
davo visą trobą ir kiemą. Tro 
bą puošdavo berželių ir ąžuo
lų šakomis, ar vainikais, {pin
dami į juos laukų jr pievų gė
lių.

Piemenėliai karves kaišyda
vo Sekminių rytą. Iš berže-

nes kelnes — blue jeans, šilki
nę skarelę, trumpųjų bangu

Sodybą ir kiemų puošimo 
tradicija buvo tęsiama iki pat 
okupacijos. 1940 metais trau
kiniu vykau į tėvjškę. Saulutė 
savo skaisčius spindulius žėrė 
į atbudusią, žaliuojančią gam
tą. Oras buvo šiltas, malonus 
ir švelnus. Buvo šeštadienio 
popietė — Sekminių išvaka
rės. Pro vagono langą žval
giaus ir stebėjau paljekamus 
gražius vienkiemius, puošnias 
sodybas, žaliuojančius miškus, 
mirguliuojančius laukus ir 
spalvingas pievas. Prie sody
bą ir namų lyg kareivių gre
tos matėsė pastatyti ir išrin- 
kiuoti berželiai syytuonėliai. 

j Jie gal nujausdami mūsų ne
dalią, paskutinį sykį sveikino 
mus; o gal ir sudiev sakė, — 
siūbuodami lingavo žaliąsias 
šakas. •

Aplink sodybą bėgiojo ir su 
šuniu žaidė vaikai, o kai ku
rie sviedinį mėtė. Merginos 
pasipuošusios šventadieniškais 
drabužiais, po kiemą 
šen ir ten. Vyresnio 
vyrai, vienur, tarp, 
prie namų ant suolo 
kitur, berželiais papuoštais tar

švaistėsi 
amžiaus 
berželių 
sėdėjo.

radija, Rolling Stones plokšte- pvartėj stovėjo, traukė pypkę.
les, teisę apsigyventi Maskvo stebėjo riedantį traukinį ir
je. Į pastarojo dalyko, kainą mosikavo pravažiuojantiems.
Įeina vedybos su tep jau gĄ’ve- 
nančių, o paskiau skyrybos ir 
užmokestis.

Kaunterio ekonomija prade pajutau rišo krašto papuoštų 
da bujoti Sov. Sąjungoje. Tai 
yra tam tikras būdas gintis nuo 
totalitarinio komunizmo ir prie 
monė prieš valdžią korupciją, 
duodant mažą dalelę pelno ne 
daugeliui sovietų žmonių. So
vietų Sąjunga turėtų geresnę 
išeitį, jei korupcija būtų uni
versali. Ji vistiek liks gyveni
mo dalimi, bet jei ją paskelb
tų legalia, artėtų prie laisvo
sios rinkos sistemos...

Atbundančios gamtos iškil
mingumas ir margumynų puoš 
mena suteikė pasigėrėjimą ir

sodybų groži, ir su visais šir
dyje švenčiau tą spalvingą pa 
vasario šalumvnu švente.

J. Girdžiūnas

* Didžiausia nelygybė tarp 
wru ir moterų buvo ir dabar da 
bar tebėra Indjoje. Galongų 
gentis statydavo ant stulpų šiau 
dines arba bambuko medžio pa 

----------- šiūrės su 2 laiptais— moterims 
K. Petrokaitis J ir vyrams.
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Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

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—

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

įsteigta 1923 metefa. TEL. 421-3070

, įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir
jos išėmimo. . |-

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Taupykite dabar

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. ’ , -ixsSS
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uŠis pralaimėjusios monarchijos pcelgis ilgai 
sukasi mano galvoje; kaip Anglijos karalienė, ne
tekusi tokios turtingos kolonijos, prieš daug metų 
išsprudusios iš Anglijos kontroles, sveikino jos pi
liečius, linkėdama geros sėkmės.

Šių minčių svaiginamas atguliau miegui ir sap
navau štai kokį sapną: Taip, rodosi, aiškiai viską 
matau, kaip Lietuvoje švenčia tarybinės santvarkos 
50 metų gyvavimo sukaktį. Dalyvauju delegacijoje 
iš Amerikos atvykstančioje sukakties, proga pas
veikinti tarybų Lietuvą. Vilniaus aerodrome prie 
lėktuvo patiestas raudonas kilimas svečių pagarbai. 
Delegacijos priešakyje žingsniuoja, VLIKo pirmi
ninkas ponas Valiūnas ir ALTO pirm, ponas Bobe
lis. Žmonės jau susenę, suvargę, ilgų liežuvinių ko
vų pralaimėtojai šalia raudono kilimo, lazdele pa- 
siramčiuodamas, kiūtina Naujienų redaktorius M. 
Gudelis. Jis vengia koja paliesti raudoną kilimą.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius^ nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai.

Gudelis dar vaikšto be lazdos
Stasys Jokubka, neturėdamas Vilnies skaitytojams 

rimtos ir teisingos medžiagos apie “progresyvį” judėji
mą Amerikoje ir apie kūrybingą darbą rusų pavergtoje 
Lietuvoje, paleidžia tuščias pasakas. Negalėdamas pasa
kyti, kaip iš tikrųjų Lietuvoje likę broliai gyvena, ką jie 
valgo, kuo rengiasi ir kuo dvasinius savo poreikius ten
kina, jis pradeda rašyti apie tai, kaip jis įsivaizduoja 
gyvenimą rusų pavergtoje ir komunistų išnaudojamoje

Čius tautiečius gąsdino raudonuoju pavojumi Lyg 
tas bulius Ispanijoje, žmogaus su gyvuliu rungty
nių arenoje, su įtūžimu puola raudoną maršką De
legaciją su gėlėmis sutinką tarybų Lietuvos atsto
vai. Per garsiakalbį sveikina svečius, atvykusius iš 
tolimos Amerikos Svečiai sveikina tarybų Lietuvos 
socialistinę respubliką, prieš 50 metų laimėjusią re
voliuciją, pakeitusią buržuazinę santvarką ir žen
giančią laimingu socialistiniu keliu.” (Vilnis, 1976

Būtų labai gražu, jei šis kelių komunistuojančių lie-

Prisiminęs drąsų ir prasmingą Anglijos karalienės 
Elzbietos II vizitą Washingtone, Bostone ir kitose Ame
rikos vietose, jis įsivaizduoja, kad būtų labai gražu, jei
gu ir Amerikos lietuviai nuvyktų į Vilnių ir atliktų to
kią pačią kelionę, kokią šiomis dienomis atliko Anglijos 
karalienė. Amerikoje karalienei, buvo priminta ką bri
tai darė Amerikoje, kaip amerikiečiai pasipiktinimo ne
paprastai dideliais muitais, kap jie sukilo ir britus, vi
sai išvijo iš Amerikos. Ir nežiūrint Į tokį smarkų smūgį 
Didžiajai Britų imperijai, karalienė ne. tik aplankė prieš 
du šimtu metų Amerikoje kilusios revoliucijos vietas, 
mūšių laukus, paskaitė protestų dokumentus ir, svar
biausia paties prezidento ir daugelio aukštų pareigūnų 
Washingtone ir paskirose valstijose buvo nuoširdžiai 
priimta, pasikeista nuomonėmis apie praeiti ir priminta 
šių dienų tikrovė. ,

Jokubkos redaguojamam laikraštėliui rašantis tL 
pelis negalėjo atsidžiaugti tokiais šiltais Amerikos val
džios, Karalienes Elzbietos II ir krašto gyventojų san
tykiais. Visi nuoširdžiai pasikalba apie, rodos, netoli-, 
mą Amerikos praeiti, kalbasi apie pačios žiauriausias 
scenas, bet be pykčio, visur matosi gera valia ir net drau
giškumas. Ne tik pats Jokubka, bet ir jo samdyti plunks
nagraužiai bet ką atiduotų, jeigu Amerikos lietuviai nu
važiuotų Į Vilnių ir pasisveikintų su okupantų primes
tais valdovais. Jis užtikriną kad jie būtų labai nuošir
džiai priimti, pavaišinti ir išlydėti. Karalienės sukeltas 
vizitas, šia proga pasakytos kalbos jiems iš galvos, neiš
eina. Apie panašų vizitą jie galvoja dieną ir naktį, blai
viame stovyje ir sapnų pasaulyje.

Praeito penktadienio Vilnyje vienas slapukas .šitaip 
visą reikalą aprašinėja:

tuvių sapnas virstų tikrove, bet tai neįmanomas daly
kas. Jie5" turės tenkintis vien tik sapnų, arba svajone, nes 
jų svajonės pagrįstos visai kitais elementais, negu kara
lienės Elzbietos. Amerika sukilo prieš nepaprastai dide
lius vien tik arbatai britų uždėtus muitus įr . išsilaisvino 
iš žiaurios lupikavimo imperijos, tuo tarpu lietuviai iki 
šio meto dar neišsilaisvino iš sovietines .*rusų valdžios 
primestų muitų. Amerikos lietuviai dar garsiau protes
tuoja, negu prieš du šimtu metų tai darė bostoniečiai, 
bet Lietuvą pavergę rasai ne tik muitų nesumažina, bet 
juos dar daugiau pakėlė. ’ -

Amerikiečiai, atsisakę mokėti muitus,, atsipalaida
vo nuo britų primestos valdžios šiam kraštui, tuo tarpu 
'ietuviai iki šio meto rusų dar neatsikratė.. Karalienė at
važiavo sveikinti demokratiniu būdu rinktų atstovų, o 
pąvergton Lietuvon nuvažiavusieji Amerikos lietuviai 
turėtų sveikinti rasų lietuviams primestus kvislingus. 
Anglijos karalienė, atvažiavusi Amerikon, gali laisvai 
kalbėti su prezidentu, kongreso atstovu, kiemo sargu, 
tuo tarpu Lietuvon nuvažiavęs iriusų tautietis turi būti 
' abar atsargus, kad jam nepatartų to klausinio neliesti 
Amerikon atvažiavusi karalienė laisvai važinėja po visą 
kraštą, niekas jai kelio nepastoją ir -teismais negrąsina, 
tuo tarpu Lietuvon nuvažiavusieji gali eiti tiktą! tais ta
kais, kuriuos okupantas apstatė policininkais.

Kiek tai liečia Gudelį,* tai galima pasakyti, kad iki 
šio meto lazda ramščiuoties jam dar nereikėjo ir nereikia. 
Jis važiuoja į darbą ir eina į susirinkimus višaį be laz
dos. Vietoj lazdos, jis naudoja tikrus, fąktųs ir teisingus 
duomenis, kurie kerta į protą stipriau, negu spėriausio
ji lazda. Jis ir toliau teisybe ir gyvenimo tikrove bandys 
apšviesti, ne tik svajojančių, bet ir sapnuojančių protus.

SKELBKITĖS OgE

go
pos22 d. laidos, patartina pa
žiūrėti to dienraščio TEMPO 
trečiąją, sekciją, dviejų pusla
pių spalvotai iliustruotą auto
riaus Peter Gorner’io straipsnį 
apie tris mokslui savo jaunys
tės metus pašventusias mote
ris, viena/iš jų lietuvaitė.

Antrašte “Women in thewild 
“go apie for science” laisvai iš 
vertus “Mokslo labui dykumo
je subezdžionėjusios moterys”) 
Peter Gorner aprašo tris mo
teris; Jane Goodall, 43, nuo 
1960 metų gyvenančią su lau
kinėmis bezdžionėmis-chimpan 
zee Tanganayikos ežero ryti
niame krantę. Gombe StufemnĮsavo giminaitę ir jos nebeven- 
Tyrinėjimų , Centre Tanzanijoj Q 1-'5
(Afrikoje); Dian Fossey, nuo 
1963 metų, studijuojančią kal
nų gorilas Afrikoje, ir kanadie
tę liątuvaitę 36 metų amžiaus 
Birutę Galdikas-Brindamour, 
kuri nuo 1971 metų su savo vy 
ru Bon Brindamour gyvena 
vandeningoje Borneo 
džiunglėje, 800 ketvirtainių 
mylių rezer/vate studijuodami 
orangutangų gyvenimą ir jų 
papročius.

Jas visas tris tokių pareigų 
imtis sugundė garsusis Ameri 
kps antropologas Dr. Louis S. 
B. Leakey, kurs 1972 m. mirė 
širdies smūgiu, sulaukės 69 
metu amžiaus.

Chicago Tribune bendradar
bis Peter Corner gąvo su jo
mis pasikalbėti Chicago j e, k-uri 
jos nesigąrsindamos buvo at
vykusios, sukeldamos lėšų, kad 
savo tyrinėjimus galėtų toliau 
tęsti.

Dr. Leakey jautė, kad studi
juojant beždžiones jų origina
liame gyvenime dykumų rais
tuose yra galima daugiau ir 
tikriau patirti apie pirmykš
čių žmonių gyvenimą ir socia
linius papročius negu yra gali
ma . studijuojant jų kaulų lie
kanas. Be to Dr. Leakey tei
singai nujautė kad tokioms 
studijoms moterys labiau tin
ka negu vyrai, ypač studijuo
jant primatų motinų elgesį su 
jų yaikais-bezdžioniukais.

Jane Goodall su savo vyru 
Tanzanijos nacionalinio par
ko direktorių Derek Briceso- 
nu trijų metų bėgyje tiek “su
kultūrino” šimpanzes, kad jos 
pradėjo net mėsą “valgyti’’ ir 
kai kuriuos įrankius vartoti.

3000 valandų su galiomis
. Antroji ,— Dian Fosrey po

Birutė Gąl<H|ęaitė
■ ilgesnių pastangų “susibičiu

liavo” šu Afrikos gorilomis^
■ kurios užauga iki 6 pėdų aukš mourai atsidūrė Borneo... su 

čio ir sveria iki 485 svarų. Pir-’ orangutangais.
miausiai ji patyrė kad gorilos, j “Orangutangai nėra aiatrin- 
gyvendamos savo prigimtoje gi gyVUiUi kaip (Sim
apynkoje, buvo bailesnės už ją panzės) gorjlos. Jie yra 
pa&ą. ir ją pamačiusios bėg- taukštus, švelnūs, lėtai judan 
davo pąąislėpti. Miss Fossey padarau kurie 80 nuošim- 
pagaliau įsigerino, kai prade- Mvo ^3^ pradžia 
jo elgtis visai kaip gorila: muš vienatvėje, ir kaip vienintelė 
damosi į krūtinę, krimsdama Azijoje esančių bezdžonių veis 
laukinės salėras ir pamėgdžio-Į 
dama gorilų “kalbą”, kurii 
skambą kaip “Naoom! Nao- 
om! Narnom! Per 3,000 praleis . 
tų valandų su gorilomis, ku- 
rips Miss Fossey pagaliau prie 
me kaip “išsigimusią” (albino)

gė., per visa 3,000 valandų lai 
•ką tik penketą minučių ji ga
vo stebėti šiokį tokį gorilų ag- 
resingumą.
Birutės gyvenamoji aplinka

Kanadietės lietuvaitės Biru- 
tės Galdikaitės ir jos vyro Rod 

salos I Brindamour “rezidencija” nuo 
1971 metų buvo maža, medžių 
žievės “sienomis” ir žolėmis 
dengtu stogu bakūžė, apsupta 
-giriomis ii> balomis Borneo 
raistų gilumoje, 800. ketvirtai
nių mylių valdiškame rezerva
te, kur Birutė pradėjo ieškoti' 
“pažinčių” su labiausiai žmo
nių vengiančia beždžionių veis 
le orangutangais, kas malajų 
kalba reiškia “girių žmonė
mis”. Biputės “miškų saugonė” 
(forest preserve) yra “pilna” 
įvairių gyvūnų, ypatingai nuo 
dingų gyvačių ir medžių, ku
rių žievės sunka nudegina odą.

Vienintelis Borneo raistuose 
susisiekimas yra upės ir jo
mis irkluojamos valtys, bet to 
neužtenka ir Birutė su savo 
■vyru R.odų žymią susisiekimo 
dalį praleidžia — iki juostos 
brisdami liūnų vandeniu, sau
godamiesi krokodilų. < 

Birutė pasakoja: “Pamenu, 
kai mums čia atvykus, visur 
buvo pilna siurbėlių. Jos pa- 
pampdavo mūsų kraujo prisi- 
soiurbusios. Siurbėlės nepaste
bimai įsisiurbdavo visur: krau 
jo prisigėnisios jos savo noru 
nukrisdavo nuo mūsų spran
dų, iš kojinių ir iš apatinių 
drabužių. Nuo amžinai drėg
no oro drabužiai ir avalynė čia. 
supūva. Bet žmogus prie visko 
pripranta. Taip blogai nėra, 
kaip kad atrodo.- Aš norėčiau 
studijuoti orangutangus visą 
savo amžių. Kai į mūsų UCLA 
(Los Angeles Kalifornijos uni-

_ veis 
mažai tėra ištirti ir žino

mi”, pasakoja Birutė

“Pradėjau kiekvieną' rytą 
išeidama stebėti orangutangu, 
klausydamosi kur sausos ša
kos trakštelėjimo ar medžio 
šakos lūžimo. Raistuose aps
čiai yra labai daug privirtusių 
negyvų medžių ir tai buvo vie 
nintėlis pavojus.. Kartais toks 
gyvuliukas (orangutangas?) 
mesdavo į mane šaką arba 
mėgindavo . užversti tebesto
vintį nebegyvą medį. Bet oran 
gutangai manęs niekada nėra 
puolę. Jie žino, kad aš ir Rod. 
jiems nekenkiame”.

Pastebėjusi ka nors nepa
prasto, pavyzdžiui dvi Dran
gų motinas einant su jų kūdi
kiais, grįždavo namo kai’ .tie 
gyvuliai nueidavo nakties poil
sio, ir vos aušrai pradėjus auš 
ti sekantį rytą grįždavo į savo 
vakarykščiai būtą vielą. Neil
gai trukus ji buvo praleidusi 
daugiau kaip 5,(XX) valandų stu 
dijuodams orangutangų elgse
ną ir užrašydama daugiau kaip 
200 orangutangų vartojamų 
maisto produktų..

Bezdionė lieką bęzį^onė

Indonezijos valdfik Birutės 
studijas sutiko labai entuzias
tingai, net pastatėpuriaukelės 
namus ratsiems orangutangų' 
vaikams. našlaičiams auklėti, 
užaugusiems į raistus paleisti. 
Birute iki šiol užaugino ir j 
orangutangų Ųendruomenę gr*ą 
žino 35 “civilizuotus” prima
tus. Pamestinukams, rastiųu- 
kams našlaitukams daugėjant 
Brindamouitų . namuose, jgręit/ 
jiems patiems nebebuyp vįe|oš 
ir teko iki keturių beždžionių 
kų paimti į savo įovąs.

Palikti savo valiai, orangu- 
giukai nieko netrukus, visą jų 
bakūžę' sugriautų, šiaudinis' 
stogas nebeapsaugojo nuo lie
taus, augintiniams stoge pada 
rius skyles. Viena orangutange 
“moteris”, pavadintą vardu Ak

(Nukelta į 5 psl.)

PAVASARIS EINA KARPATŲ 
KALNAIS

Rašo Dan Kuraitis

REIKALAI VYSTĖTI ŽAIDO GREITUMU

Nspėjo Dubčekas išsimiegoti, rtigpiušio 3 dien^ 
jau vyko Varšuvos pakto valstybių pasitarimas Bra
tislavoje. Jis buvo toks skubus ir pasibaigė taip grei
tai. kad čekai nežinojo, kas čia atsitiko. Europą aps
kriejo žinios apie čekams kylantį didelį pavojų. Pa
čioje Pragoję pradėjo nerimauti ne tiktai paprasti 
partijos žmonės. balsą pradėjo kelti studentįja. 
Pragoję prje valdžios rūmų susirinko apie 300 stu
dentų. kurie reikalavo pasiaiškinti, kas 'atsitiko Bra
tislavoje: Čekų valdžia pardavė kraštą rusams, ar 
pajėgė nuo jų apsiginti. Kaltinimai labai didelį. Jie

tuojau aplėkė visą Pragą. Žmonės pradėjo rinktis 
prie valdžios namų ir kelti balsesnius reikalavimus.

Parlamento, -pirmininkas Smrkowskis ir šį kartą 
pirmas kalbėjo. Žodį turėjastarti ir generolas Svobo
da. Jis- pakartitinai pareiškė savo įsitikinimą, kad so
vietų valdžia, negalės daryti čekams tokio dalyko, nes 
jis pats kartu su rusais kovojęs prįeš nacius ir atve
dęs į Čekoslovakiją geriausius čekų tautos sūnus vo
kiečiams iš Čekoslovakijos išvyti. Kalbos prie valdžios 
rūmų reikalo nepakeitė, nes iš Europos ateinančios 
žjnios nieko gero čekams nežadėjo.

Studentai reikalavo, kad į Bratislavos pasitarimus 
butu pakviestas Rumunijos komunistų partijos pirma
sis sekretorius Ceausescu. Pasirodo, kad į Bratislavos 
pasitarimus Ceausescu nebuvo pakviestas. Teko aiš
kinti, kodėl jis negalėjo būti pakviestas. Pasirido. kad 
jis rusus labai gerai pažino, ir į jokius suokalbius, 
daromus vienos Varšuvos pakto valstybių prįeš kitas 
valstybes nesutiko eiti. Jis aiškiai pasakė pačioje Var
šuvoje, kad sovietų karo‘jėgos neturės teisės įžengti į 
Rumuniją.
kinti, kodėl jis negalėjo būti apklėstas. Pasirodo, kad 

Prezidentas Svaboda ramino susirinkusius, patarda 
mas jiems skirtstyli. pranešimu, Jugoslavijos komunis- 
gą. Si žinia sukėlė didelio džiaugsmo. Čekai turėjo 
du draugu: toli matantį Ceausescu ir čekų draugą Ti
to. Jiems buvo labai smagu, kad Tito rengiasi atskris
ti į Pragą didžiausio pavojaus metu.

Bratislavos konferenrija buvo’ trumpesnė ir reik
lesnė. Po visų ginčų Vienoje ir po visų aiškinimų. 
Bratislavoje padaryta pertrauka. Sekančią dieną pa
aiškėjo. kad be Brežnevo ir Dubčeko, Bratislavoje dar 
dalyvavo Ulbrectas. Vokietijos komunistų partijos

žinias
Ulbre- 
dides-

vadas, Jonas Kadaras, Vengrijos komunistų vadas, 
Todoras žjvkovas, Bulgarijos komunistams primes
tas vadas ir Vladilsovas Gomulka, Lenkijos komunis
tų vadas. f .

Niekas nežino, ką Dubčekas suvažiavusiems pasa
kojo, kad jam pavyko įtikinti suvažiavusius, kad ke
liamas nerimas yra visai be pagrindo, čekai 
na iš Varšuvos pakto, čekai sustabdys, visas 
prieš kitas Varšuvos Pakto valstybes, ir čekai, 
chtui reikalaujant, sustabdys visas žinias apie 
nę laisvę ir kt

Bet geriausią žinią visiems krašto gyventojams 
pranešė parlamento prezidentas Smrtkovskis, pasku
tinis sovietų kareivis apleidžia čekų teritoriją. Tai 
buvo pats didžiausias džiaugsmas visai Pragai ir vi
siems čekams. Bet ši žinia pasirodė apgaulinga. Ru
sai norėjo išvažiuoti, bet “negalėjo”, čekai dar nebu
vo pataisę visų tiltų, kuriais galėtų laisvai prava
žiuoti sunkūs sovietų karo vežimai.

GOMULKA BUVO NEPATENKINTAS
Vladislovas Gomulka pats turėjo daug bėdos, kol 

jis atsikratė sovietų karo jėgų, bet atvažiavęs į Bra
tislavą pirmas pareiškė-kad jis nesuprantąs, kuriais 
sumetimais jis čia pakviestas ir ką lenkai čia turi da
ryti. Jis pridėjo, kad Varšuvoje buvo padaryti pa
grindiniai nutarimai, jų Reikėtų visiems ir laikytis.

Dubčekas tuojau pastebėjo, kad Čekoslovakija Var
šuvoj pasitarime nedalyvavo, lodei tie pasitarirųai 
negalioja. Jis pareiškė, kad šiii konferencijai Varšu
vos nutarimų „nėra. Jeįgu konferencijos atstovai ban
dys ką primesti čekams Bratislavos konferencijoje, 
tai Dubčekas ne tik patį Gomulką, bet ir visus kitus 
konferencijos dalyvius informavo, kad čekai išeis iš

konferencijos. Čekai nekliudys kitiems dajyviainą po-’ 
sėdžiaųti, jie galės pasitarimus tęsti irt be čekų, bet 
čekai nepriims Varšuvos nutarimų ir nęleis Bratisla
voje primesti čekams nepriimtinų dalykų. ‘

šis Dųbčeko pareiškimas paveikė visus, konferen
cijos dalyvius. Vėliau Dubčekas pradėjo aiškiptai če
kų poziciją įvairiais tarptautinės politikos ir krašto? 
ekonomijos klausimais. Gana svarbiu savo pareiški
mu Dubčekas įtikino ne tik patį Brežnevą bet ir ki
tus konfeifencijos dalyvius, kad joks karas nereika
lingas, kad čekai tiktai gero komunizmo nori, kuriems 
būtų gaminama daugiau prekių ir kad viri žmonės 
galėtų geriau ir gražiau gyventi. Jis pradėjo pasakoti 
apie svarbesnius komunistinius principus, patardamas 
visiems jų laikytis. Jis net suvažiavusiems priminė, 
kad jis atsiprašė Brežnevo. Ciernoje vienu metu jis 
labai aštriai prasitaręs prieš Brežnevą, kuris pakilo 
ir nuėjo į savo vagoną. Tuojau šoko kiti sovįetų poli- 
tinto biuro nariai reikalaudami, kad jis paeitų, Brež
nevo atsiprašyti ir jį atsivestų. Dubčekas tai padaręs.

Bratislavoje paaiškėjo, kad Kosyginas, Brežnevas 
ir net Suslovas buvo priešingi sovietų karo jėgų pa
siuntimui į Čekoslovakiją tuo tarpu Pbgdornaš ir 
Kiniolenka visai nenorėjo tartis su Dubčeku. Jie bu
vo įsitikinę, kad geriausia pasiųsti karo jėgas į Čekos
lovakiją ir baigti visą reikalą. Jie iš viso nenori klau 
syti Dubčeko. ’ '*

Tuo tarpu sovietų spaudoj e-prasidėjo kitos rūšies 
propaganda. Ten buvo spausdinami čekų komunistų 
paėeiškinrai, prięšiiįgi Drib^eko ir visus Črikoriųvaki- 
jos pozicijai. Dpbčekas žinojo, kad reikalas rimtesnis. 
Kai sovietų spauda užtina tokią poziciją, tai yra labai » 
rimtas įspėjimas...

(Bus daugiau)
, — NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL,— MONDAY, JULY 26, 1976
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DR. ANHA BAUUNAS
AKIŲ, AUSU, NOSIES
» GERKLĖS LIGOS

M58 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

- CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
■860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA ir moterų LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
^,6449 So. Pulaski Rd. (Crewford

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

-Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

N r. 3. Puerto Rico katinas. Įkišęs. liežuvį. į žUvnas, nepajuto, kaip jo paiva bvfv 5y- 
priy geležini y spąstų suspausta. ŽuvisMcatino jau nepaleido. Jam buvo nuluptas kailio

į Pasiaukojimas mokslui
(Atkelta iš 4 psl.) 

mad, turėjo paprotį pro stogą 
iškišti savo galvą ir pamatyti 
ar dar lija.

Palenova nrifflatistieii “bei ! F«k.t«s. kad jis buvo išgulėjęs patale aštuonerius
L. \ u , ’metus liudijo, kad jo pagydymas buvo Dievo galybe padarytas stebiridas.biai viską užvaldė:1 jie val
gė” elektros lemputes, čiulpė 
rašalą iš rašomųjų pen plunks 
ną, gardžiavosi žvakėmis, kram 
tė teleskopus, su pasigardžia
vimu suėdė dantų pastą, klijus, 
o savo lizdams statyti draskė ■

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"JiiV* Kristus pagydys tave". — Ap. Darb. 9:34.

Situos žodžius pasakė Petras Anėjui, stabo ištiktam, kuri apaštalas

Tasai įvykos greit pagarsėjo ir pritraukė prie Viešpaties ir jo bažnyčios 
daugelį. Tokie stebuklai pasiliko tik iki tol, kol gyveno Viešpaties iš
rinktieji apaštalai. Gydymo dovana, o taip pat kitos dovanos. įvykdavo 
tik apaštalų rankų uždėjimu. Viešpaties Jėzaus išrinktu ir įstatytų apaš
talų buvo tik dvylika, ne daugiau, nes Judo Iskarijoto vietą užėmė apašta
las Povilas. Daniškoji Jeruzalė, kuri buvo regėjime parodyta Jonui Ap- 
reikštojui, turėjo tik dvylika pamatu.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
balus, drabužius, lietsargius;' 1 M_W«W»ta»4 knygutė "Viltis po mirties", kuri, gausite
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. DR. PETER BRAZIS . 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 .

■ Rezidu 388-2233
OFISO? VALANDOS: x

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

> Waste beste r Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

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

. REZū GI 8-0873

DR. W. HSiN-EiSINAS
AKUŠERIJA JR MOTERŲ LIGOS

■ GINEKOLOGINĖ -CHIRURGIJA 
6132 Sg. Kedxi# Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Mi. 34JG0I.

TEk—BE«893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
, ' 3907 West 103rd Street 

Valandos pagal, susi tarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
4894441 561-4605 -

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
j 1002 N. .WESTERN AVĖ.

5214 IV WESTERN ĄVĖ. ;
Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso tek: HE 4-1818
Rezidenciįps; PR 6-9$Gl —

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST. 71st STREET 5 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK HECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
Tei. 737-5149261$ W. 71st SL

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SHBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: anvad.-nuo Į—4 po.pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak.

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

DR. vn. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Of imsi 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C 
' CHIRURGAS 
2454 WEST 71st STREET 

OfUo telefu HEmlock 4-2123 
R«z|d. telef^ Glbton 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą.I „ „ _ _ . W1
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZ4STAS 

X-5 Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai- Speciali pagalba kojom 

» (Arch Supports) ir t t. '
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1
2850 West 63rd St., Chicago III. 60629

Tolau PRospėct 6-5084 A

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI

Los Angeles, Cal. • *
Verta padirbėti'Vasario 16 gimnazijai ■

šį pavasarį iš Vokietijos į dėties, kad gimnazija bus 
Ameriką buvo atvykęs Vasa- daryta, tai* tada kaltinimus
rio 16 gimnazijos direktorius 
V. ^Natkevičius. į Aplankė jij 
kai 'karias lietuvių kolonijas 
ir nupasakojo lietuviškosios 
gimnazijos, džiaugsmus ir rū
pesčius. ’ ‘ .

Džiaugtis yra ko, kai kiekyje 
pų metų pavasarį išduodami 
jaunuoliams gimnazijos baigi
mo pažymėjimai, o rūpesčių 
ir liūdesio kelia, mokinių skai 
čiaus 'mažėjimas, nes kartu at 
siranda didesnių piniginių pro 
blemų ir iškyla klausimas, kiek 
ilgai gimnazija galės išsilai
kyti?'Jei dar labiau nukristų 
mokinių skaičius, 'tai esama 
pavojaus, jog V., Vokietijos vai 
tižia galinti nutraukti gimna
zijai duodamą paramą. Reikia, 
kad daugiau mokipių atvyktų 
iš Pietų ir .šįaur^Anieriko.s?

1972 metų .pavasarį gimna
zijos direktprias Natkevičius, 
Ameriką Janky damas, buvo su 
stojęs ir Los Angeles mieste. 
Giayjis viešame susirinkime 
padarė pranešimą visuomenei 
apie gimnazijos problemas. Šį 
met direktorius, gal dėl' laiko 
stokos ir gaf taupydamas ke
lionės išlaidas, į';Los Angeles 
nebuvo atvažiavęs, bet Ibsan- 
geliečiai, kurie seka spaudą, 
kuriems rūpi gimnazija, žinių 
gavo iš spaudos, štai, vienas 
Santa Monica miesto lietuvis 
[birželyje; per paabltiečaų šo-’ 
kių ir dainų švente Holl.^vood 
Palladium, mane sii maloniais 
priekaištais pasveikino — gini 
nazijos reikalais susirūpinęs; ’

— Kodėl niekas spaudau ra
šančiųjų neparašote apie Va
sario 16 gimnaziją? — kalbė
jo santamonikietis. —. Ar ne
girdėjote, jog gimnazijai rei
kia daugiau mokinių? Negi 
neatsirastų Amerikoje bent de 
šimt šeimų, kurios sutiktų 'pa
siųsti savo vaikus į-Vokietiją 
mokytis? Jei prieis tokios pą-

T-

PERKRAUSTYMAI

MOV I H G 
Leidimai — Pilna apdrauda 

i* ŽEMA KAINA 
ĄL š E R Ė JN A S 

Tel. WA 5-8063

gėlės visoms progoms

Beverly HHIs

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834

W5UM6 VR-M*- MUS

Linksmumo arba liūdesio valandom

pannofcfrniii Ir seaonin&t 
kapam.' gėlės.

RpY R. PETRO (PUTP« vj-t'AS)

DAUBARŲ SŪNUS
5525 >So. Harlem Are.' — 586-1220

už- 
ra-

Šančių netrūks!
Nutilo gimnazijar 
/einti būreliai

Tiesa, Vasario 16 gimnazija 
čia lyg ir pamiršta. Anksčiau 
čia veikė du gimnazijai remti 
būreliai, kurie iš narių po do
lerį’ mėnesinio mokesčio surink 
davo. Vieno būrelio vadovė, 
reikia manyti, aniži aus naštos 
ir sveikatos rūpesčiais tūrėjo 
aptilti, kai kilo pavaduotojo 
ifeatsiilado, bet antrojo būre
lio vadovas, dar stiprus, dažnai 
kitokia savo vsuomenine veik 
l’a'pasigarsina, tačiau apie Va
sario 16 gimnaziją tyla.

Yra čia buvęs net graudu
lingai juokingas nuotykis. Kai 
gilnnazios direktorius 1972 jne 
tąis: losapgeliškiams kalbėjo, 
balso pasiprašė viemas vietinis 
ir pradėjo.‘dėstyti savus nuo
pelnus vietos .srieitiuo srityje. 
Iš vietos- atsiliepta/,»jog susi
rinkta gimnazijos direktoriaus 
pąsikląusytr, p' ne vietinio kal- 
bėtojo, tad tasai kalbėtojas 
verčiau gimnazijai duotų-pini
gų, negu kitų laiką gaišinęs. 
Kalbėtojas prieš nutildamas iš 
didžiai' pratarė, jog 'jau išrašęs 
šimto dolerių čekį.

.’Deja, gal dėl ■ suš-Iūbavusio 
pašto ar dėl kurių kitų prięžas- 

?čių, kaip man žinoma, tas lo- 
sahgeliškio šimtinis čekis per 
kėjėtą metų Vasario 16 gim- 

’ nazijos nepasiekė ir prieš pra
eitas Kalėdas gimnazija to pa
žadėjo čekio tebelaukė...

< Vasario 16 gimnazijai remti.
• komitetas Čikagoje

r Vasario 16 gimnazijai į Lai
ką šįmet rimtai stojo komite-. 
tas, sudarytas iš Čikagoje ir jos 
apylinkėse gyvenančių lietu
vių. Štai tas komitetas: Algis 
Avižienis, Karolis Avižienis, 
Donatas Bielskus, Jurgis Brin- 
kis, Birutė Navickienė, Irena 
Sekmokięnė, Pranas _ Sekmo- 
kas,’ Algė Šležienė, Elena Raz- 
Žuenė, Pranas Zailskas ir Ona 
Zailskienė, kuriai atiteko pir
mininkės pareigos.

Komitetas yra paruošęs ir 
spaudai davęs žinių apie gim
naziją ir renka aukas bei au
kų pasižadėjimus. Atsiuntė ir 
Bian jų paruoštos literatūros, 
kurią Xerox mašina perspaus 
dinęs padalinau vienam ki- 
lanTsutiktąm losangcliečiui.,.

’■* Reikia atsiminti, jog aukos 
per Balfą gimnazijai siųstos, 

-gali būti JAV mokestinius pa
reiškimus pildant nurašomos į 
neapmokestinamas išlaidas. Bla 
fo centro adresas yra: United 
Lithuanian Reb’ef Fund of 
America, Inc., 2606 W. 63-rd 
Street, Chicago, HL, 60629, o 
Los Angeles Balfo skyriaus ad
resas yra: 1284 Live Oak Dr.,' 
Anahciin, Calif., 92805, pjrmi
nin kas V. Pažiūra, čekius siun 
čianl reikia pažymėli, jog pi
nigai skiriami Vasario 16 gim 
šžfaijai.-" <Ą>-- ‘'k- -

Tėvai, kurie norėtų daugiau 
žinių apie mokslą ir auklėjimą 
Vasario 16 gimnazijoje, kurie 
nori arba dar tik abejoja ten 
savo vaikus siųsti, gali kreip
tis į gimnazijos direktorių, ad-

resu: Privates Lilauisches Gym 
nasuun, 684 Lampertheim — 
Hueltenfeid, 4, W. Gerpiany. 
Taip pat činių tęikia ir čikagiš 
kis Vasario 16 Gimnazijai 
Rerųtį Komitetas, kurio adre- 
ras yrp toks pat kaip ir pirmi- 
nŲikės Opog Riškienės: 1934 
So. 48-ih Ct, Cicero, III., 60650. 
Kopiitetas ne tik žinias apie 
gimnaziją teikia, bet renka lie 
turiu pasižadėjimus gimnazis
tų sripendijonjs. Verta visiem 
prie gimnazijos išlaikymo pri
sidėti. į J. Klauseikis

nuo moskitų gintis tinkelius 
sunešė į medžių galūnes... 
Įdomu buvo stebėti, kaip aty- 
džiai orangutangų vaikai ste
bėjo Birutę darant ir kepant 
blynus in patys bandė taip dą-į

neo«$kamaL Rašykite:
F. ZAV15T, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629

IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

f*

EUDEIKIS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBIUAMS PASTATYTI

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

SUSTABDĖ MIRTIES 
BAUSMĖS. VYKDYMĄ

WASHINGTONAS. D. C. — 
Aukščiausio teismo teisėjas Le
wis F. Powell sustabdė mirties 
bausmės vykdymą trims nusį- 

.kaltėliams. Jis. nori, kad pats 
aukščiausias krašto teismas iš
nagrinėtu jų bylas.

Šitas teisėjo -Powell nutari
mas sustabdė mirties bausmės 
vykdymą kėliems šimtams nu
teistųjų. Teisėjas Powell, ga-'

/ 1Pagaliau Birutė su v^ru 
1974 metais pasistatė namus, 
kurių bezdžioniukai nebegalė
jo žaloti, o senąją šiaudinę ba- 1 
kužę jiems paliko, bet nieko 
netrukus jie išardė ir išnešio
jo kad ir namelio pėdsako ne-1 
liko.- Mėginimas jaunus oran
gutangus išmokyti pasistatyti 
“namą’’ (lizdą) nuėjo niekais: 
jie atydžiai mokėsi, bet nieko- 
nedarė ?. , -

Dabar Birutė ir Rod veikia! 
su Indonezijos studentais ir 
turi įsteigę net tris stovyklas. I 1

Norint daugiau informacijų. 
straipsnio autorius pataria j 
kreiptis į L. S. B. Leakey Foun 
dation, Foundation Center ‘ 
216-76, Pasadena, Sal. 91125.

IEVAS IR SUNŪS

tarė mirties bausmės vykdymą 
sustabdyti ir peržiūrėti turimus 

vęs kelių advokatų laiškus, nu- Uuomenis.

Gyv- Lake of Four Seasons,. Ind
Velionė buvo žmona a. a. John Pakel Sr. ir motina- 

'John Pakel Jr.
.< Mirė 1976 m? liepos 24 d.„ 5:20 ai. ryto, sulaukusi 72 

metų amžiaus'. Gimusi Marquette, Ill.
Paliko nuliūdę: dvi dukterys — Elaine Phillips, žentas 

E. Fennell, ir Erlena Landy, 8 anūkai — Pameila Phillips, 
Meaghan Landy, John E-, Gary, Raymond, Susanne, Shirley 
ir Janiice Pakel, broGs Stanley Yurgil, brolienė Mary, bro
lienė Betty Yurgil ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. 
Velionė buvo uošvė Philomenos Pakel.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette Koplyčioje, 2533 
West 71 Street.

Antradienį, liepos 27 dieną 9:30 vai., ryto bus lydima 
iš koplyčios į Sy- P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o 
po gedulingų pamaldų bus laidojama $v. Kazimiero ka
pinėse.

5 Visi a. a. Josephine Pakel .giminės, draugai ir pažįsta
mi kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

y ' , Nuliūdę lieka: ~
Dukterys, žentas, anūkai, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

i

SLA
SLA

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

— )»h 80 lamams Ijptuvtn visuomenei ir išmokėjo
£iau SEPTYNIUS MILIJONUS doleriu savo apdraus
tiems nariams.

— didžieuU* Uetuviy frsternalmė oreaniz-actjh — duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje patalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neleškp pelno, o telkia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos-pagrindu .

— jau turi daugiau, kaip tris $u pu^e million© doleriu kapitalą, 
tad io apdraudę tikra y- saugi. Kiekvienas lietuvis čia galt

* uatiti įvairi Iclasiu reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
Ua $10,0QOi<MM

— jaunimui duoda gerą Taupomai# Apdraudę - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi-

* joms ir gyvenimo pradžiai.
SLA — ^uoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 

už $1.000.00 apdraudos tik $3 00 mokesčio metams
— AKC1PENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme

nims. rekomenduojama Hetuviikv KLUBŲ ir draugiją na- 
rUms. U€ $1,000.00 akcidentalės apdraudns mokestis 00 
t metus,

SLA —n kuopos /ra daugumoje lietuviu jtolortfiu. Kreipkitės t kuopų 
veikrjur kr Jie plačiau paaiSkihs apie SUSTVTRNtlJTMA darbus

SLA

SLA

SLA

SLA

(bausiu spausdintas informacijas, jeigu paraAysit:

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

4695-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

*bt

• BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., 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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

P. J. RIDIKAS
MM So. HALSTED STREET Phone: YArds 74311

j — UAUJ’ENOS, CHICAGO I, ILL.— MONDAY, JULY 26, 1976



MAGDUTE

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

o ne Sven

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

Naujienas galima užsisa

(Pr)

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

185 North Waba*h Areno* 
2nd Floor Chicago, Ill. 60601

2623 WEST 71 STREET ..
Tel- 737-7200; arba 737-8534

vaikų 
69-tos

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Ramentas

NAUJIENOS, 
F 39 So. Halsted St. 
Chicago, Hl. 60608

Call Frank Zapolis 
3208’/j W.95th St.

GA 4-8654

pdčią
Lietuvos karaliaus

— Lietu- 
žmoną 

Henriko

12:30—
Šeštadieni ir M. A. ŠIMKUS

Real Estate. Notary Public. 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iskvierfmai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGEMYBSS
Pardavimas ir Taisymai 

2444 WEST 69th STREET 
v Tehfj REpubUc 7-1 Ml

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

— Apskaičiuojama, kad ruo
šiamoje Lietuvių liaudies šo
kių šventėje dalyvaus 2,000 šo 
kėjų, suvažiavusių iš įvairių 
Amerikos vietų. Tikėtai j šo- “NAUJIENOSE“ 
kių šventę kainuos nuo $3.00 
iki 8.00. L 'ii V .... K1MAUJIKNOS, Čir^AGO I. iLl__ MONDAY, JULY 26. 1976

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

GERO BŪDO MOTERIS gyventi 
su senyva moterim. Būtų idealu, Jei 
ji turėtų paUrzuvimų daugės patyri
mą. Geri namai ir geras atlyginimas. 
Prašoma skambinti po 6:30 vaL vak. 
Tel. 434-0737.

HEATING AND AIR
< CONDITIONING
DOMAS ŽUKAUSKAS 

4444 So. WESTERN AVE..
Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie- 
relė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje nė 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

..DIDELE ĮTAKĄ Į VAKARŲ.. 
‘ • EUROPĄ

aiškiai pamatysite, jei Romoje ap
lankysite Vatikano muziejų, pamaty
site Kotrynos Mediči dėdę Popiežių 
Klemensą JU. Florencijoje 
Kotryną Mediči, 
Henriko m motiną, Milane 
vos karaliaus Zigmanto 
Boną Sforzą, o Paryžiuje - 
IH jr jo tėvo pastatytą Louvre rū
mus.

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

Siunčiu__________dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

UNION PIER, MICHIGAN The 
new LUBEZNIK MANOR, 15762 Lake 
shore Dr. Large 1 bedroom deluxe 
cotagges on Lie, Michigan, private 
beach, housekeeping, $75 per week, 
$250 per month. Call 616/469-9853 or 
Chicago -792-0595. , ‘ *4

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Hgu metų patyrimas.

Tunisijoje sukamas filmas, vaizduo
jąs Kristaus gyvenimą. Kristy vaidi-

MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, HL $0629 • Tek WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekiy.
MAISTAS iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

— Birutės Vaičiūnaitės vado
vaujamas New Jersey lietuvių 
tautinis ansamblis “Liepsna” 
dalyvavo paminklinės lentos A. 
Kuršiui atidarymo iškilmėse 
liepos 4 d.. New Yorke. Ansam 
blis taip pat reprezentavo lietu 
.vius tautybių festivalyje, ku
rį suruošė Wm. Paterson ko
legija, Wayne, N. J. Kolegijos 
salėse buvo.,dail. Vitkauskai- 
tės-Merker darbų ir lietuvių 
buities bei tautodailės paroda 
ir tautinių audinių audėjos 
Mildos Kvedarienės rlaštai ‘au
diniuose,'lėles ir gintaro išdir
biniai. Ten, .pat buvo Audronės 
Bartytės deginto medžio me
niškai darbai. šokėjams akor 
deonu grojo grupės šokėja Rū 
ta Raudytė. ^Festivalis puikiai

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI
TURI GERIAUSIA

PASISEKIMĄ BIZNYJE

— Kristina Lauciūtė iš Brig
hton Parko apylinkės studija
vo kalbas Loyolos universite
te ir gavo stipendiją studijuo
ti vokiečių kalbą Vokietijos 
universitetuose. Sėkmingai bai 
gusi šia studijas, praktikuosis 
būti Jungtinių Tautų organi
zacijos vertėja. Valdinė kalbų 
mokykla yra New Yorke. Kris 
tina yra baigusi Marijos aukšt 
mokyklą. Ji taip pat studijuo
ja prancūzų kalbą.

REAL ESTATE SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

RELIABLE COOK —HOUS’ 
for couple in Winnetka.

Own room, and bath. 5 day week.
Some English necessary.

Call evenings or weekend
446-1297

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is W0PA, 
1490 HL A. M.

Naudingi patarimai ir kiti 
dalvkai

HELP WANTED — FEMALE 
_____ Darbininku taikia

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava 
Chicane HI. S063X TeL YA 7<5980

DĖMESIO 
52—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTO J Aj 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. L A U R AVT I 5 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

— Maironio Liuanistinė mo
kykla New Yonke pradės moks 
lo metus rugsėjo 11 d. 9 vai. 
rvto. Lituanistiniu mokvklu 
didžiausias veiksnys — moky
tojai ir Tėvų komitetas kvie
čia kuo daugiau vaikų leisti į 
šią mokyklą, kuri jau dabar 
ruošiasi ir planuoja darbus bei 
programas sekantiems mokslo 
metams. Mokyklos vedėja Gin 
tra Ivaškienė kreipia daug dė
mesio i aukštesniosios mokyk
los išlaikymą, kviesdama į šią 
mokyklą visus apylinkės jau
nuolius, nes svarbiausias truk 
dytojas yra mokinių trūku-

RENTING IN GENERAL 
Nuo m os

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai. Žema — Pardavimui

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI. '

mas. Panašios aplinkybės yra 
ir kai kurių kitų lituanistinių 
mokyklų. C l

| pavadinimo 
šimtmetyje 
bei varškės 
nė padaryti 
sūrį, kurio vidury tilptų 13 
tų mergatė. Dėl savo didumo ir 
aštroko skonio jis išgarsėjo vi 
same pasaulyje-

Sekant senąsias Anglijos tra 
dicijas ir Amerikoje buvo ma
doje daryti Chedar sūrius, kar
tais’ rekordinio dydžio. Didžihu 
sias toks sūris buvo pagamintas 
1837 in. Jis svėrė 1,400 svarų ir 
buvo įteiktas prezidentui Jack- 
šonui. M. Miškinytė

PETRAS KAZANAUSKAS, PrezidtntM į,
2212 V». Cennal. Boat Cbicapn U’ . Virginia 7-7747

PASTOVŪS NAMAI ■ - •
' MARQUETTE PARKE

,. 2 BUTŲ moderniai Įrengtas namas 
uz Kedzie, žaliame parke. Virš $4,000 
pajamų. Kainuoja $30,000.
4 BUTŲ mūras prie Maria High, Nau

jas gazu šildymas. Nauja elektra. 3 
auto mūro garažas. $44,900.

2 BUTU po 6 kamb., liuksus 6 metu 
mūras ir mūro garažas. Atskiri šildy
mai. Įrengtas beismontas. Arti 71- 
mos ir California. $55,000.

. 6 KAMB. didelis mūrinis namas, 
Naujas gazu šildymas. Garažas. Tuo

jau galima užimti $20,900. ?
PLATUS LOTAS arti Šv. Kryžiaus 

ligoninės Pigus. , • - . ■■ ; ? -■

su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock- 
wpiI <^99 onn

2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis sūdy
mas gazu, 2 mašinų garažas.

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

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

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

pa« vienintelį

— Archer Road Kiwanis klu
bas iškėlė priėmimą pagerbti 
Brighton Parko apylinkės mo
kyklų geriausius mokinius. Į 
sueigą buvo rekomenduota ir- 
pakviesta Daina Nlieliulytė iš 
Taikos karalienės parap. mo
kyklos:

SIUNTINIAI J 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, 111. 60608. — Tel. 2543320
V. V A L A N T INAS

pavyko ir prie to neabejotinai 
ir pastebimai prisidėjo New 
Jęrsey lietuviai. '

. — Elė Baltauskgitė, Leonas 
Bernotas, Linas Banevičius, Zi 
na Dreslylė, Velta Kodytė, jo
nas Kodis, Bimas Kapeckas'ir 
Vida Zdanytė baigė Hartordo 
lituanistinę mokyklą. Mokyk
los vedėja yra D. Dzikienė, 
mokytojai.:— M. šerkšnaitė- 
Heslin, K.- Raskevičienė, D. 
Šliogerytė, kun. V. Bitinas, I. Si 
monaitvtė ir B. Ząbulienė, Tė
vų komitetą sudarė.B. Ž. Dap- 
kai, I. A. Jalinskai ir B. L. Ka- 
peckai. v

Lietuviar mėgsta varškę ir iš 
jos suslėgta lialtą, be jokių 
priemaišų, sūrį. Įdomi vai-škės 
atsiradimo istorija.

Pries keletą šimtmečių arabų 
pirklys vardu Kanana keliavo 
kupranugariu dykumos keliais. 
Pietums jis įsipylė pieno gal 
būt Į nesenai išrastą maišelį, pa 
daryta- iš veršio skilvio- Karštis 
ir kupranugario monotoniškas 
judesys padarė savo. Arabas 
vietoj pieno rado skanius bal
tus gabalėlius, plaukiojančius

Taip 
svei-

Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyt5 prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

PIRKSIT — PARDUOSI! — 
NUOMOSIU ' 

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
TeL 2545551

8929 SO. HARLEM AVE.
Tel. 5983290 

135-TA IR ARCHER AVĖ.
Tel. 257-5861

• Floridos miestai rungty- 
niauja/ norėdami . pritraukti 
daugiau turistų. .Tuo tikslu ge
gužės mėn. Orlando miestas nu 
tarė suruošti didžiausią pasau
lyje puotą. Joje buvo iškeptas 
didžiausias pasaulyje kotletas— 
haniburgeris. Jąin buvo sunau
dota 27a svarai maltos mėsos, 
30 tuzinu kiaušinių ir 33 svarai 

<svogūnų,, o iš Msa to išėjo 4 pė- 
aukštumo kepinys. Deja, vi

skas baigėsi gana tragiškai: vos 
atvežus i puotą šį kepsnį, spie
čiais apipuolė įvairūs vabzdžiai. 
Tokiu būdu istorijon Įėjo di-. 
džiausiąs haniburgeris, suėstas 
vabzdžių, nes nė vienas žmogus 
jo net neparagavo....

DR^ĄNTANO J. GUSENQ,S®AI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO

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

metų įvykius,. Jablonskio ir Totoraičio jatmas dienas ir 
rūpinimą. ____

Dr. A. J. Gussen —DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir‘grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar, tik _____ ;-----

Minkštais viršeliais tik _____ ____________________
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. 

Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik L-___-i—

dūktas — varškė.
įvairios Jautos pagal (savo 

ugebėjimus pradėjo 
gaminti sūrius. Daugelio mėgs
tamas aštraus skonio Chedar 
sūris jjavo nuo vietovės 

Anglijoje.f 17-me 
tos vietovės sūrio 
gamintojai užsima 
rekordinio dydžio 

me-

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

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 
J-00 v. popiet.
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

-ryto;_ ;; ; , ;
Telef.: HEmlock 4-2413

$2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

Chlcagoje — -

.NORMANĄ 
NBURŠTEINĄ 
^^TeL 263-5826

I ir
6H-8489 

k (buto)

JUBILIEJINIU METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukaktį gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar jų Įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes. Jų bendras Institu
cijas Ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

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

'Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i 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: Chlcegole Ir Kanadoje metarm — $30.00, pusei metų — $16.00, 

frlms min. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKĖJIMAIS

DEL VISU INFORMACIJŲ, KRETPKlTtS I

Taisome klaidą
šių metų birželio 21 d. Nau

jienose, Bi rželi o tr agedi j os - mi
nėjimo apria&yme parašyta, kad 
“dainavo sesutės Naureckai- 
tės, Aldont Buntinaitė Buže- 
nienė.'. o turėjo būti para
šyta:' Birutė Naureckaitė, Lai
ma NaureckaitėBūžČmienė.ir 
Aldona, Buntinaitė. ; •

Atsiprašome turėjusioms ne
malonumų dėl vardų sumai- 
švmo. N. red. '

Sekanti mėnesį bus išnomuojamas 
-5 kambarių butas šeimai be 
-Marquette Parke tarp 68 ir 
gatvės.

Tel. 471-2239

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

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

NAUJIENOS

■■■■■■■■■■■MM—— • 11— ■ I r I Tt II ',

Siuntiniai į Lietuvą

• Jei norite, kud Jas.linkui 
kepant nesiraitytų, reikia ant 
jįj prieš kepant užbarstyti tru
putį miltų.

• Kondensuotas (evaporat
ed) pienas padaromas iš pieno, 
J/2 jo kiekio viriniu išgarinant 
daigi įpylus į kondensuotų pie
ną tiek pat vandens, gaunamas 
natūralus pienas.

* Kiaušinio baltymas greičiau i<1 
suplakamas ir veikiau susimai
šo su cukrum, kai kiaušiniai, iš 
imti iš šaldytuvo, atšildomi iki 
kambario temperatūros. Pusė 
arbatinio šaukštelio kepinio so
dos dar labiau pagreitina plaki
mo procesų, o kepant turi mie
lių savybes.
• Suledėjusi nepiaustytta višta 

atšyla virimui arba kepimui šal 
dytuve per 21 valandas.

# Želatina vaisiams, daržo
vėms ar desertui būna tvirtes
nė ir patvaresnė, jei želatinos 
milteliai pilami į verdantį van
denį arba užvirinami, po to pa-^ 
mažu atvėsinant ir atšaldant * 
šaldytuve. I

* švelni moters oda yra aler-' 
giška bet kokiai kosmetikai, tik 
alergija greičiau išsivysto daž
niau ir didesnį kieki vartojant • 
bet kokios kosmetikos.

♦ Duona kepdavo urviniai vandeningame skystime, 
žmonės ant įkaitinto akmens. Į- netikėtai atsirado naujas, 
kaitinti akmenys buvo, pati pir- kas ir-daugelio mėgiamas pro-

MAGDUTĖS MARGUMYNAI
saūhįinėrn (š moji krosnis. Įdomu, kad Kri- skonį 

|siaus gimtinė Betliejaus nue
isiąs. reiškia "duonos namas”.

— Ponia Marija VWilkoskij, 
Pinellas Park, Florida, gimta
dienio proga gavo brangią irt na brity artistas Robert Powell. Dau- 
labai vertingą taip patpras-j^ . ............. ....
mingą dovaną — metinę Nau-'toje žemėje, 
jienų prenumeratą nuo savo 
mielos marčios Marge ir myli
mo sūnaus Vito Alexander, 
gyv. Waukegan, Ill. Naujoji 
mūsų skaitytoja ponia Marija 
nesenai šventė 80 metų am
žiaus sukaktį. Ji buvo ir tebė
ra aktyvi visuomenėj, sociali 
aplinkoje, priklauso pensinin
kų draugijai ir dalyvauja pra 
mogose bei bendruose dar
buose. Laisvalaikiu daug skai 
to, domisi Ameijkos lietuvių 
gyvenimu bei jų darbais. Nau
jiem] vadovybė dėkoja Mar
garitai ir Vito Alexander už 
toki išmintingą, ir prasmingą 
dovanos parinkimą brangiau
siam visame pasaulyje asme
niui — savo mielai mamytei, 
ir kartu su jais siunčia kuoge- 
riausius linkėjimus.

HOMEOWNERS POUCY

Šute Farm Fare and Casualty Company




