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Savanorio kūnas

jūroje, manoma, yra daug žemės
Prancūzu revoliucijos slap

toji policija turėjo savo ant 
spaudu su išgraviruota ausimi, 
akimi ir, giedančiu gaidžiu.

/Vėsesnis
Saulė teka 5:35, leidžiasi 8:18
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Graiku-turkų ginčas
Į ANKARA. -4- Turkų saismo-
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Tvorą perlipęs ir 4 pėdu geležinį vamzdį 
nešinas vyras nepaklausė įsakymo sustoti

WASHINGTONAS, D. C. — 30 metų amžiaus Chester M. 
Plummer, nešinąs 4 pėdų ilgio geležinį vamzdį, perlipo Baltuosius 
Namus, supančią tvorą ir žingsniavo -tiesiai prie Baltųjų Rūmų, 
kuriuose tuo metu prezidentas Fordas skaitė valstybės dokumentus.
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Baltųjų Rūmų ir prezidento 
sargai, pastebėję įsiveržėlį, tuo
jau liepė jam'sustoti vietoje Je-i 
gu jis būtų paklausęs. įsakymo, 

/ tai niekas į jį nebūtų šovęs, bet 
jis nekreipė dėmesio į jsakymą,- 
o žingsniavo pieva tolyn.

Įsibrovėliui paleistas - 
vienas šūvis jį

Nepaklausius įsakymo ir ne
sustojus, į įsibrovėlį buvo paleis
ta-vienas šūvis. Kulka pataikė, 
<y įsibrovėlis nukrito. Jis buvo 

• tuojau nugabentas į artimiausią 
ligoninę, kurioje jis tuojau mirė. 
Policija nustatė jo asmenybę, bet 
iki šio meto nežino jo tikslą. Ma
noma, kad jis: veikė vienas, ne
susitaręs : su . kitais žmonėmis. 
Žųyųsįožmogau §tėvas PareK- 

a kė( ka jis neturėjo draugu, vei
kė vienas.

.Nušautasis vaikščiojo
. ■ apie tvorą

Liudininkai tvirtina, kad nu
šautas jaunas vyras apie 45 mi
nutes vaikščiojo apie preziden
tūros kiemą ir sodą tveriančią ■ 
tvorą. - •

Vienu momentu jis pasitran
kė kelis žingsnius ir perlipo 8 
pėdų aukščio tvorą. Jis nežino
jo, lead tuojau buvo užaliarmuo- 
ta policija, kurios sirenos atkrei
pė daugelio dėmesį j pieva žings
niuojantį vyrą. Jam tuojau įsa
kyta sustoti, bet jis nužingsnia
vo 80 pėdų. Nesustojus, į jį pa
leistas vienas šūvis, kuris jį pa
guldė.

Pas sulaikytąjį nerasta sprog
stamos medžiagos, išskyrus stip
rų 4 pėdų ilgio geležinį vamzdį. 
Iki Balti]jų Rūmų liko jam dar 
80 pėdų, bet jis jų nepasiekė.

Maskva kaltina 
sukta Onesčenka 

<k - - ■ - i,

MONTREALIS, Can. — Prieš- 
kelias dienas sovietų fechtuoto
jas-Onesčenka buvo diskvalifi
kuotas ir pavarytas iš žaidėjų 
tarpo. Jis buvo atsivežęs sovie
tų valdžios specialiai pagamin
tą špagą, kuri sušviesdavo prie
šo dar nepalietus. .:

Tokias špagas Rusijoje spor
tininkai gali gauti tiktai iš so
vietų valdžios, nes ji viena ga
li jas pagaminti. Visi žino, kad 
sovietų valdžia, susitarusi su 
kai kuriais sportininkais, bando 
apeiti sporto taisykles ir-laimėti

ko. ■ ... y ;
šių metų liesos 21 dieną so

vietų agentūros paskelbė, kad 
Onesčenka “fechtavosi špaga, 
kuri neatitiko .taisyklių reikalą1 
vimams”. Kad jis buvo atsivežęs 
sovietą valdžios dirbtuvėse pa
gamintą apgaulingą špagą, tai 
sovietų žinių agentūros nemini.

•'Montrealyje visi susirūpinę 
Valęrijo Borzovo likimu. Jis bu
vo vienas geriausių sportininkų, 
bet nelaimėjo pirmos vietos. Jis 
atplaukė trečiuoju .ir dingo. Jam 
reikėjo dalyvauti 200 metrų.plau 
kiine, bet jis nepasirodė. Buvo 
pasklidęs gandas, , kad jis Ru
sijon nebegrįš.

'Si®

Minnesotoje, specialistai apžiūrinėja komu laukus. .Vietomis iškritęs lietus pataisė 
derliu, bet-dar yra sausu vietų. Manoma, kad šiais metais bus mažiau kukurūzu ir 
sojos.

LIBANE JAU IŠARDYTOS 53-ČIOS Mirė Juozas

NEW YORKAS. Sušaudyto 
Angoloje savanorio kūnas liepos 
25 portugalų lėktuvu apvežtas 
į New Yorko Kennedžio aerodro
mą. Jis' buvo iškrautas iš lėk
tuvo, kaip ir visi kiti lėktuvo 
kroviniai, pagalba bėgančios 
juostos. '

Kennedžio aerodrome New 
Yorke, iškraunant Savanorio kū
ną, nebuvo artimųjų, nei jo 
žmonos šeilos, nei jo keturių 
mažų vaikų. Jo kūnas jau per
vežtas į Washingtoną, kur jis 
bus palaidotas, nės jo šeima gy
vena viename Washington© prie
miestyje.

WASHINGTONAS. — Kana
dietis W. Stevensonas yra para
šęs knygą “90 minutes at En- 
tebe”, kur iškelia naujų, iki šiol 
neskelbtų Izraelio žygio davinių. 
Esą, Izraelio komanda liepos 3 d. 
Ugandos aerodrome, išlaisvinda
ma pagrobtus lėktuvo keleivius, 
yra paėmusi į nelaisvę tris gy
vus likusius teroristus, kuriuos 
atsivežė Į Tel Avivą. Gi žuvusiu 
teroristų padarė pirštų nuospau
das.

Kiti knygoje paminėti davi
niai sako, kad Izraelio slaptoji 
tarnyba turėjusi žinių, jog ke
leiviai būtų buvę sušaudyti lie
pos 4 d., kad į Ugandą buvo nu
sivežta juodai dažytas Mercedes 
Bęnz, vaizduojąs Amino auto
mobilį, kuriame į Entebe aero
dromą įvažiavo Ugandos karei
vių uniformoje apsirengę Izrae
lio kareiviai, apgąudami aerod- 
ro sargybinius, kad Izraelio mi
nisterial klausėsi per radijo En
tebe aerodrome karinių veiksmų 
padėkoti Aminui už jo bendra- 
keltas telefono, kai jam paskam
bino buvęs Izraelio atašė pik. 
Itn. Baruch Barlev, norėdamas 
paėkoti Aminui už jo bendra
darbiavimą išlaisvinant pa
grobtuosius.

Apskaičiuojama, Jcad gali tekti kraštą 
padalyti j dvi ar net tris zonas-

BEIRUTAS, Libanas..— Libane trys arabų valstybės ir karo 
vadai sutarė įvesti visame krašte paliaubas, bet nieko iš to neišėjo. 
Buvo sutartos ir pasirašytos 53-čios paliaubos karo veiksmams 
sustabdyti, bet vakar tas susitarimas nuėjo niekais.

— Krašte.nebus paliaubų, kol
mes laimime kovas, — pareiškė 
krikščionių karo jėgų vadas, ma
joras Fouad Malek. Jis vadovau
ja Tai Zafar kovoms, kurias ara
bai ir palestiniečiai'baigia pra
laimėti, todėl arabai ■ paliaubų 
nesilaiko.. . - •

Atrodo, kad Libano . karo va
dai yra geresni strategai, negu 
palestiniečiai. Jie .kaupę savo 
jėgas pabaigai, o dabar duoda 
labai skaudžius shiūgius ne tik 
palestiniečiams, bet ir Kamai 
Jumblato druzams. ...

Artilerija pakenkė 
palestiniečiams1

Palestiniečiai jau pralaimėjo 
Tai Zafar mūšį. Didelė jų dau
guma pateko į nelaisvę, o kiti 
buvo susikoncentravę dideliame 
priemiesčio name. Tas. namas 
leido arabams kontroliuoti -pri
ėjimą prie Beiruto aerodromo.-

Libano kariuomenės artileri
ja labai vykusiai apšaukė kelis 
likusius didesnius pastatus, ku
rie vakar sugriuvo ir užvertė ne
paprastai daug palestiniečių. 

‘Virsdamas namas palaidojo ke
liuose aukštuose kovojusius pa
lestiniečius, o namo laužus už
vertė pogrindyje pasislėpusius 
vaikus ir žmones. * . ’ ’

Krikščionys 'nesirengia 
nuleisti rankų v'

Libano krikščionys, kuriems 
vadovauja Aleksandras Gamayel, 
pasirašą paskutines paliaubas. 
Bet kai korespondentai, priėję r .. . , . ... , •
prie Tai Zafar'fronto vado Ma- ^^^.J^vas, su-
leko paklausė kas bus su naujai 
pasirašytomis paliaubomis.

— Gamayel galėjo tas paliau
bas, pasirašyti, bet čia jd nėra, 
čia esu aš, o aš paliaubų nevyki 
dysiu,' kol priešas nepadėa savo

- i

ginklų ir nepuldinės mūsų pozi
ciją.

Arabai nori padalyti kraštą

Trijų arabų valstybių diplo
matai priėjo įsitikinimo, kad jo
kios paliaubos Libane neįmano
mos. Buvo keli labai rimti su- 
sitarimai, bet niekas tų paliaubų 
nesilaiko. Tarpušavės libaniečių 
žudynės pasibaigs, kai krikščio
nys gyvens vienoje šalies zonoje,, 
o-mahometai gaus kitą zoną.

Tretieji mano, kad palestinie
čiams tektų duoti vieną Libano 
zoną, kad paliktų ramybėje ki
tas arabų valstybes. - . /

Palestiniečiai nori išsilaikyti 
iki rinkimų

Dabartiniu metų Libane ko
vojantieji palestiniečiai nori iš
silaikyti iki Amerikos prezidento 
rinkimų. Dabartiniu metu jie 
nesitiki iš Amerikbs jokio pri
pažinimo ir lengvatų. Jiems at
rodo, ka šitas reikalas galės bū
ti teigiamai išspręstas, kai pra
eis prezidento rinkimai.'

> Jie yra Įsftikihę, kad bet ku
ris prezidentas turės- pripažinti 
Arafato vadovaujamus palesti- 
čius ir duoti jiems specialia? pri
vilegijas, jei ne/Libane, tai bent 
Izraelyje. Tuo tarpu izraelitai 
šiuo klausimu pra Visai kitos 
nuomonės, ’•v- i

VICEPREZIDENTO PAREIGOMS
Negalima silpninti kariško pajėgumo, 
kada rusai didina savo karo biudžetą

— Negalima mažinti JAV krašto apsaugos, kada sovietų 
valdžia kiekvieną metą išleidžia vis didesnes sumas pinigų savo 
karo jėgoms geriau ginkluoti/—- sekmadienį Chieagon atvažiavęs 

! krašto apsaugos sekretorius Donald H. Rumsfeld pareiškė. — 
Paskutiniu dešimtmečiu JAV sumažino savo {krašto apsaugos 
biudžetą 48 bilijonais dolerių, o vien tik paskutiniais metais jis 
dar sumažintas. 7 bilijonais, tuo tarnu sovietu valdžia skiria vis 
didesnes sumas krašto apsaugai ir įvairiems atomo projektams.

Pirmadienio rytą Naujienoms 
pranešė, kad Rockforde, Illinois, 
po sunkios ligos mirė visiems 
lietuviams plačiai pažįstamas 
veikėjas Juozas Bacevičius, il
gametis Naujienų koresponden
tas, kartais pasirašinėjęs “Žval
go”’slapyvardžiu. Daugelį ko
respondencijų jis pasirašydavo 
savo vardu ir pavarde, bet Nau- 
jienų-'puslapiuose yra didokas 
skaičius Žvalgo pasirašytų žinių 
iš Bockfordo ir apylinkės. i;

Juozas Bacevičius, jaunatvėje 
pramokęs atskirti tikrovę nuo 
vaizduotės, faktus nuo pasakos., 
ištisus dešimtmečius labai tiks
liai informuodavo ne tik pačius 
rokfordiečius apie 7visuomeninį 
gyvenimą, bet "ir visą •Ameriką. 
Jis įsitraukė į kultūrinį darbą, 
kurį ilgus metus dirbo Chicagos 
Lietuvių Draugijoje. Bacevičius 
vadovavo šios draugijos skyriui 
Rockforde.?- Jis aiškiai pasisakė 
už' Amerikos Lietuvių Tarybą. 
Ilgus metus jis vadovavo Rock- 
fordo tarybai, ruošė paskaitas 
ir minėjimus. Dar daugiau dar
bo-Bacevičius įdėjo į Rockfordo 
Lietuvių klubą, kuris tapo pačiu 
svarbiausiu lietuvius jungiančiu 
veiksniu Rockforde.

Naujienos skelbs platesnes ži
nias apie velionį Bacevičių. Tuo 
tarpu tegalime pasakyti, kad jis 
bus laidojamas antradienį.

BUS IŠVEŽTI 
SVETIMŠALIAI Iš LIBANO

: .^WASHINGTON AS. — /Gyve
nančių Libane amerikiečių gimi
nės bei artimieji buvo pradėję 
baimintis, ka pasilikę amerikie^ 
čiai libane yra laikomi įkaitais. 
Tuos gandus Amerikos pasiunti
nybė Libane paneigė ir pranešė, 
jog visi svetimšaliai bus išvežti 
iš Libano jūros keliais, praedant 
liepos 27 d. Sausumos keliais tai 
negalima buvo padaryti dėl su
sidariusių pavojų.

LUANDA. — Angolos, teismo 
sprendimas, nuteisiant vieną 
amerikietį ir tris'britus mirti
mi, o kitus po 16-20 m: kalėji
mu, padarytas ne teisingumo at
sižvelgiant bet masių pageidavi-. 
mo. Bet gerai yra žinoma,'kad 
komunistinėse kraštuose masių 
opinija sudaroma prievartos 
keliu, suvarius mases policinėmis’ 
priemonėmis į aikštes ir liepiantį 
joms šūl&utL iš .ąiikstp šuifeiT 
rytus-šūklus. ■ .

Antra vertus, amerikietis D. 
F. Gerhart buvo vos puvykęs 
į Angolą ir, nespėjęs šūvio iš
šauti, pakliuvo į nelaisvę, bet 
jo sušaudymas, greičiausiai bu
vo špilka Amerikai: štai, va, žiū
rėkite ką Angola gali padaryti 
amerikiečiams.

Angoliečiai dabar teisinasi pa
sauliui': svetimšaliai savanoriai 
buvo atvykę į Angolą žudyti an- 
goliečių, Angolos prezidentas Ne
to turėjo atsižvelgti gyventojų 
pageidavimo ir t. t.
“ Vienas britas turėjo amputuo
tą koj^, kurią nupiovė. ir gydė 
Kubos ir Angolos gydytojai. Su
šaudant/ jis'turėjo stovėti pasi
remdamas lazdomis.

Sekmadienį krašto apsaugos 
sekretorius pasakė pagrindinę 
kalbą japonų kilmės Amerikos 
karo veteranams. Conrad Hilton 
Kotelio didžiojoje ir greta įreng
tose salėse buvo susirinkę 1,500 
japonų organizacijos karo vete
ranų atstovų, suvažiavivusių iš 
įvairių valstybės vietų. Susirin- 
kurieji labai atidžiai išklausė 
krašto apsaugos sekretoriaus 
kalbos ir keliais atvejais jam il
gai plojo.

Prieš paskaitą japonų kilmės 
■ karo veteranams, sekretorius 
j.j Rumsfęld pasikalbėjo su vietos 

laikraščįų atstovais. Jis pir-

kėlęs ginču? ir beveik karą tarp 
Graikijos ir Turkijos, tebestovi 
Marmara jūroje, Turkijos pa
kraštyje. Manoma, kad jis šią 
savaitę perplauks Dardanelio 

-sąsiaurį ir įplauks į Egėjo j urą. alyvos, į kurią reiškia pretenzijų 
daryti tyrinėjimų. Mat,.. Egėjo Į tiek graikai, tiek ir turkai.

.' Pasitraukia-

prokuroras D. Webb
Prokuroras Webb ištarnavo 5 

ir metų prokuroro padėjėju. 
Jis pąasižymėjo sąžininga tar
nyba ir buvo “pabaisai' nesąži
ningiems valdžios tarnautojams 
ir politikams. Jo dėka buvo nu
teisti šęši, kurių 5 buvo Illino- 
jaus valstijos įstatymų leidėjai. 
Iš 45 suruoštų teismo bylų, jis 
tik pralošė vieną.

Jo bosai, jam iš tarnybos pa
sitraukiant. labai apgailestauja. 
Pasak jų, Webb buvo tarnyboje 
teisininkas atsidavęs sąžiningai 
visuomenės reikalams. Jis mano 
verstis privačia teisininko prak
tika..

US gelbsti Egiptą
KAIRAS. — Egipto ekonomi- 

jos ministeris Aaki Shafei ir 
Amerikos pasiuntinys H. F. Eiits 
liepos 25 pasirašiė papildomą 
ekonominės pagalbos sutartį. 
Pagal sutarti. Egiptas gaus 151 
mil. dol. Aleksandrijos uostui pa
gerinti bei sumoderninti ir Egip
to ekonominio patobulinimo stu
dijoms. s

Iš viso Egiptas gaus iš Ameri
kos 450 mil. dol. ekonominės 
pagdbos.

- bos apie jo norą būti respubliko- 
j nū partijos kandidatu vicepre- 
'zidento pareigoms neturi jokio 
pagrindo. Jis .iš viso- nesikiša į 
dabar einančią rinkiminę kam
paniją ir nesirengia kandidatuo
ti. Kai jis buvo paskirtas krašto 
apsaugos sekretorium, tai jis 
pats pareiškė, kad nieko blogo 
nėra, jeigu žmogus siekia atsa- 
komingesnių ir aukštesnių pa
reigų, bet šiandien, turint gal
voje tarptautinę padėtį ir rinki
minę kampaniją, jis visą reikalą 
skiria krašto apsaugos reikalam.

JAV krašto apsaugos su- 
silpnimas gali būti provokaty- 
vus, gali paraginti laisvės prie
šus mestis kovon, — toliau aiš- 

' kino sekretorius Rumsfield. — 
Ji s patarė neužmiršti, kad JAV 

Į privalo ne tik pačios save apsi
ginti, bet jos turi išlaikyti tarp
tautinę lygsvarą. Jeigu rusai 
pajus, kad JAV karo pajėgumas 
kiekvieną metą silpnėja, kad 
keisis visi tarptautiniai santy
kiai. Kol JAV yra galingos, kol 
rusai žino, kad Amerikos pajė
gumas pasigaminti modernių 
ginklų yra didelis ir bus pakan
kamai karių tiems ginklams var
toti. tai priešas nesileis į naujas 
avantiūras.

Kalbėdamas japonams, jis pa
reiškė, kad prezidento Roosevel- 
to 1942 m. vasario 19 dieną pa
skelbtas įsakymas, liepiąs padė
ti į stovyklas 100,000 Ameriko
je gyvenančių japonų, buvo ne
pamatuotas. Jis nurodė, ka ame
rikiečiai nepažino japonų, nebu
vo tikri, ar jie netarnaus impe
ratoriui, bet ateityje panašių 
įsakymų nebus. Jis pabrėžė, kad 
iš tų japonų stovyklų ir iš Ha
vajų japonai ėjo savanoriais į 
Amerikos karo jėgas ir padėjo 
gintis ne tik nuo japonų, bet ir 
nuo vokiečių. Kovon stoję ja
ponai pasižymėjo drąsa, ryžtu
mu ir pasišventimu.
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Keliones įspūdžiai tarp laiko ir erdvės

Keliauti ilgėjausi nuo pat jaunystes; Sš viso kelionių

VASARINIS DŽIAUGSMAS SANTŪRUME

Restauruotieji Perkūnao namai Kaune dabar

Kuna, prof© ir gausmų darnos pagrindai j 

aujausiįi .mokslo žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAV1CIUS, AL D. __________

Visokio gėrio turi būti ne per kraštus — tik tada 
mūsų džiagsmas nepavirs liūdesiu. Gyvenimo tiesa

čių, palyginus su mirimais nuo 
gyvačių įkandimo ir xwii su- 

inalonūmais Įiandziojimo.
Daugiausiai negerovių suke

lia įkandimas vabzdžių, pri-

Vasarą turimas malonumas t vasarą nuo vabzdžių įkandi- 
gali būti be skausmo. Nelaimė, mų čia pasitaiko, vis tai suda- 
kad malonumą sekąs skaus- ro du kart didesnį skaičių mir 
mas neaplenkia liegaivių vasa
rotojų. Tokie per stipriai nau
dojasi . vasaros
Daugumoje atvejų santūrumas 
-vidutiniškumas padėtų išven
gti skausmo, bet gyvenime taip - _ ,..... ' įklausančiu vadinamai hvme-nusiduoda. kad save netvar-* x w -, , -noptera grupeL uia priskina-kanUeji vasaros malonumus\ t .... r mos bites (kamanes ir darbi- pavercia skausmais, štai vie-- . . __ :r . . intakes), sirses įvairiu rusui irnam tenisu aps\ aigusiam sperp * - Y 4.... . . ’ vapsvos. Is Pietines Amerikosliniukui gaunasi alkūnes per-1 . ... i- <- atkeliavo vadinamoji ugniesvargimas, čia vadinama liga. , . v. >u,* t skruzdele (fire ant) in sio kras
— tems elbow; kitas nudega pietinėse valstybėse jauėmė 
shulėje primigęs ar savo kiemer žmones; Toliau su
būdumas. Nori prieš kitus vaizj {otioniiS skmzdėmis bus daug 
duoti save iš/Floridos grįžusi. | blogiau. Kai kurie žmonės po 
Patenkintas, kai kiti jo nude-* jkandjmo tuojau miršta, kita 
girną giria. Trečias gauna sau-|^a{is jų apie goy miršta laike 
lės smūgį-heat stroke. Tik iš-, vj€nos valandos. Todėl jaut- 
mintingasis pajėgia apsisaugo] ^am žmogui minėtų vabzdžių 
Ii nuo minėtų ir kitokių negeru j įkandimą-reikia laikyti sku- 
mų. Netvarkingasis nukenčia’ 
įvairiopai — štai jis net mokė
damas plaukti prigeria. Prigė
rimas yra antroji didžiausioji 
mirties priežastis asmenims 
jaunesniems negu 2į m. am-
žiaus. Nėra pastovaus ryšiai nuoduose esą baUymai įjautn 
tarp mokėjimo plaukti ir nus-Lna rinogų — jo kūne ątsiran- 
kendimo. Lž tai einant į van-1 priešouodžiai (antikūnai), 
deni visada reikia pasiimti suj^3^3' kai antrą įkartą toks 
savimi išminti. Pieikia prisilai-’ vabzdys įjautrintą žmogų įkan 
kyli maudymosi taisyklių ly-PIa. -k.vla, Jame imunologinė 
giai taip, kaip kiekvienas gy-j ^akcija. Kartais ji esti labai 
venime turi boti taisyklių no-iSiiPri r —- žmogus staiga miršta, 
rodamas saugiai ir laimingai'®3^3^ ^use^a’ va^z
gyventi.

Saulė yra vaistas, kuri 
reikia dozuoti

Netvarkingasis nukenčia bios pagalbos7 reikalingu susir
gimu.

Dauguma stipriu reakcijų, 
įvykstančių .vabzdžiui įkandus 
vra imuniteto kilmės. Vabzdžio

NenckiTtokitne
Lietuvos istorijos

Kartais mūsų spaudoje pasi 
rodo tokių netikslių išsireiški- 
mų.kuriąis mes patys sustiprina
me okupanto ir taip jau sąmonin

gai klastojamą mūsų valstybės
Ljoriją.

Pavyzd/i u

KAZYS KARUŽA

pomėgis, tai man nenuraminnama - svajonė, tai gal būt 
Lietuvai Dienos” mano bū(l° ypatybė: silpnybė, o gal valingas pajėgumas, 

.-male, šių meni gegužės raš’-|t. y. stiprybe. Tikriau’esu nugalėjęs tris"' ilgy nuotolių

įgėlimo vietoje. O k^aįs^ir metu su shvimi nešiotis spe- 
be sutinimo. ' fbialius vaistus. Apie juos na-

Minėta alerginė reakcija.^pb! somą bus sekantį kartą. Stip- 
vabzdžio įgėlimo^ paprastap rios yeakcijos povabzdžio Įgė- 
prasideda už -minutės — kitos limo gali pakreiksi i visokio 
ir ima plėtotis greitai. Juc^grei ’; amžiau^ žmogui. Palinkimas 
ėiau po vabzdžio įkandimo pastoms reakcijoms, stiprėti žmo- 
sireiškia minėti reiškiniai, tub 
jie esti stipresni.

Kai kuriems žmonėms reak
cija pasireiškiauž kelių dienų 
P° 
kraujagyslės ir ner\rai eiti »pa-; 
liečiami.

. A psinaudijimas įgeltais 
nuodais-

Kaf spiečius bičių ar širšių

visokio

? džio kūno dab's, jei įkvėpuo- 
} tos gali sukelti imunologinę 
j reakciją. Taip nutinka su bi- 

’ qių-ąiršių giminės vabzdžiais.
Kiekvieną vaistą reikia do-J^*enos rūšies toj grupėj vabz 

zuoti-išmintingai naudoti. Jas džio Įkandimas gali įjautrinti 
pats yra ir su saule. Daugumas žni°gU ajsos grupės ---
žmortių žino saulės pavojų, 
kaitinasi saulėje valandų va 
landas ir vis dėl to

rodos parudinimo. Gydytojai 
’nurodo kremus, atmušančius 
"saulės spindulius. Patariama 
jneiti sauiėn vidurdienyje. Tš- 
-inintingasis turi naudos iš tų 
patarimų: saugo savo odą vė
žio. nuo pei<ankstybaus susenė 
jimo ir nuo kitų odos negero
vių.

- Apsisaugojimas yra geriau
sias gvdvmas. Tad šia vasarą b
Visi Menkintos išvengti išvengi keliom adatos(

*ti n ų negerovi ų: sa 
nuodingojo vijoklio

-:iw). gyvačių, susižeidimų žo
lę pjaunant, dviračiu važiuo
jant. venkime maistu apsinuo-

gui prasideda sulaukus virš 30 
-'■metų. :r , . ą _

■ '-Tos/reakcij<& stiprumas rie- 
galima į, lyginant su

vabzdžio . įgėlimo. Tadą \ reakcija gaula-*^ ankstybes- 
i-’nio/įgėlimo. Apie pašė visų

■ ’ y jiačientųĮ' gavūsių’ stiprią ben- 
įi drą reakfciją, niekada pirmiau

Ai .Ūetūre^) neįprastos reakcijos 
nuo vabzdžio įgėlimo. Daūge- 

bliš tok h] ligonių net neprisi- 
žmogų sukapoja, ^mo^s gaji ^me’na kad kadaį nors praeity- 
būti apnuodytas . įgeltais nuo- Je jie būtų buvę vabzdžių su- 
dais. Tadą žmogaus visas kū-^kandžioti. Ąpie gydymą po įgė 
nas apsinuodija ir žmogus gali limo-sėkąntį kair^.

Pasiskaityti, Medical Opinion, 
Vol. 5, No. 7" Juiy;i976.
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nuo2 to mirti. Ąpisinubdyripo 
reiškiniai susidaro iš viduria
vimo, vėmimo, galvdš skaus
mų, karščiavimo, sutinimo, 
galvos sukimo Jir apalpimo

T

• a • ~ < •

vabz- iki sąmonės netekimo. ■ 
Dėdžiams. Taip kad bitės įkam- Išvada. Jautrūs žmonės<vąbz

visos grupės

‘sveiko” širšes
dim as gali įjautrinti, žmogų 

įkandimui-tada kūne 
gaunasi įvairaus stiprumo imu 
nologinė reakcija. <-*

Į y ėdimo reiškiniai 

t .Po įgėlimo įvairaus stiprtimo 
reakcijos priklauso nuo trijų 
savybių: I) nuo nuocįų kiekio,. 
2) nuo esamo bei mesamo jsi-j 
jautrinimo (alergijos)^ ir 
nuo įgėlimo vietos. .^Daugumas* 
.žmonių po įgėlimo jaučia tik

ugokinrės idurim4 įgėlimo vietoje. Apie
/,>a;vz,r> Delia vieta susidaro raudonas' 

pakilimas, toje vietoje atsiran
da karštis, ta vieta ima kiek 
niežėti-tie reiškiniai tęsiasi ke 

tovnio. keliaujant nesirkime viflias minules bei kelias valan- 
(luriavimu. Nežiūrim daugelio das- Siloks reagavnrtas 1 .lgėh- 

5:pavo.jų. vasara gali būti mums! nia- ^bzdžio lariomas norima- 
.maloniausias metų laikas tik 
išminties neužkiškime pasuo-! 

din. V idutiniškumas visuose et;
>-gėriuose laiduos mus apsaugą IJU 

rimo visokių nemalonumų.

Kai bitės sugelia, kai 
vabzdžiai sukandžiojo

Kai jautnj žmogų įkanda 
-•koks vabzdvs-persistatyk atve- 
-.Tu didelį pavojų. Nors retai • 

.smogus miršta vabzdžio įgcl-j 
f?tas, tokia mirtis gali ateiti rni- i 
jaučių laikotarpyje. ' 

viena* minėtam į 
?\jautrm žmogus tini turėti vi-l 
*-"Bada su savimi apsaugos prie-*

liu kūno rengavimu*! įgėlimą.
Betgi visai kitaip atsitih- 

•! ka su vabzdžio įgeltu įsijautri- 
: nusiu žmogumi. Jautrūs žmo
nės po įgėlimo tuoj gauna aler 

i ginę reakciją. Ji gali būti dve- 
j jopa: vietinė ar bendra riša

me kūne. Vietinė;reakcija su
sidaro iš didelio ir plataus su 
tinimo, paraudimo ir šilimos 
įgėlimo vietoj. Tie reiškiniai, 
gali tęstis nuo kelių valandų į 
iki keliu dienų. Šitaip didelė J ritei Li nu-j <•. “ \ ' I

Todėl kieki akcija kartais pereina į ben 
įkandimai Ldr<l !<«««« akciją.

Staigi- bendra TK^i<cija po j 
vabzdžio ųgėlimo yra panaši į^l 

.tnones-fik tada jis galės išven-j jautrumo reakciją (anafilak-* 
gli staigios mirties.

Apskatidiuojania, kad 
^du milijonai 
^vasarą apturi viso kūno reaga 
vimą j vabzdžio įkandimą. Mir 
cm d< I tokio įkandimu per me
tus šiafue krašte pasitaiko apie 
40. Tai mirtis nuo viso kūno 
reagavimo i va lydžio įkandi* 
ina. Tokia reakcija medicino
je vadinama anaphvlaksis Tai 
kūną i e tiJ.n on.is i >\eti,uą gins, šitokia Įlendi a rrnk<ijt 
balhmą. Nors ir 10 mirčių kas | gali pasireikšti esant sutinimui

! sis), sukeltą vaistų arba krau- 
apie jo serumo, Tokia reakcija ga- 

ainerikiečių kas |i pasireikšti alpimu (šoku), 
bendru kūno išbėrimu (dilgi- 
ninė) ir patinimu, astma ir 
kvėpavimo sunkumu. Sunku 
kvėpuoti darosi dėl to, kad pa-’ 
tinsta burna, ryklė ir bronchai. 
Priedui <-prie to įgeltasis gauna 
galvos sukimąsį, piktinimą, jis 
iru vemti ir viduriu mėšlun- 

>\etiuuj tfius. šitokia liendi a

did-:.

keliones. Tokiose kelionėse teko daug vargo patirti, ne
maža nemigos naktų praleisti Užtat ir rūpestėliai sus
kubo kaktos odą raukšlėmis išvagoti. X '

Pirmoji tų kelionių 1944 m. vasaros pabėgimas iš 
maskvinės raudonosios armijos okupuotos Lietuvos, 
kuri sutapo su visos lietuvių tautos tragedija; nes teko ’ 
gelbėti savo ir savo vaikų gyvybes, šioji kelionė nebuvo 
turistinio pobūdžio.-Mes su savo šeima patraukėme į Va
karus arkliais kinkomu vežimu:, senelė, žmona Jadvyga, 
dukra Giedrė ir sūnus Šarūnas. Tą kelionę dar atsimena 

tas, tik h- laukia/kad ko daužau ] vyresnieji pergyvenę ir visus vargus iškentėję. Kelionė . 
tokiu rašinių pasirodytų spau-'buvo vėžlio lėtumo, o raudonieji vis sekė iš paskos. Var- 
doje, kurie patvirtina jo Das-’gaiš negalais perkirtome Rytprūsius, Dancigo korido- J 
totę. j rJonas Kreivėnas i rČekoslovakiją ir galiausiai pasiekėme Austriją. 0 po 

. . kurio laiko iš ten teko pasukti atgal 'į V. Vokietijos Me- 
LB praradusi moralinį cklenburgą, nes Austrijoj -nebuvo saugu. Šioje priverati-

- , aūtori+eta nėję ‘arklinio vežimo kelionės metu sukorėme virs -5000
“Pasaulio lietuvis” birželio įkolokilometų nuotolį. '

mėn. laidoje užsipuolė ir kan. V.i :' J. ’ - . . - # '
■Zakarauską, kuri§ pareiškė JAV k Sis pabėgimo nuo raudonojo velnio kelionės dar.ir , 
LB atstovų konferencijoje 1975 * šiandien nė vienas mūsų šeimos narys negali užmiršti, 
m. lapkričio mėn. 16 d.- Chica-«. o jualabiau aš viską iki smulkmenų . .atsimenu. Reikia 

tačiau pabrėžti, jog šioji “bėglių kelionė” nebuvo, tiiris- 
tinip pobūdžio, užtat teko pergyventi daugybę nelaimių, 
ligų, ir kitokių negerovių. Dar ir šiuo metu tą bėglių ke- , 
lionę ne kartą sapnuoju košmariniuose sapnuose ir pa
bundu prakaito išpiltas -•

Antrąją kelionę atlikome laivu, apleidžiant vargo 
stovyklą Vokietijoje. Keliavome 1949 m. tiesiog į Kąli- 
forniją, Los -Angeles, kur įsitvirtinome ir gyvename , iki 
šios dienos. Išauginome, -išauklėjpme ir ir aukštuosius 
mokslus išleidome dukrą Giedrę ir sūnų Šarūną — dak
taro laipsniu. . - V

Man gyvenant Los Angeles m. ir jau kiek pasiekus 
aukštesnio lygio ekonominio -gyvenimo, -1962 m. pano
rau su užaugusiais vaikais’ atlikti antrą kiek malonesnę 
kelionę. Nutarėm .keliauti automobiliu.. Norėjau - savo

ąyje “Romas Kalanta”, kur ap
rašytas Kauno miesto teatras, 

Htatp istorinis pastatas. Tarp ki
ltų istorikų aprašymų, ten pažy- 
i mėta, kad 1940 metais Lietuvos 
! Liaudies Seimas teatro rūmuose 
buvo nutaręs' prisijungti prie 
Sovietų Rusijos”..

Juk Liaudies Seimas nebuvo 
savavališkai nutaręs prisijung
ti, o Stalino prievarta buvo-pri
verstas tai padaryti. Okupan-

goję: “Kam šiandien neaišku ir 
kam dar nežinoma, kad JAV LB 
yra nukrimzdusi j giliausias mio- 
smukio gelmes ? Jos vadovai pa
simetė ir ją JAV nukreipė nuo 
tiesioginių tikslų, kuriems ji šia
me krašte buvo įsteigta. Dėl to 
spaudoje iki šios dienos keliamas 

‘aliarmas”...
. ■ • ■ ■■■ z . . ‘

Ar gi tai ne tiesa ? Patariau 
PL redaktoriams ■ pasiskaityti 
Naujienose U976 m. liepos 3 d. 
laidoje: Lietuvių Evangelikų 
Tarybos padarytą birželio 19 d. 
pareiškimą apie LB Jis skamba 
taip: “LB yra suskilusi ir prara
dusi moralinį autoritetą kalbėti 
lietuvių išeivi jos^vąrdu”.

Reiškia, tokį jos nuosmuki pa
stebėjo ir ,ši Taryba. Bet ji apie 
ją dar ir daugiau yra pareišku
si, kad LB po 25 metų nesugebė
jo suprasti demokratijos princi
pų ir dvasios. Ar gi, dar neaiš
ku, koks yra stovis LB?

. SKAITY1I “NAIUM'^Ž *

ūžiu įkandimui ^turi vasaros

-A'

things from a college Bonds. They just might
education. - * let your kids spend more

Būt they all agree time studying and less
on one thing. It takes '* time working to stay in - 
more than brains to school—whatever they
get a'diploma. A.’
'WhyAiot-make the 

burden a little easier..fy 
Start buying U?S.. 
Savings Bonds now.

able way toibuild a 
college fund for your 
children. Andean easy’į 
way to start saving 
them is by joining the • • 
Payroll Savings Plan.

Start a college fund 4

injynenca
-Buy U. S. Savings Bonds

eretiniu, bet praktiniu būdu. Kelionę iš Los Angeles pra
dėjome Chicagos, III., ir kitų rytinių miestų kryptimi. 
Dviejų mėnesių .bėgyje pravažiavome' virš dvylika tūks
tančių mylių, ,o kiek vėliau, berods 1967 mr kęliavdinė 
tik su žmona Jadvyga, irgi automobiliu, jir sukorėme 
vienuolika tūkstančių mylių.

Mano manymu kelione prilygintina prie troškulio. 
Tro^iulys tol vargina ir net kankina kol trokštantysis 
neatsigeria vandens; Atsigėrus, užmirštamas ir troškų- . 
lys. Po tiek kelionių vėl pajutau, kad man dar negana 
keliauti, Užvaldė pasiutęs noras, keliauti Europon, ' šiai 
mano svajonei žmona nepritarė, bet sutiko, kad vienas ' 
keliaučiau, o ji likosi Los Angeles mūsų, apartamentų 
tvarką prižiūrėti. Tai buvo maldininkų ekskursija.

Darome rimtą sprendimą, abu su žmona Jadvyga 
1975 m. gegužės 20 d. nuvykome j vokiečių turistų klubą 
ir ten paskyrė vieną vietą Condor Jet-747 lėktūvė. f abu 
galu sumokėjau $486 (už skridimą lėktuvu), o atskirai, 
jau Europoj, važinėti traukiniais papildomai reikėjo 
Įmokėti $270. Iš viso sumokėjau $756. Taip grįžome na
mo. .Džiaugiuosi, kad gausiu vėl pamatyti senąją ^ .pasi
ilgtąją Europą, o ypač dėl nesveikątos likusius lietuvius. 
Senas lietuvių .priežodis byloja? jog griovio neperšokęs\ 
niekados nesakyk “Op”. Staiga susirgau gripu.arba inf- 
luenca (flu). Žiaurusis gripas-mane vargino net 6 die
nas. O man rūpi, juk tik 4 dienos beliko iki lėktuvo iš
skridimo. Buvau tikrai nusigandęs, kad mano pinigai 
žus ir kas svarbiausia, negalėsiu savo svajonių realizuo
ti. Bet sveikata ėmė taisytis, — vis tiek vaistai savo pa
darė. Laiku mane sūnus Arūnus nuvežė j aerodromą i- ' 
3 vai. ryto. Birželio,! d. -6 vak ryte jau-lėktuve skrendu. 
Gavau prie lango norimą vietą: apie tokią metą juk aš 

,ir svajojau. Lėktuve visos vietos buvo užpildytos. Tas 
747 tikras milžinas! Talpina 500 žmonių ir. nemažiau 
1000 lagaminų. f -

Sėdžiu vienas minkštoje kėdėje ir kvajoju. Tuo tar
pu pilotas apvaldė milžiną lėktuvą, pakinkė” visus lėk
tuvo motorus, kad 500 žmonių galėtų iškilti į .padanges. * 
Pradžioje lėktuvas vis greitėjančiai bėgu visais ratais 
kilimo takais. Kai motoras įšilo, pilotas ‘-pakinkė” visus 
motorus, kurie pradėjo zvimbti, kaukti, o lėktuvas ėmė 
vis greičiau bėgti, -pagaliau staiga atsiplėšė htię žemės 
ir nepaprastu greičiu piestu, trikampiu, vis greičiau ir 
greičiau ėmė kilti ne smigo į rūko mjglas; pranyko že
mė, bet kur esantieji žiburiai,' jūros plotai, nes įsmigo į 
žydrąjį dangų. Mūsų lėktuvas vis tilo aukštyn ir aukĄ 
Ayn. Jam pilotas pranešė, jog esame iškilę 40 tūkstančių pe ‘ 
dų. Gal po valandos skridimo pasirodė^Colorado snieguo
ti kalnai.

(Bus daugiau)
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VYTAUTAS SIRVYDAS ~ “

ĮVYKIAI IR ŽMONĖS SUSIVIENIJIME
(Tęsinys)

Septynioliktame seime Bos
tone nariai juto kažkokį išlais
vėjimą, tartum, iŠ “despotiz
mo. Būrelis iJallai pasirėdžiu
sių, it gulbės, lietuvaičių, sutar
tinu giedojimu ir mferšu per sa
lę prinešė- valdybai scenoje gė
lių vainiką, dainuodamos kaž
kieno sukurtą sveikinimą sei
mui:

Be despotu.lai gyvuoja mūsų 
tauta.

Skaisti, rami, tebujoja kaip 
žolynuos, rūta.

Garbus seime mūsų tautos, 
būdamas be prietarų,

Meldžiame,' priimk dovanėlę 
nuo Lietuvos dukterų.

Scenoje buvo iškabintas Lie
tuvos žemėlapis (parūpintas iš 
Vilniaus Petro Vileišio) ir išs- 
statyta Vytenio, Gedimino ir Vy 
tauto bei dr, Vinco Kudirkos 
portretai.

Nuo šio seiųio Susivienijimą 
ėmė vairuoti ir į ateitį nešti' 
vis' gausėjus sluoksnis Ameri
kos lietuvių verslininkų, profe
sionalų ir šiaip kolonijose pra
sisiekusių veikėjų.

šiuo naujuoju laikotarpiu 
Susivienijimo prezidentais yra 
tarnavę: waterburietis Jonas 
Tareila, šenandorietis Pijus Bir 
štonas, laikraštininkas Vincas 
Jokubynas, scrantonietis Pra
nas živatkauskas, čikagietiš M. 
J. Damijonaitis, mahonojietis 
Stasys Gegužis, bostonietis adv. 
Fortūnatas F.Bagošiųs, baltimd 
rietis teisėjas Vincas Laukaitis, 
ir kitas bostonietis advokatas 
Kazys J. Kalinauskas- Dabar 
nuo 1952 metj prezidentu yra 
kitas Pennsylvanijos sūnus, pitt 
sburgietis. Povilas P. Dargis. 
Kiekvienas į Susivienijimą Įdė
ję savo širdies ir valią.

Idealistu ypač buvo Pranas 
Živatkauskas, dr. Šliūpo kaimy 
naš Scrantone. Prezidentu .*■ bu
vo išrinktas dusyk: 1909 ir 1911 
— 1916. Jam teko nedėkingas 
uždavinys gyvendinti Amerikos 
valdikų Įstaigų be atsisakomų 
pareikalautu duoklių sumoderni 
nimą, mokant ne nuo galvos, 
kaip kun: Žilinskas įvedė, bet 
pagal įstojaučio nario amžių. 
Gabia plunksna padėjo . Tėvy
nės redaktorius Račkauskas, ta 
čiau, amžinas Amerikos lietų- 
ivių noras skaldytis ir toks pats 
amžinas mūsų redaktorių na
minis karas, atitraukė tada pen 
kis tūkstančius narių, kurie, be1

abejojimo, vėliau grįžo. Mūsų 
Enciklopedija pasakoja: Visuo
meninis darbas živatkauskui 
buvo svarbesnis negu verslai, 
todėl turto nesusi laupė ir gyve
nimą baigė skurde.” Tolygiai 
gyvenimą būigė ir kitas Ameri
kos lietuvių idealistas, ’ Dėdė šer 
Has Adomaitis, čikagietiš, dau
gelio Susivienijimo Lietuvių 
komisijų narys.

Prezidentas Vincas Jokuby
nas'buvo ramus kultūrininkas 
ir, kaip kun. Žilinskas, buvo per 
anksti priverstas pasitraukti, 
bet suspėjo, dr. Šliūpui talki
nant, parašyti laišką Komerci
jos -departamentui Wasbingto- 
ne ir prisiminti, kad,' kas de
šimts melų daromuose Ameri
kos gyventojų surašymuose nė
ra statistinės lentelės lietuviams. 
Nuo 19T0 melų ši lentelė buvo 
įvesta ir Jokubyno dėka Ameri
kos lietuviai nuo tų laikų * turi 
šiokią tokią savo skaičių statis
tiką Amerikoje. '

Stasys Gegužis Amerikon at
vyko metus pirm Susivienijimo 
gimimo ir 'prezidentu ištarnavo 
gana ilgai — 18 metų. Jis buvo 
Pennsylvanijos, kur Susivieni
jimas gimė, sūnus, o Pennsylv- 
nia reiškia, be plieno,. antracitu, 
kurį Amerikai kasė tūkstančiai 
lietuvių, daugelis Susivienijimo 
narių. Antracitas neša energiją 
ir šilimą— dalykus, kuriuos Su
sivienijimui nešė Gegužis, o šian 
dien neša ilgiausia prezidentu 
tarnaująs kitas Pennsylvanijos 
sūnus pitsburgiets Povilas P- 
Dargis.

Advokatas Fortūnatas F. B’a- 
gočius Amerikon atvyko du me 
tu po katalikų išėjimo iš Susi
vienijimo ir tuojau tapo nariu. 
Jis mums pavyzdys — pamoka 
neskubėti galutinai pasmerkti 
-kitoniškai pasielgusį susipratu
sį lietuvį. Susivienijimo 1909 
metų seimas buvo nutaręs Ba- 
gočių prašalinti iš organizacijos 
“ant visados”, bet 1934 metais 
nariai referendumu jį išrinko 
prezidentu ir jis ištikimai tar
navo ^aštuonetą inętųj pasilik
damas draugu iki mirties.

Teisėjas Laukaitis buvo pir
masis čia- gimęs Susivienijimo 
prezidentas ir, kaip Bagočius, 
ištarnavo aštuonetą metų. Jis 
buvo'šio šimtmečio žmogus, gi
męs jo pradžioje Baltimorėje. 
^Antras.čia gimęs Susivienijimo 
prezidentas buvo bostonietis ad
vokatas Kalinauskas, Harvardo 
universiteto auklėtinis, miręs

Trakų miestelio centras

Reporteriai atsisakė 
liudyti

RICHMOND* Va. _ Praeitų 
metų rudenį beveik visi \’irgini- 
jos angliakasiai streikavo. Jie 
laikė uždarę anglies ka-sykų an
gas ir rengė susirinkimus. Vie
name tokiame angliakasių mi
tinge dalyvavo du laikraščio re
porteriai.

Anglių kasyklų savininkų są
junga iškėlė angliakasiams bylą 
ir liudininkais užrašė tuos du re
porterius, bet jie teisme atsisa
kė liudyti, pasiteisindami kad 
jų parodymai teisme būtų už
skaityti šnipinėjimu angliakasių 
buvusiame susirinkime.

Taikos teisėjas, nagrinėjęs an
gliakasių ir savininkų bylą, pa
laikė reporterių atsisakymą liu
dyti teismo įžeidimu ir pasodi
no juos į kalėjimą. Apylinkės 
apeliacijų teismas buvo nuspren-

Dalyvauja minėtos sąjungos 
narės: Marija Arnbrozaitis, 
Dalia Ancevičius, Vanda Da
lukas, Aleksandra Bodner, Vi
lija Eiva. Regina Jautukas, Ja 
nina Kinka, Raminta Lapšys. 
Janina Marks, Sister Mt rceiles, 
Donna Rhae Marder. Zita So
deikų. Magdalena Stankūnas, 
Ada Sutkus, Giedrė Žumbakis 
ir kilos.

Lietuviu Mot. Dailininkių 
S-ga susiorganizavo 1971 m. 
ir jau daug savo narių panodu 
buvo surengusios, lietuvių me
no galerijose ir visoj eilėj ki
tataučių meno įstaigų. Penkių 
metų sąvartoje šios moterys 
menininkės įsigyjo pažymėti
nos reputacijos bei populiaru
mo. ši jų paroda gerai paruoš
ta parinktiniais kūriniais, kaip 
technika, taip ir motyvais, di
dele dalimi lietuviškais. Paro
dą patartina pamatyti. A'or.

LIETUVOS VARDO KILME
> Daugelis nori patirti, iš kur yra kjlęs Lietuvos vardas, bei 

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: <

pareigas beeinamas. nimo filosotiją,
Šiems prezidentams vadovam patarlė: “Prieš 

jant, Pildomųjų tarybų prižiū
rimas Susivienijimas, energingų 
Centro sekretorių Strimaičio, 
Jurgeliūtės ir dr. Viniko aptar
naujamas, talkinant šimtams 
organizatorių - veikėjų koloni
jose, šiandien stori trijų šimtų 
tūkstančių Amerikos lietuvių 
akivaizdoje gražiai: nuaugusio 
90 metų vyru - mižinu ir. yra jų 
tautinės garbės bei lietuvybės 
sargas.

Mobilizuotas skubotai para
šyti katalikų'’Susivienijimui -jo 
menamam 50 metų jubiliejui 
istoriją, kun. Fabijonas Kemė
šis, Tamo Astramsko SLA isto
rija atsiremdamas, 1936 me
tais padarė vykusį sprendimą:

“Susivienijimas lietuvių Ame 
rikoj’e visų Amerikos lietuvių 
nesuvienijo. Tačiau, jo organi
zavime, jo augime ir darbuose 
kristalizuojasi risi didieji Ame 
rikos lietuvių troškimai ir at
spindi visas gražusis jų idealiz
mas. Deja, atspindi ir visos, jų 
ašmeninės bei tautinės silpny- 
.bės ir kultūriniai nepritekliai.”

Susivienijimas šiandien xyra 
Amerikos lietuvių milžinas ■ su 
gera modernine duokle bei ap- 
draudos pasiūlymų- sistema ir 
stipriu atsargos fondu. Pridė
jus darbo' ir ryžto po 300 kuo
pų galėtų tapti, kuo, darbščių 
ir sumanių lietuvių rankose; bu 
vo tapęs daugelis; taip vadina
mų dvarų centrukų nepriklau
somoje Lietuvoje — būtent, pa
vyzdingais Amerikos lietuvių 
lietuviško bendru omeniško 
draugijinio gyvenimo cen tra
kais, apie kuriuos suktųsi visų 
lietuvių gyvenimo kolonijo
se. i ■

Savo istorijoje mūsų tauta 
yra išgyvenusi nemaža abejo
nės valandų, kaip dabar gyvena 
Amerika. Mūsų protėviai, nusi
žiūrėję į Lietuvos gamtą,- pasi-

tamsu!” ę
. Mes tikime,

kurią pareiškė
aušrą visada

kad Ameriką, 
Lietuvą ir Susivienijimą laukia 
naujos aušros, jei tik stosime 
dirbti visi; net tie, kure darby- 
metėje. mėgsta pasėdėti rankas 
ant pilvų sudėję, vaidindami tą 
dukrelę Lietuvoje, kuri rugia
pjūtėje leido motinėlei vienai 
eiti rugių kirsti ir dar jai įsakė: 
“Motinėle, mano miela, palik 
mane rąmiai vieną; palik sūrio, 
palik sviesto, palik saldaus pie
no!”

Savo tautiečių tam tikras silp

Toks tokį vanoja
MASKVA. — Maskvos ponai 

atspausdino knygą, kurioje kal
tinama raudonosios Kinijos ma- 
oistai, kad jie išžudė ir badu iš
marino milijonus kiniečių. Bet
gi knyga rašiusieji nedrįso pa
rašyti, kad ir Rusijos komunis
tai tą patį darė ir daro pas save 
Rusijoje ir okupuotuose kraš
tuose.

Minėtą Rusijoje išleistą kny- 
plačiai recenzavo Washington 
Post š. m. birželio 14 d. laidoje.

dęs, kad angliakasių byloje re
porteriams nesuteikiama prive- 
legija bei išimtis. Bet federali
nis apeliacijų teismas pažiūrėjo 
kiek kitomis akimis ir palaikė 
reporterių teisę atsisakyti mi
nėtame teisme liudyti.

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

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
į Ni u lianose galime gauti puikly knygų, kurios papuol bet kokią

' knygų win t e ar lentyna. S
A lėkio nd ras Pekolmlkis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

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

A. Pakalniikis. MĖTAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- » 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- i

> tyti i 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.
Dr. Kary» Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, Gra- & 

šiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš J $5.00 »
Praf. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO-

> RIJA, I dalia. 208 psL, įrišta — $3,00. minkštais vir- $
į ‘ lėliais — $2,00; H dalis, 225 psl., įrišta — $3,00. minki-

tais viršeliais  .................................. ..... . ~—- $2.00
Henrikai Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS, 

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

P. KariOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
[ partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3. ’H
■ Janina NarūnA, TRYS IR VIENA, jaunystės atriminimaJ

170 psl. $3.00 ji
M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 232 

puslapiai _:-------------- ------------------------------ - ------------- - $3.00 ‘
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et.pašto išlaidoms. ;i

t NAUJIENOS, i
; 1739 S. H&lMed St, Chicago, IŪL 60608. — TeL HA 1-6100 |

• Senovėje Kinijoje laidojant 
įvai-

Binkis sykį pašaipa pareiškė: 
“Mes esame <
ščių tauta” Gal būti, turime to
kių silpnybių, bet didieji-kuni
gaikščiai yra Įrašę ir didingą 
puslapį mūsų istorijon, paim
dami valdyti didelius slavų plo
tus, dažnai jų pačių pageidavi
mu. Sakoma, žirgu galima joti 
ir naktigoniu ir kunigaikščiu. 
Jokime kunigaikščiais iš šio sei 
mo pritraukti tūkstančius tų 
trijų šimtų tūksančių Amerikos 
lietuvių, kurie nėra Susivieniji
mo didžidsios' kunigaikštystės 
nariais. Atrodo, kad jų daugu
ma vis labiau linksta domėtis 
savo lietuviška kilme ir nori 
būti lieuviais, nes ir pati Ame
rika vis labiau domisi savo Įvai
rių tautybių išeivių atsinešto
mis dvasinėmis vertybėmis, ai
šku,/įskaitant ir lietuvius.

Susvenijimo ateitį užtikrinau 
tį darbą einami po kolonijas 
dirbti, tesutiksime vieną kliūtį, 
kurią tegul pavaizduoja nese 
nas įvykis vienoje mūsų kolo
nijų. Mirė jauna motina lietu
vė, palikdama vyrą našlį su dve 
jetą vaikučių. Kaimynystėje ne 
trukus mirė’jaunas lietuvis, pa 
likęs našlę su driems vaiku 
čiais. Neužilgo abu sutarė su
situokti ir. kaip gamta parėdžiu 

darė sveiką ir drąsinančią gyve-Į si, netrukus jiems atsirado sa-

nvbes žinodama, poetas Kazjs mirus’- nešdavo
— . raus pavidalo baidykles, kad

didžiųjų kunįSk-|j?s nubai^5 velnius, tykojan-
^jčius pagrobti mirusio vėlę. Da

bar tam tikslui galėtų nešti
Mao Tse Tungo ir kitų komuni
stų portretus.

vų vaikučių. Išgirdusi didelį rik 
smą kieme vieną rytą, motina 
pribėgo'prie lango, pasižiūrėjo 
ir vyrui sušuko: “Žiūrėk, žiū
rėk! Tavo vaikai ir mano vai
kai muša mūsų vaikus!”

Eidami dirbt Susivienijimo 
atnaujinimo darbą, žiūrėkime, 
kad nesimuštumėm patys ir .kad 
mūsų vaikai nesimuštu.

(Pabaiga j

“Amerika, 
linksmaus gimtadienio’: i

Į
Jokia spygliuota viela, nei į 

kulkosvaidžiai; nei sargybų bok-', 
štai, nei jų Šunys — niekas, jo
kia apsaugos priemonė negali 
sutrugdyti mus, politinius Sovie
tų Rusijos kalinius, šioje dide
lėje istorijos valandoje minti
mis būti kartu su jumis. Mes 
linkime didžios Amerikos gyven
tojams Įvykdyti siekius, paskelb
tus Amerikos nepriklausomybę 
kūrusių tėvų, — sudaryti laisvų 
tautų brolybę, laisvų žmonių 
šeima”.

Indijos Maharashtra valstijo
je, kurioje gyventojų prieauglis 
yra 2,7%, manoma priimti įsta
tymą, kurio remiantis būtų ste- 
reHzuojami visi vedę vyrai su
silaukę šeimoj daugiau kaip tris 
vaikus. Vyras, kuris prieštarau
siąs Įstatymui, bus suimamas ir 
prievarta padaromas nevaisingu.

įstatymo projektas iššaukė di
delę kritiką ir pasipriešinimą iš 
musulmonų ir krikščionių pusės, 
bet vyriausybė nepalenkiama: 
“Mes knygose ieškojome Įvairių 
būdų ir pagaliau priėjome prie 
paskutinio knygos skyriaus. Ar 
kartais yra dar paskutinesnis?”

* Honšu provincija, Japoni
joje, yra ryžių kraštas. Nuo se
nų senovės ten yra užsilikęs pa
protys, dirbančioms prie ryžių 
derliaus nuėmimo moterims dė 
vėti kaukes, visai uždengian
čias veidą. Seniau tai buvo da
roma, kad prievaizda nematytų 
dirbančiųjų grožio, o dabar — 
kad saulė ir dulkės nekenktų 
veidui.

• Prancūzų! poetas Maurice 
Philip vietoje parašo išpaišyda-

Moteru dailės paroda
LietuviiĮ Moterų Dailininkių

Sąjungos meno darbų parieda vo žirgo galvą,, nes Philip grai- 
buvo atidaryta liepos 16 d.
The Universi ty Club of Chica- gelis nustebtume, sužinoję, ką 
go, La Galerie patalpose, 12-

! tas aukštas. * vardai.

kiškai reiškia žirgų mėgėją. Dau-

reiškia mūsų turimi bibliniai

<

Taupykite dabar 
pas mus

’'v-

3

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

173t So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

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-

Ilgamečio BALFO pirmininko, r 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

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

Įdomi <o»vga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

si le čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

M’

UNIVERSAIk

9
1

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JjsminK, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir int; 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, į 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Konžius, 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 istorija. 
211 psL Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šii| knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
pinigine perlaidų.

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608 -

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 1D mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. . ~

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070
. Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Apie keliones į pavergtą Lietuvą

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Orderiu kartu su užsakymu.

■

$26.00
$14.00

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

Naujienoa eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago 
Hl. 60608. Telef. HAymarket 1-6100. . __. .

pinigus reikia siųsti pašto Money Į vežė didžiausius ryšulius įvairiausių dovanų, kad karo

Subscription Rates:
In 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 months. $7.(X) per 
three months. Canada >30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

15 cents, per copy.,

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams___________________ $30.00
pusei metu_______________ $16.00
trims mėnesiams _________ $8.00
vienam mėnesiui___________ $3,00

Kitose JAV vietose;
metams____

pusei metu ....

AJbuLshed Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. ]
1739 So. Halsfed Street, Chicago, HL 60601 Tolephona HA 14100 

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui -------

____$7.50
____ $2.50

Kanadoje:
metams_____________ ___  $30.00
pusei metu_____ _ ___  $16.00
vienam mėnesiui _____ ___ - $3.00

| Ką Bimba vadina reakcininkai?, slinku ž;noti, nes 
paš jį reakcininkai vienu metu yra visi komunistų parti
jos priešai, o kitą kartą iš reakcininkų jis jau bando iš
skirti amerikietį Tomą Paine,- lietuvę rašytoją žemaitę, 
Al. Gimantą ir dar vieną kitą, šį kartą reakcininkais jis 
vadina didelę Amerikos lietuvių, dauguma, suorganizuo
tą į dideles politines grupes, į fratarnalius susivienijimus 
ir sudarančius Amerikos Lietuvių Tarybą.

Jis džiaugiasi,^ kad “lietuviškiems “reakcininkams 
nesiseka sulaikyti Amerikos lietuvius nuo lankymosi ta-

Užsieniuose:
metams_____________ ___  $31.00
pusei metu —-------------___  $18.00
vienam mėnesiui —-______  $4.00

tuviškieji reakcininkai”, susiorganizavę į Amerikos Lie
tuvių Tarybą reikalavo, kad Amerikos lietuviai be jokių 
varžymų būtų -įleisti j Lietuvą. Jie norėjo, kad jiems bū
tų leista aplankyti gimtinį kraštą, pamatyti kiek karo 
metu jis nukentėjo’ ir pabūti su savo giminaičiais. Kie- 
vienas Amerikos lietuvis, vykdamas j pavergtą kraštą. Vi f:’--" '.

New Yorko valstijoje, Ozone Parke išeinančios 
Laisvės redaktorius Antanas Bimba nesitraukia nuo 
partinės linijos. Bendrai paėmus, žilas plaukas jį gero
kai sudemokratinio. Rašo jis apie komunistus, apie jų 
pradininkus, -bet labai dažnai, vietoj komunisto, jis pasi
renka demokratą ir giria jo atliktus darbus. Vieną kar
tą jis niekus paleidžia apie Thomas Paine, kitą kairią jis 
aiškiai meluoja--apie rašytoją Žemaitę, o dar labiau jis 
viską suka, kai reikalas eina apie dabartinės Amerikos 
lietuvių nuotaikas, jų santykius su okupantu ir paties 
Bimbos ir lietuvių užimtas pozicijas pavergtos Lietuvos 
klausimu.

Jeigu yra reikalo, tai jis labai lengvai gali švarko 
rankovę patraukti ir pailginti. Jeigu Maskvai išeis nau- 
don, tai jis visą praeitų gali kitaip nudažyti. 0 jeigu ir 
to neužtenka, tai Bimba gali išgalvoti nebūtą dalyką ir 
tvirtinti, kad taip' buvo. Jis pats tokio kriminalo ne-vi
suomet imasi, nors jis jam nėra svetimas. Jis dažnai 
pasinaudoja minkštapročiais, bandančiais lietuvių, nuo- 
taikais pasukti Maskvai naudinga kryptimi.

Šios savaitės Laisvėje jis naudoja Al. Gimanto, ra
sinė jančio Kanadoje leidžiamoj Nepriklausomoje Lietu
voje ir kai kuriuosėkatalikų laikraščiuose,-“tragišką ir juo 
kingą” trirtinimą, kad patys jie suspėjo pasimatyti su 
savaisiais Vilniuje bet draudžia kitiems ten nuvažiuoti; 
kad kiti sujaudinti giminaičių nepaprastai šilto ir jaut
raus priėmimo, vyksta.antrą ir trečią kairią, ir kad šiuo 
reikalu net ir “veiksniai laikosi lyg ir neutralumo”. “Jei 
drausi, garsiai šauksi ir vistiek mažai kas beklausys, 
nukentės ir autoritetas ir bendras prestyžas.” Jis baigia 
tokiu Įsitikinimų: “noriu, pajėgiu ir važiuoju.”

Antanas Bimba, pasiredamas šiais Al. Gimanto “ar
gumentais”, jau seklbia tokią bendrą išvadą ne tik Ame
rikos lietuviams, bet ir maskvinės politikos dirigentas:

“Jau ne kartą esame nurodę, kaip lietuviškiems 
reakcininkams nesiseka sulaikyti Amerikos lietuvius 
nuo lankymąsi tarybų Lietuvoje. Jau atsiranda ir 
jų tarpe tokių, kurie tą tiesą pradeda pripažinti.” 
(aisvę, 1976 m. liepos 2 d. 2 psl.)

metu nukentėjusieji ir. apvogtieji lietuviai .turėtų kuo 
apsirengti ir pavalgyti Daugiau lietuvių' ^nevažiavo į 
Lietuvą ne todėl, kad nenorėjo, bet todėl, kad okupantas 
neleido jiems į Lietuvą važiuoti ir savo gimines pamaty
ti. Amerikos lietuviai protestūvo prieš okupanto pasta
tytą gardą nuvažiavusiems amerikiečiams. Iki šios die
nos nei okupantas, nei lietuvių komunistų partijos va
dai pavargton Lietuvon nuvažiavusiems amerikiečiams 
neleidžia gimtinio krašto aplankyti. Nuvažiavusius ąme-

_ f Amerikos karo akademija, esančią West Point mieste, šiais metais įstojo 119 mote
ry, norinčiu tarnauti JAV karo jČ9ose. šį metą į mokyklą įstojo 1331 vyras ir 119 mo
tery. Paveiksle matome kirpėją, trumpinantį karo mokyklon įstojusios moters plaukus.

PAVASARIS EINA KARPATŲ
KALNAIS

Rato Dari. Kuraitis

DUBČEKAS ĮTIKINO BRATISLAVOS 
TAIKOS SIEKĖJUS

Bra-Dubčekas, kaip man čekai pasakojo, apstatė 
tislavon suvažiavusius sovicty atstovus. Pirmon eilėn 
jis gnažiausiai suraitojo Vladislovą Goninlką, kuris* 
Bratislavoj o grojo grynai rusišku smuiku. Jis atsipra
šė. kad Gomulka dėl čeku turėjo vykti į Bratislavą, 
nors jam ir pačioje Lenkijoje, buvo daug darbo. Dųb- 
čekas supranta Lenkijos komunistu padėtį ir apgai
lestavo. kad ji* buvo priverstas čia vaŽinoH, kada jarri 
neaišku, kuriam tikslui jis čia buvo pakviestas.

Dubčekas išaiškino Gomnlkai, kad ir jis nebuvo

rikiecius laiko Vilniaus vresbutelyje, o Lietuvoje liku- nanų 
sius giminaičius veža j Vilnių, kad galėtų pamatyti tuos , 
keistus savo brolius ir seseris, uždarytus specialiai pas- kaiu,. •
tatytame “Gintaro” garde. Amerikos, lietuviai važiuo
ja j Lietuvą saviškių pamatyti, tuo tarpu okupantas, su
rankiojęs Lietuvoje gimines, atveža' j Vilnių Amerikos 
lietuvių pamatyti. Jie važiuoja savo brolių ir seserų pa
matyti, o komunistai juos pačius, kaip pavojingus ir keis-, 
tus sutvėrimus lietuviams rodo.

Amerikos veiksniai tik vieno dalyko reikalavo: ne
bendrauti su okupantu ir okupantams parsidavusiais lie
tuviais, kad vėliau to bendravimo jie nepanaudotų anek- 
cijai pripažinti, “kultūriniams bendradarbiavimui” pat
virtinti. Amerikos lietuvių veiksnių nutarimas kiekvie
nam lietuviui leidžia spręstį, ar jis turi ten važiuoti, ar 
gali ir be to apsieiti,-'ar jis privalo lietuvių tautos bude 
liui paduoti rankką, ar jos nepaduoti. Jeigu jau kas ne
gali be jokio pareiškimo apsieti, tai privalo .sakyti teisy
bę tiesiai į akis. Teisybę reikia sakyti giminėms, sutik
tiems pažįstamiems ir sovietų valdžios primestiems, pa
reigūnams. 'j, ' : SJBdįŲ..

Kas neturi drąsos pasakyti' teisybės į akis> tai gali 
tylėti. Niekam nareikia daryti Gimtajam kraštui‘ arba 
kitam komunistiniam laikraščiui parėiskiihų, neatitin
kančių tiesai, niekinančių kovotojus ir pasakojančių, 
apie tokius dalykus, kurių ir pats okupantas tiktai, sva
jonėje gali matyti- AI. Gimantas išsigalvojo kažkokį 
“veiksnių neutralumą”, o Bimba jį pasigavęs pasakoja 
apie “negalėjimą sulaikyti” Amerikos lietuvių nūo lan
kymosi. Jeigu ne okupantas, jeigu ne okupantoprimėšta 
komunistinė valdžia, jeigu ne brangi kelionė ir nfe^Apraš- 
tai trumpas laikas Vilniuje, tai Lietuvon važiuotų žymiai 
didesnis lietuvių skaičius. Lietuvius sulaiko ne veiksnių 
nutarimai, bet nepaprastai žiaurios pasimatymų, kelio
nių ir dovanų tiekimo sąlygos kurias primetė - okupantas. 
Lietuvos komunstų padedamas.

Š. m- liepos 2 d., Chicagoje, 
Marquette Parko Field House, 
įvyko Lietuvių Spaudos klubo 
susirinkimas. Jame buvo klubo 

ir svečių pasikeitimas 
nuomonėmis, simpoziumas- J- 
AV LB vienybės atstatytno rėi

Pradžioje kan. V. Zakarau
skas (reformuotos JAV LB Ta
rybos ricepirminmkaš, taipgi 
LS .klubo narys) paaiškino J- 
AV LB susiskaldymo priežastis, 
o Dr. V. Dargią (reformuotos J- 
AV LB valdybos pirm-, irgi LS 
klubo narys) padarė pranešimą 
apie dabartinę jo vadovauja
mos LB darbą, planus ir teisi
nę padėtį. - J

Po to LS klubo nariai ir sve
čiai daugumoje pasisakė už J- 
AV LB vienybę, suprantant ją, 
kaip visų Amerikos lietuvių 
susijungimą bendram darbui 
vienoje jų visų Bendruomenėj. 
Tai buvo pakartotinis LS klubo 
prisakymas uė JAV LB rie
stybę nes toks jo pasisakymas 
už vienybę buvo ir jo š. m. ko
vo 1 d. susirinkime.
Toliau pasikeista nuomonėmis- 

kaip ta būtinoji JAV LB vieny
bė gali būti pasiekta.

Visų pirma, sustota tiėš klaū- 
siiiiti: ar gali būti pašlėkta visų 
nrūs'ų vienybė, vėl. sūri jungtis Vi 
šiems turėtoje JAV Liėt. Bėnd- 
Hiombriėje, kokia ji buvo pa
gal savo įstatus iki jos susiskal
dymo?

Į šį klausimą atsakė jį refe
ravęs Dr. K. Šidlauskas- Jis pa
reiškė, kad JAV LB pagal savd 
Įstatus esanti “prigimtiiiė Ben
druomenė, kuriai neva priklau
są visi Amerikos lietuviai, net 
ir tie, kurie nėra davę- savo va-

Tokia ji pagal teisę negalinti 
būti. Todėl ji, atstatant ją, ji tu
rėtų būti rėfdrniupta, suderi
nant jos pagrindus ir prigimtį 
šū veikiančia JAV trise.

Kaip turėtų būti reformuota 
JAV LB, atstatant joje visų mū 
Šų vienybę?

Tai klausimas, į kurį atsakė 
jį referavęs kan. V; Zakaraus
kas savo pasiūlymu JAV LB re 
formuoti taip, kad ją sudarytų 
visų Amerikos lietuvių organi
zacijos, draugijos, klubai ir kiti 
organizaciniai vienetai, kaip jų 
federaciją kultūros fr lietuvy
bės išlaikymo darbui dirbti, ša
lia Alto, sudaryto Irgi federaci
niais pagrindais, dirbti Lietu
vos Ižišvinimo darbui..

Taip, sudarytoje JAV Liet. 
Bendruomenėje nebūtų tų rišu 
nesusipratimų, kurių thrėjome 
senoje Bendruomenėje, dėl ku
rių ji sumenkėjo, susiskaldę ir 
negali atlikti savo uždaAŪhių.

Susirinkimas šiai kan. V. Za
karausko sugestijai pritarė ir 
pavedė ją' LS klubo valdybai pa
skelbti, kaip klubo rezoliuciją, 
mūsų spaudoje. t

Tuo ir buvo baigtas LS klubo 
susirinkimas, posėdžiavęs dar
bingoj e nuotaikoje kone tris va
landas. F. Sfr.

tyvais bei vaizdais.
Iliustracijos būdingos vai

kams, — laisvi piešiniai, jre 
akademinė piešinio technika, 
atlikta juodas-baltas litografi 
niu pieštuku. Sudarytas alfabe 
tas nuo A iki Z. raidės. Duota 
tam pačiam motyvui du pusla
piai: Kairėje pusėje, viršuję, 
stambi alfabeto raidė,, pvz., 
“A”, paskui seka eilėraštukas 
iš keturių eilučių (vienas pos^ 
mėlis), po juo-simbolinė vig- 
nietė. Dešiniame puslapyje se
ka rišo puslapio iliustracija, 
pa v. pavaizduojanti vaikučius 
giedant Lietuvos^ himną.
“Himną giedame sustoję, . - ' 
Himną .baigus,?nieks', neptoja, 
Himną giedame drąsiai,. . ,f 
Himną mokam mintinai**; ?.

Himną giedančių mergaičių 
pulkas aprėdytas‘ tdtitim&is 
drabužiais. Kiekvienai alfabe- . 
to raidė sti’ eilėraštuku. Hiuš- 
tracijomis pavaiždūojžftHF žno „ 
ffėš. gyviilfaiį. kiekvferrak vaiz 
delis' kalba už save. '

Sauerveinb eilėraštis:

Lietuviai turime ir būt 
Tą garbę gUvomti užgiinę, 
Jai ir neturim leisti pražūt.

“Močiutės doVanėlė”
Danutės Lipeiūtė$-Augi enės- 

pradžiamokslis vaikams — 
“Močiutės Dovanėlė”? Iliustra
vo dailininkė Jadvyga Paukš
tienė. Spausdino Morkūno 
spaustuvė. Tiražas nepažymė
tas. Knyga didelio formato, 
74 psl., kietais apdarais. Vir
šelio pamušalas pailiustruotas 

lios pareiškimo būti jos nariais.į lietuviškos architektūros mo-

■ - >' ■ * ' ,T r k-.?’; ’"v

t Lordas NewfetiSg (IB^Ū— 
1686) Karališkojo teismo pirmi- 
ninkas ' ŠkbHjpje, ^sė- 
džiaudamas, išgerdavo iki'6 bu
telių rirto.

> Daugelis tiki; kad' Avari
nė apyrankė gydo reumatines 
ligas ar nuo jų apsaugoja. šis , 
moderniu r lafikų. prietaras yra 
kilęs iš 17-to šimtmečio. Tada 
Anglijoj buvo įsivyravęs papro
tys dėvėti žalvario žiedą apsau- 
gai 'nuo mešlungės. Žinoma, kad 
romėnų poetas Martial dėvėjo po 
tuziną žiedų ant kiekvieno piršto.

Varšuvoje, kai buvo padaryti nutarimai, liečiamieji- čekų prezidentas Svoboda, patyręs apie Dubčeko. 
laimėjimus ir rusų sutikimą atšaukti paskutinius so
vietų karius iš Čekoslovakijos, pasakė gražią kalbą 
ir apramino visą čekų tautą Brežnevas, išvažiuoda
mas iš Bratišlavo, išmetinėjo dar čekams, bet jis džiau
gėsi, kad susitarė, nors nepasakė kuo susitarta. Ėii- 
vo pasklidęs gandas, kad čekai vėl padarė nuolaidas 
Maskvai, bet niekas nežinojo, kas iš tikrųjų toje kon
ferencijoje dėjosi.

Dubčekas buvo įsitikinęs, kad jam pavyko įtikinti 
Brežnevą ir kitus čekus geromis intencijomis, o Go
mulka reikalavo, kad čekai nedarytų jokių nuolaidų, 
neįsileistų į valdžią jokios kitos politinės grupės, kad 
valdytų kraštą vieni. Jeigu Dubčekas bet kokiais su
metimais pasakytų šią nuolaidą ir praplėstų vyriau
sybės baze, tai kitiems komunistiams būtų labši sun
ku valdyti savo kraštus. Tada ne tik Lenkijoj kiltų 
nerimas. Panašiai atsitiktų Vokietijoje ir Vengrijoje. 
Dubčekas prižadėjo vyriausybęs bazės nespuesti, ki
tiems Čekų sluoksniams neduoti teisių valdyti kraštą. 
Jis prižadėjo^ kad ČekuŠ valdys tiktai kdmtmislai.

ČEKAI LAIMĖJO pAsfrARIMUS
Oficialus Bratislavos pranešimas buvo labai silp

nutis, bet patys čekai džiaugėsi, kad Dubčekui pavy
ko ištrėngti dideles nelaimėš. Čekai žinojo, kad so
vietų karo vadams delnai labai niežėjo, jie norėjo 
įsiveržti į Čekoslovakiją, bet visas šik . reikalas buvo 
a ti dd W feifaiū < fcarttiE Prie, Mtų. sfėnbš sutrati k tos 
rusų divizijos gaus įsakymąį vykti į kąreivroasį'-o ne 
į Čekoslovakiją. Be to, prfčloje; /Čekoslovakijoje bu
vę rusai prižadėjo pasitraukti iš krašto.

Jeigu nieko daugiau Brtatislavos konferencija ne
būtų padariusi, tai Čekams Buvo pagrindo džiaugtis.

Čekoslovakiją. Jis ten sąmoningai nevažiavo, nes bu-į 
vo įsitikinęs, kad tie nutarimai buvo beprasmiai. Go
mulka toje konferencijoje dalyvavo ir pritarė nutari
mams. Dabar Dubčekas paprašė Gomulką, kad jis pa
keistų Varšuvoje padarytus nutarimus. Jeigu ne del 
ko kito, bet dėl taikos ĖoBūnistinių valstybių tarpe 
ir del Čekoslovakijos ir Lenkijos draugingų santykių 
jam vertėjo į Bratislavą važiuoti.

Tada Dubčekas priminė Suvažiavusiems, kad če
kai nori pasilikti Varšuvos Pakto valstybių sąjungo
je, kad Čekoslovakija neatsisakys komunizmo, kad 
čekai bandytų daugiau dirbti, negu dirbo iki šio me
to. Jis pareiškė, kad kvaila vėsti karą ir siųsti karo jė
gas ten, kur jų visai rtėreikia siųsti. Prakalbėjęs pu
santros valandos, jft' įliki'nO, kad neverta siųsti karė 
jėgų į čekostdvakiją. Ne tik Brežnevas, bet ir krašto 
apsaugos ministeris, buvęs tuo metu Bratislavoje, pa
reiškė, kad paskutinės sovietų karo.jėgos bus atšau
kiamos iš ČekdridvafcfjoS.

Brežnevas sutiko keisti .Bratislavos dienotvarkę, 
priimti Dubčekos padarytus pareiškimus ir važiuoti 
namo. Be Dubčekas rusų taip lengvai nepaleido. Jis 
sutiko kad joks pranešimas spaudai nėtuvo reikalin
gas, bet jis norėjo rasti būdą, kad butų pribūtas dė
mesin sovietų garbingas pažadas atkaukti paskuti
nius sovietų karius iš Čekoslovakijos. Tai buvo di
džiausias DubČeko lairnėjimas, jiš nėnoriėjd d^r kar
tą palodyti, ko verti yra sovietų krašto apsaugos mi- 
nisterių pareiškimai. Kaip žinote, rUŠat tą dieną ne
galėjo išvažiuoti iš Čekoslovakijos, nes jų sunkveži
miai sulaužė čekų tiltus, o naujų taip greitai pasista
tyti nepajėgė.

Jie, be to, dar įsitikino, kad Dubčekas yra pats geriau
sias čekų diplomatas, daug geresnis už kareivį Švei
ką, kuris visuomet buvo pasiruošęs spręsti visas gy
venimo problemas, Šveikas buvo pasiruošęs gerai at
sakyti ne tik savo viršininkams, bet ir tfašaUdiams.

Ciėmoje vykusioje konferencijoje Dubčekas pra
laimėjo ir tylėjo, miegojo, bet Brlatislavoje jis laimė
jo. Ji's sutiko pasakyti 15 minučių kalbą apie Bratis
lavos konferenciją. Jis pasisakė, kad Bratišlavdš kon
ferencijoje Čekai laimėjo. Jie sugebėjo įtikinti rūstis, 
kad tuo tarpu nepultų čekų. Rusai sutiko tai padšryti.,

Dubčekas yra labai atsargus, bet jis prasitarė, kad 
Brežnevas, blogai pasijutęs, informavo Gomulką apie 
Varšuvoje anksčiau padarytus nutarimus. ^Pąsfnido, 
kad Dub&kas buvo teisus, o ne Gomulka. Brtežnevas' 
asmeniškai informavo Gomulką,-tad Virtttvoje pa
daryti nutarimai šiai dienai nebetinka ir juos patarė 
užmiršti, Gomulkai toks nutarimas labii tepatikęs, 
bet Brežnevui jis negalėjo priešintis. DubČ&as galė-s • 
jo priešintis Brežnevui Ciernoje, jis pajėgė priešintis 
ir Bratislavoje, bet Gomulka, pasipriešinęs Chruščio
vui, nenorėjo pasakyti jokio nemalonaus žodžio 
ArėŽnęvirt. ko Brežnevas Wft\ibče-
kas išdėstė krašto gyventojams. Dirbčekaš pranešė če-

kad Šovfėti^ f^jungį paVėlkęS Jugoslavijos 
maršalas Tito, Italijos komunistų vadas Longo ir 
prancūzų partijos sekretorius Bochet Jie vįsi pasmer
kė sovietų karti vadų planus Įsiveržti į Čekoslovakiją 
ir okupuoti komunistinį kraštą. . - ,

(Bus daugiau)
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DR. K. G. BALUKAS
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

r R 0-3229

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES
R .GERKLES LIGOS

•2858 W. 63rd Street
— »

Valandos pagal susitarimą.

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Talof. 695-0533

Fox Valley Medics i Center. 
860 SUMMIT 'STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

> 2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5S49 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

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

ir .šeštai, .tūriai susitarus

559 akrai dirbamos žemės 1975 
m. davė •89,840,000 dol. pajamų. 
Auginamosios gėlės davė 9,665,- • 

‘000 dol. pajamų, o kerpamosios i 
— 11,238,000 dol. pajamų. J

, Kuriame tai pastate buvo 20 
stoMylų, aprengtų įvairių .sričių 
karių rūbais. Keletas karių tei
kė paaiškinimus. Tai karių re-, 
ikrutavimo dalis.

Labai gražus gėlių ir medelių 
sodelis, su tiltais, sodo altana, 
žaidimų aikštele, sūpuoklėmis ir 
kt. šalimais pavaizduotas skur
dus gyvenimas būdelėse.— lūš
nelėse depresijos metu '(1930

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

- "ViA* daryklų murmėjimy ir svyravimu, būtvmitf nepeik
tini ir tikri Dievo veikalu nebertipi iugedusioi ir i ik ry pusi 05 giminės 
tarpe. Jų tarpe ju> žibate lyg žiburiei pes^ulyįe", -
BesUteagiant sekti Viešpaties Jėzaus pėdomis ir bėgti lanktynėse prie 

aukštojo atlyginimo, kuri siūlo mums Evangelija, reikia nemurmėti ir nesi
skųsti, kad mūsų kelias persiauras. Nereikia ieškoti kito lengvesnio ke
lio, bet ištikimai eiti tuo, kurį Viešpats parodė, nes jis žino kokių prityri
mų mums reikia kol esame Kristaus mokykloje. Esant Dievo vaikeliais 

į mūsų širdys turi būti pripildytos džiaugsmu ir dėkingumu ir mūsų lūpos 
turi girti ir garbinti dangiškąjį Tėvą, visų gerų dovanų Davėją ir .mūsų gy
vybės Užlaikyto ją.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į tą klausim* -atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 37T5 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
> ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI

- • - - a. •*

Foto nuotraukos ir paveiks
lai iškabinti lauke spec, pasto
gėse. -Nuotraukų daug (apie po
ra šimtų) ir gražių. Paveikslai 
neįspūdingi. - .-
’■Įš Albany, vietovės, 12 jaunų 

vyrų, japono vadovaujami, su- 
• tartinai pademonstravo rankų, 
kojų, galvos ir kūno energiškus 
(“aštrius”),, gimnastikos ir „ka
rate — numerius.

Kurios tai vietovės pensinin
kų choras t apie* 30 asm.) padai-

DR. PAU1 V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester Community klinikos 
Medičiuos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, 11L
VALANDOS: 3—-9 darbo dienomis ir 

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

REZ.: GI-8-0873
DR. W. 41$IN -fiSiNAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ L1GOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA J
6132 So. Kedzie Aye., WA’ 5-2672 '

siliepia.-skambinti MI 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

DR. X Be C4EVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
-SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą..

DR. K. A. V. JUČAS
489-4441 j 561-4.605 G \

ODOS LIGOS.— CH1RURGUĄ ' 

~ 1002 N. WESTERN AVE.
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso tek; HE,4-1818 
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 7Ist 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 
-26U<W.z71st St. JeL 737-5)49 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

' “contact Tenses”.
V&1. pagal susitarimą Uždaryta trėč.

DR. LEONAS 5E1EU.HS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA ~ 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso te let: 776-2880
Neurez. telef.: *448-5545 >

Alamedos apskrities paroda
SAN JOSEį Kalifornija. — 

Viena iš ekskursijų vyko Alame- 
dos apskr. parodos Pleasanton e 
pamatyti. Prieš kurį laiką kilęs 
Alamedoš apskr. tarnautojų 
streikas daugelį dalyvių ir lan
kytojų apvylė. Mat, tavo suvež
ti lenktynių arkliai, pasiruošta 
lenktynėms kaip ir kiekvienais 
parodos metais, o čia streikuoja, 
tarp kitų tarnautojų, ir lenkty
nių aikštės lygintojai, šlavėjai 
ir-kt. Apskritis nepajėgė strei
kininkų patenkinti anksčiau, o 
su lenktynių nebuvimu nustojo 
daug pajamų. Streikas jau ant
rą mėn, įpusėjo... ,

Parodos rengėjai nepriklauso, 
apskr. valdžiai, tad farmeriai ir 
jų jaunimas suvežė parodon gal
vijus .ir kt., smulkūs pramoni
ninkai — savo gaminius, pre
kybininkai — savo prekes ir 1.1.

Mes, pensininkai^ atvažiavo
me seniesiems skirtą dieną, tad 
įėjimo mokesčio mokėti nerei
kėjo. Pasidžiaugiąu -puikiais gal
vijais, ypač keliomis didžiulėmis 
juodmargėmis. Buvo daug gal
vijų prieauglio, kurį globojo navo keletą populiarių dainų, 
jaunimas, (žmogus kirpykloje Po dainų .parodos rengėjai’ pa
tiek pagarbos ir patarnavimo noro sužinoti (ir apdovanoti)1 
nesulaukia, kaip čia jautukas, vyriauąį amžiumi vyrą, moterį 
ožkelė ar avelė, kuriuos jaunuo
liai puikiausiai nukerpa, nuprau
sta ir sušukuoja)’. Buvo ir gra
žių kiaulių, kralikų 'bei paukš
čiu. ' s- -

Stebėjau jųry-komisijai atves-i 
tas rudo plauko kiaules ir jų pa
lydovus — jaunus farmerius. 
Kiekvienas jų turėjo- normalią 
lazdą, tik jas laikė už. žemę re
miančio galo irišvelniai stumdė 
kiaules lazdos rankena, kad ne
užgautų. /‘majestoto”.. Iš viso, 
jaunuoliai taip pamilę savo “au
gintinius”, kad dažnai tenka nuo
širdžiai pasidžiaugti.

Jaunimo paviljone daug pasiū
lų rūbų, lėlių, rankdarbių,-me
džio; odos įr elektros išdirbinių, 
kepsnių, kenuotų uogų, vaisių 
ir kt. ? '

Smulkiosios pramonės pavil
jone: pianinai, biliartlai, basei
nai maudytis bei masažui (kur 
vanduo juda), puikūs, skardos iš
dirbiniai — paveikslai, saulės ši
lumai “pagauti” įrengimai sto
guose, vargonėliai, puošnūs rū
bai, avalynė ir aibės papuošalų.

Mineralų paviljone daug ak
mens rinkinių, butelių ir kt. Ypač 
įdomus tuščiavidurių akmenų 
(apie 30) stendas. Jei neklystu, 
tuščiaviduriai akmenys pasida
ro’ iš suakmenėjusių kokoso 4r 
kt. riešutų, kuriuos atveža iš 
Meksikos. 

V

Puikus indėnų rankdarbių 
stendas.’ Gražiai pavaizduota 
senų laiku vidaus įrengimas bei 
krautuvė. Pavaizduotas senas 
žemės apdirbimas arkliais ir da
bartinis—; mašinomis. -Pagal 
statistiką, Alameda apskr. 245,-

OERKRAUSTYMAI

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ'ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 
7 s Tai.: PR 8-1223 x

OFISO VAL.'.pįnn.. an trad ., trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niai! 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Leidimai.— Pilna -apdraudė 
ŽEMA -KAINA 

.R. Š E R .-Ė >N,A S 
teL WA 5-«063

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

K 2454 WEST 71 »t STREET 
Ofiw toleL HEmlock 4-2123 \ 
RacM. 'tetėf.: GH>*on 8-6195

Priima ligoniui pagal susitarimą Dėl 
ra landos skambinti telef. HE 4 2123. 
Jėi neatsiliepia, tai tejef, GI &61D5

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

K-S Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pegalba kojėmY 

4 (Arch Supports) ir t t.
VaL: »—4 ir 8—8. šeštadieniais 9—1 
2850 West 63rd St., CKkege III. 60629

TeUf.: PRospeet 6-5084

MOVING
Apdraustas perkrausfymas 

iš jvririy atstumu 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 44 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

GĖLtS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

2443 WEST 63rd STREET - 
Telefonai: PR 8-0333 ir PR 8-0834

»t. -_Wi.J8įr'jMUįlHĮ* ^,l».UJMį...lĮI.IR,

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI 

r X

( i N A U J I K N A S

fJnksmiimo arba liūdesio valandom 
gratjanMe. Ir sntį*

<rm paptošimui ir aezoninės 
•kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRA YL5?CAS) 

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

ir kt. Ir taip, 70 m. pradedant, 
atsistoj ome, didokas vyrų būrys,' 
su 75 metais tas būrys gerokai 
-sumažėjo, o per 85 m. vos keli 
beliko.- Vyriausias vyras buvo 
92 m. amžiaus,- moteris 95 
m., ilgiausiai santuokoje išgy
venusi -pora —62 m. JKai .pano
ro su ’rasti daugiausiai vaikų ir 
vaikaičių turinti asmenį, sugriu
vo visa •buhalterija. Vieniems 
sjunku buvo suskaičiuoti’ ir iš
vardinti, 'kiti, gal būt, panoro 
duodamų šia-proga dovanėlių,’ 
tad vaikų ar vaikaičių skaičių 
didino (ypač vienas, atrodo,’ po 
gero “Šato”)--Šiaip, gana įdomi- 
ir linksma pramoga. : ’
. Palinksmino,.publikų nedide
lis, bet gerai paruoštas vokiečių 
pensininkų .orkestras, .teikęs ir 
gerą porciją jumoro.

Liepos 4-toji
šiais metais, ryšy su dviejų 

šimtmečių sukaktimi; Liepos 4 
San Jose buvo švenčiama dvi die
nas — 3 ir 4. Tam buvo iš kal
no pasiruošta: suregistruoti su
tinką kultūriniame festivalyje 
dalyvaujant vietos ir apylinkės 
chorai, tautinių šokių būreliai,; 
vaidybos vienetai, orkestrai ir 
kt. Parinkta per 100 vienetų.! 
Jiems pasirodyti buvo paskirtos 
( teatrų .ir .kt-) salės, estrados- 

,if aikštės, viso 11 vietų (viena 
-iš jų vaikams). Miesto centre 
naujasis (dirbtinis) parkas ir 
bene 5 blokai.į vakarus nuo jo, 
buvo auto judėjimui “uždaryti”. 
Ir taip. abi. dienas nuo 11 iki 7-^ 
vai. vakaro galima buvo pereiti* 
kelias ar visas tas vietas ir iš
klausyti daugelio tautų dainų, 
pamatyti šokius ar vaidinimą, 
pagal iš anksto paruoštą laiko 
programą. Visur, nemokamai. 
Tarpe kitų džazo orkestrų, da
lyvavo ir Dixielando orkestras 
iš, Štutgarto, Vokietijos.

Liepos 3 dt- išklausiau kubie
čių jaunimo, orkestro, kuris pa
sigėrėtinai-puikiai pagrojo (ar 
paskambino) amerikiečiu, ku
biečiu ir meksikiečių dainų.' 
Skambino lū ar daugiauvmer- 
gaičių, pritariant’ kitiems. Bu
vo ir solistas. Metgaičių įnstru- 
m'ęifto pavadinimo nežinau (lyg 
padedamas ant stalo ir mušama 
lazdelėmis ar plaktukėliais į at-f 
skini balsų -metalines -plolĮšte- 
les). ' ’ .

liepos 3 d. išklausiau kttbie-i 
čiau Havajų šokius, o,dwižiaja-) 
me- teatre dar 14 tautų šokių.

Tomis dienomis “uždaryto” 
ploto gatvėse leista smulkie
siems prekybininkam prekiauti, 
tad “bagamazni'nkų” buvp kaip 
Šiluvoje, o publikos — dar dau- 
Jiaė.

Džiugiu, kad lietuviai Čikago
je savo laiku .surengė JAV dvie
jų šimtmečių paminėjimą* Da-> 
bar sprendžiant iš pasikalbėjii 

4nų au eiliniais amerikiečiais, ai-> 
rodo, su Liepos 4 paminėjftnu

DIDŽIAI. GERBIAMAS 
PONAS REDAKTORIAU,

.Būkit malonus, įdėti šį atvi
rą laišką p. Bagdžiui, .į Naujie
nas. Pridedu ir fotostatines ko
pijos laiškų, rašytų p. J. Gai
los mano prieteliui p. Bagdžiui. 
Šiuos laiškus paskelbti viešai 
spaudoje savo sutikimą p. Bag- 
džius yra davęs.

Jus gerbiąs
? Dr. Vai. Plioplys

Atviras laiškas Bagdžiui *
Ponui Juozui Bagdžiui, 

JAV LB Marquette Parko
'Apylinkės Pirmininkui

Mielas Prieteliau, ačiū už įdo
mu-laišką. Be Tavo laiško tam 
pačiam voke buvo ir 2 laiškai 
pono J. Gailos rašyti Tau. Vie
nas laiškas lietuvių kalboj ir 
pasirašytas vieno p. Gailos, ki-' 
tas anglų kalboj pasirašytas p. 
J. Gailos ir p. Ą. Novasičio Jr.

Pono J. Gailos laiškus per
skaitęs, galiu visai rimtai kons
tatuoti faktą, kad p. Gaila mo
ka rašyti, tai maždaug ir viskas. 
Abudu laiškai rašyti tą pačią 

. dieną (birželio 8, '76).
. Abudu laiškai panašūs savo 
turiniu: grąsina Tau teismu ir 
žądą-.padėt Tave -Į--“turmą”, jei 
neatsisakysi veiklos -L. Bend- 
ruomenėje.,
' , Angliškam laiške parašyta, 
kad jeigu per 10 dienųnepadary
si viešos atgailos, tai sėdėsi už 
grotų.
. -Norėjau tuoj parašyti Tau at
sakymą, bet nuo to s minties 
greit atsisakiau.

Nesųpyk, Prieteliau, bet net 
smagu pasidarė pagalvojus, kad 
už 10 dienų Tu jau “tunnoj” jsė- 
.dėsi/o aš, kaip liudininkas, eisiu 
į teismą Tavęs vaduoti, Tu tu
rėsi gerai vaišinti,' žinai visus 
liudininkus vaišina.

Nenusimink, p. Bagdžiau, ne 
Tau -vienam grasina teismais, 
tlh’. rVyt. Dargis, JAV L. B-nės 
Pirmininkas, gavo dar baisesnį 
laišką, kuris buvo atspausdintas 
“Naujienose” birželio 2Ą dieną 
šiais metais. Jam grąso išme
timu iš mediciniškos profesijos 
it žada jį taip sumatoti, kąd ir 
jo tik šlapia vieta paliks.'

Pasirodo, kad grasinančius 
laiškus gavo dar Kostas Januš
ka, Jonas Vaičiūnas ir Adomas 
Ūselis.

Ką gi! Nesvietiško narso vy
ras, tas ponas Gaila. Būtų la
bai gerai, kad p. Gaila paduotų 
Dr. V. Dargį ir Tave į teismą. 
Tai būtų labai‘gera proga pain
formuoti .lietuvišką visuomenę 
apie L B-nės reikalus.

• Turėjote abudu su Dr. V. Dar
gių atsidurti teisme už dešim
ties dienų nuo laiškų parašymo, 
bet jau daugiau kaip visas mė- 
uuo praėjo, o judu dąr ąps laisvi.

Praradęs 'viltį matyti Tave, 
tPrietdiau, už “grątų”, rašat( 
Tavo pageidautą -paaiškinimą* 
viešai, kad tiesa šiuo reikalu bū
tų visiems žinoma.^, ’

štai kaip tikrumoje yra; JAV 
L. B-nei suskilus, dėl aiškumo 
aeakykinie į pono Gailos dabar 
vadovaujamą L. B-nę įr Dr. Vyt. 
Pargio dabar vadovaujamą L- 
B-nę,-visiems buvo aišku, kad 
dvi organizacijos, pasivadinu
siu tais (pačiais <ardais,jtoj na/ 
čioj valstijoj -negali būti. Ka- 
daagi skilimas įvyko Illinois vals-

tįįoj, buvp Kreiptasi į Secretary 
oi State of State Illinois. Visų 
didžiausiam nustebimui paaiškė- i 
jo, kad tokios organizacijos kaip ’ 
JAV .L B-nė Illinois valstijoj 
nėra ir niekad nebuvo. Sunku 
buvo įtikėti, kad tai tiesa. Visos 
organizacijos turi mokėti mo
kesčius arba gauti -nuo mokesčių 
atleidimą. .. __ j. . L _ .

Buvo kreiptasi į ^Department 
of the Treasury. Ten irgi nie
kas apie JAV ,L. B-nę nebuvo 
girdėję.
- Encyclopedia of Associations, 
Edition 8, Volume L .puslapis 
1444, (tuo laiku naujausia lai
da) rasta 37> lietuviškų organi-. 
'zacijų vardai, bet JAV LB įr 
ten nebuvo. ’

Toliau buvo išsiaiškinta, kad 
JAV LB prieš daugelį metų bu
vo užregistruota Connecticut 
valstijoj ir niekur kitur., išeina, 
kad L. B-nė per 20-metų veikė • - ■- e . v,--
Illinois valstijoj ir kitose vals
tijose nelegaliai.. Tur būt, L. 
B-nės steigėjai, užsiregistravę’ 
Connecticut valstijoj, manė, kad, 
to užtenka ir. visai. Amerikai, 
bet,taip nėra. Kiekviena valsti
ja turi savo Užsienio -Reikalų- 
ministerį. (Secretary of. State),- 
kurio įstaiga prižiūri visas toj | 
valstijoj .veikiančias . organizaci-J 
jas, nurodant joms veikimo -ri
bas ir taisykles. Negalima įs- ’ 
teigti naujos organizacijos, ne
gavus leidimo. Norint, jau įs
teigtą organizaciją vienoj vals- f 
tijoj, išplėsti į kitas valstijas, 
būtina gauti leidimą iš kiekvie- Į 
nos valstijos Secretary of State, f

Yra didelis skirtumas tarp or- į- 
ganizacijos ir klubo. Organiza- t 
ciją įsteigti reikia gauti leidi
mas iš Secretary of State ir ją S 
atitinkamai užregistruoti. «Rei- Įr 
kia mokėti ;pajamų mokesčius j 
arba gauti’nuo mokesčių atleidi-ri 
įmą. * C

-.Klubui jokių leidimų -ir^regįs- 
tracijų nereikią, .bet negaliipa į

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
.2533 W. 71st Street 

Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKSTė-TUTOMOBILIAMS pastatyti

Laidotuvių Direktoriai

Amerikns gimtadienis oficialiai 
minėti-baigtas.

rinkti pinigų. Klubas turi pa-Į 
.sitenkinti tik savo narių nario į 
mokesčių. .Jeigu .L. B-nė Jllįnois [ 
valstijoj per 20 metų veikėikaip 
organizacija, tai ji buvo visais { 
atžvilgiais nelegali. Jeigu .veikė į 
kaip klubas, tai negalėjo riųkti 
pinigų ruošiant šventes, kongre-7 
sus ar kitom progom, dar labiau į 
negali save.laikyti JAV L. B-nės 
organizacija. . įl

Šiems faktams paaiškėjus, Ci
cero lietuviai, vadovaujant An
driui Juškevičiui, 1974 ^netų ba
landžio mėn. 23 dieną pirmą kar- [ 
tą užregistravo JAV' L. B-nę 
kaip Amerikos lietuvių organi-! 
zaciją Illinois valstijoj sekančiu r 
vardu:

The Lithuanian- American 
Cotnmunity of the United States, 
-Incorporated. Pasirašė: Andrius^ 
Juškevičius, Jonas švedas. An-q 
tanas Tauginas, Aldona Bruso- i 
kas ir Antanas Zumaras.

1 ’ <1974 metų balandžio mėn. 23. 
dieną reikia laikyti JAV L. B-nės 
įteisinimo diena Illinois valsti
joj iš kur išplito į kitas valsti-| 
jas. Vienoj tik Connecticut vals
tijoj L. B. egistruota, I
rodos ' 1952 metais, bet ten ir 
paliko. . ‘ J

Dr. Z. Danilevičiui esant JAV- 
LB Tarybos pirmininku, L. B-nė 
buvo išplėsta visose Amerikos 
valstijose, kur tik yra didesni, 
lietuvių telkiniai, išskyrus Con-įį 
necticųt valstiją, šį varginantį’ 
darbą labai krupščiai atlikovf>o-, 
nia Aldona Brusokieuė. '"į p

S. šarkos Bus daugiau)

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos

Laidotuvių
Direktorių
Associacijos ,

Į? AMBULANCE
< PATARNAVI-

-MAS DIENĄ
IR NAKTĮ.

,TU RIME 
.KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. LITU AN IC A AVENUE. Phone: YArds 7-3401.

■ ■ BUTKUS - VASAITIS
j1,446 So, 50th Ave~-Cicero, IIL Phone: OLympic 2*1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

.2424 -WEST 69Lh STREET * R Epu bite 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HI. 974-4410

į,, P. J. RIDIKAS
MM So.flAI^TED STREET Phone: Y Ard, 7 1911
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Visus kviečia talkon

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

(Tikslus adresas)

REAL ESTATE

DANTYS, ju priežiūra, sveikata ir grožis
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

Naujienas galima užsisa-

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

P. NEI/ZINSKAS. 4065 Archer Ava 
Chlczgc, HU 8C63Z Tel. YA 7-5930

185 North Wabash Areno* 
2nd Floor Chicągo, Eli. 60601

2625 WEST 71 STREET
Tel 737-7200; arba 737-8534

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos -2
mokesčiu. -- -

Užklandoms vietoje
Meškiuku •> <«

• Amerikoje nėra blusų, bet 
jų daug yra Europoje. 16-tame 
šimtmetyje vokiečiai nešiodavo 
parišę po kaklu blusoms spąstus. 
Į juos blusos galėdavo įlįsti, bet 
negalėdavo išlįsti, kaip kad žu
vys iš bučiaus.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nanųr Statyba ir Remontą*

NAUJIENOS, 
T* 39 So. Halsted St. 

Chicago, DI. 60608

Cal! Frank Zapolis 
32081/2 W. 95th St.

GA 4-3654

BRITANIJOJE DAUG 
MOTERŲ ALKOHOLIKŲ

Tenn. Inž. Kostas Burba iš We
stern Springs, II., išvyko 3 savait. 
atostogų Į Lakeview vasarvie
tes, Manitowish Waters, Wis 
A. Plaviėius iš Los Angeles, Ca
lif., laikinai apsistojo Clevelan- 
do mieste, Ohio, A. Pautienis iš 
Clevelando liepos pabaigoje iš
vyks į Euclid, Ohio.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Ttlefj REpvbllc 7-1941

pačią
Lietuvos karaliaus

Lietu-
Zigmanfo H žmoną

Henriko

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: . ž

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public.

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

šymai ir kitoki blankai.

HEATING AND AIR 
' CONDITIONING 
DOMAS ŽUKAUSKAS 

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

530.00, pusei metų — $16.00, 
Kitos# JAV vietose metams 

$2-50. LHExIenfuo

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
XR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠS1MOKŽJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

{raukiau Ilgu metu patyrimas.

Siunčiu-----------— dot Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

, REIKALINGA MOTERIS
Lengvam ranku darbui dirbtuvėje.
Patyrimas nereikalingas. > t t

Kreiptis asmeniškai.
Reikia suprasti ir kalbėti angliškai.

1211 So. Western Ave. •-

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
"NAUJIENOSE*’ — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

(Reguliari prenumerata — $10.00)

JiELP WANTED — FEMAVE 
12^ n-Darbifiinkiy reiki*

RELIABLE COOK —HOUSEKEEPER 
fur couple in Winnetka. -

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

Cell evenings or weekend
446-1297 • REAL ESTATE FOR SALE 

NemaL Žemė — Pardavimui

UNION PIER, MICHIGAN — The 
new LUBEZNIK MANOR, 15762 Lake 
shore Dr. Large 1 bedroom deluxe 
cotagges on Lake. Michigan, private 
beach, housekeeping, S75 per week, 
$250 per month. CaH 616/469-9853 or 
Chicago 792-0595. /

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,
- 1490 H. A. M.

REAL ESTAT€ SALE
Namai, Žemė — PardaMįmūl

DĖMESIO 
82-^0 M AMŽIAU* VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A* L A U R AI.T! S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-S775

TTH George SL 
La SaHe; PQ., Montreal 690, 

Canada "

PIRKSIT —- PARDUOSI! - 
NUOMOSIT.

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai Jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
TeL 254 5551

8929 SO. HARLEM AVE.
Tel. 598-3290

135-TA IR ARCHER AVĖ.
Tel. 257-5861 -
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NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOT ARIAT AS — VERTIMAI.

New York© gatvėmis šiomis dieno
mis galima pamatyti jaunas ponias, 
maišeliuose besi nešiojančias jaunus 
šunyčius. Didesni šunyčiai į maišelius 
nebetelpa, bet mažyčius galima bet 
kur nusinešti. Jie pripranta ir nesi-* 
skundžia. - "5

J. BACEVIČIUS — BELL. ] 
INCOME TAX SERVICE

HELP WANTED — FEMALE. 
r+ J Darbininkių Reikią -f- ’

..DIDELE {TAKĄ I VAKARU.. 
EUROPĄ

aiškiai pamatysite, jei Romoje ap
lankysite Vatikano muziejų, pamaty
site Kotrynos Mediči dėdę Popiežių 
Klemensą m. Florencijoje 
Kotryną Mediči, 
Henriko UI motiną, Milane 
vos karaliaus 
Boną Sforza, o Paryžiuje 
m 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) 3324111.

• Senovės germanams, kaip 
ir vikingams, buvo negarbė 
mirti lovoje; Vokiečai tokius va 
dindavo Strohgefallene — mirę 
šiauduose. Si vardas Stiprusis, 
šiaurinės Umberlandijos valdo
vas, susirgo, senatve ir nepagy
doma liga. Jausdamas artėjant* 
mirt j, jis pakilo iš lovos, užsi
dėjo šarvus, paėmė . j rankds 
skydą ir kardą, ir stovėdamas 
mirė. Tai buvo 1055 metais.

—Juozas Bružas, Hot Springs, 
Ark., iš anksto be raginimo pra 
tęsė savo prenumeratą ir at
siuntė $4 auką mašinų fondui. 
Taip pat po $4 atsiuntė Naujie
nų paramai Walter Jurėnas iš 
Skokie, Ill., J. Račkauskas iš 
B'altimorės, Md., ir Vincentas 
Lengvenis iš Kearny, N.J. Po $2 
atsiuntė Juozas Olendra iš East 
Chicago, Ind., ir Juozas Bakšys 
iš Hartford, Conn. Dėkui už ge

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 
. r JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905

PETKAS KAZANAUSKAS, ’Prezidentas
2212 Vr. CermaL Koa< Chicago IF Virgiui* 7-7747

LONDONAS. — Prieš dešimt 
metų Anglijoje iš dešimties al
koholikų buvo viena moteris al
koholikė.-Dabar jau statistika 
pasikeitė moterų naudai: vie
nai .moteriai.,alkoholikei tenka 
tik J? sergą alkoholio liga vyrai.

Anglijoj e iš viso priskaitoma 
milijono alkoholikų, kuriems; 

reikalingą; daktaro pagalbos. Iš 
to skaičiaus % sudaro moterys.;

— Illinois valstijos loterijoje 
liepos 22 d. traukime laimėjo 
37, 306 ir 9718 numeriai, spalva 
—' green. Liepos 23 d. laimėjo 
šie Double Derby numeriai: 
062, 7993, 3761 ir 984964. spal
va—orangė. Kartojame Double 
Derby Siiyer C.up Jaiininšuosius 
numerius bilietų atkarpose: 09 
ir 868, spalva — blue. .

— Mokytoju ir jaunimo stu
dijų savaitėje, Dainavoje, auto
busas išvyks sekmadienį, rug
pjūčio 8 d, 9 vai. ryto nuo Jau
nimo centro. Registrūotis’ pas 
J. Tamulį, tel. 925-4076. (Pr.)

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted ct, Chicago, I1L 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANT INAS

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

vienintelj
« < lietuvį kailininką 7*^ 

Chicago je
^aLNORMANĄ 
Jmg^BURŠTEINĄ 

263-5825 
(i>taigo«) ir

dflylag**'Al!/ (buto)

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENfi _ VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St; Chicago, HL 60629 • Teh WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies {vairių preldy.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

bėrai Company benefits,
days, excellent working

Must be able to right, 
speak English.

Very good nay
* ' ' • ’ 927-0500

Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIU 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 rašyti, prašant .siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui. 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

ttw .paretškĮūi.tis
dinlas Telebrieis birželio laido
je. Aprašymai iHusIrUotas.nho^ 
taikingu nuotrauka — p vi sese
rys iš'Miami. . . Ų

— Kun. Dr. J. Prunskio par 
ruošto Jr Alto išleisto informa
cinio leidinėlio pirmoji laida 
susilaukė visuotino dėmesio ir 
jau išplatinta. Spausdinama ari 
troji laida* leidinėlis gaunamas 
veltui. Aito centre, 2606 
St., Chicago; 111. Antrosios lai
dos spausdinama 30,000 egž.

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

žolę užauginti, kaip žemę, tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $L25. 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:

Dr. A. J. Gutsen
Kietais "viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik__ 21__ —
Minkštais viršeliais - tik j .SVI.___

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
« • v-—l •_ ♦ .- •"y*y •X*-*'—-- ■ » - -

Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ________

SHIPPING CLĘRK
Steady work. Must be dependable. La- 

paid holi- 
conditions. 
read and

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

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

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

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes. Jų bendras institu
cijas ir remia Tisų 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, riet būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

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

trims mėn. — $330z vftnam min. $3.00.
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn.
»• — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai 

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

‘NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui 
tik už $5.00-metams!p ‘'

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
v00 v. popiet — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto. '
Telet: HEmlock 4-2413

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

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

rus linkėjimus ir už aukas, taip 
pat už ankstyvą be raginimą 
prenumeratų pratęsimą, tuo ad 
ministracijai sutaupant laiką ir< 
sumažinant išlaidas.

— Vilija Nasvytytė iš Cleve- 
larido baigė tolimosios komuni
kacijos kursą Keeler aviacijos^ 
bazėje ir paskirta tos specialy
bės pareigoms į Tarrenton avia 
cijos bazę Ispanijoje. Ji lankė 
Erie kolegiją, priklausė skau
čių organizacijai, mokė litua
nistinėje mokykloje. Ji buvo 
vienintelė mergaitė šiuose 27 
savaičių kursuose, v

— Marija Oksaitė iš Beverly 
apylinkės atstovavo Chicagos 
skautes nacionalinėje skaučių 
iškyloje, Wyoming valstijoje-

— Ford City Prekybos centre 
bus nemokamai tikrinamas 
kraujo spaudimas iki liepos 31 
d. šiokiadieniais nuo / 11 rvto 
iki 8 vai. vak. Evergreen Plazos 
Prekybos centre bus ‘ nepiktų 
žvėrelių paroda — Jetts Petting 
zoon — iki rugpiūčio 15 d.
— Alan Banis iš Chicagos piet- 

vakarinų baigė Washburne 
amatų mokyklą.

— Chicago Southwest kolegi
ja, 7500 So. Pulaski Rd., ir kitos 
miesto kolegijos pradės rudens 
semestrą rugpiūčio 16 d. Be ki
tų praktiškų specialybių bei 
kursų bus Aviacijos katedra 
bei tarnybos specialybėms. Su
interesuoti kreipiasi į Registra
toriaus raštine, tel. 735-3000. Ko 
legijoje studijuoja daug lietu
sių. Joje taip pat būna lietuvių 
kalbos kursai suaugusiems va
karais- Jiems vadovauja ir mo
ko prof. Romas Kinka.

— Juozas Ambrozaitis, Midd 
lebury, Conn., atvykęs po 2-jo 
pas. karo Amerikon, įsteigė ir 
išplėtė staliaus dirbtuvę, taip 
pat sėkmingai vertėsi namų sta 
iyba. Ž00 m. Amerikos neprik
lausomybės proga valstijos gub. 
Ella Grasso pagerbė 92 tos val
stijos pasižymėjusius naujuo
sius ateivius iškilmingose apei
gose birželio 25 d. Įteikdama 
naujųjų pilgrimų titulus. Tokį 
titulą gavo ir A. Ambrozaitis, 
kilęs iš Raseinių apsk.

— žinomo fotografo ir foto
korespondento Jono Dovydėno 
nutraukų paroda, pavadinta 
^Faces’’ buvo išstatyta Illinois 
Bell 1-jo aukšto galerijoj. Pa
rodos aprašymas su J. Dovydė-

Sekantj mėnesi bus išnomuojamas 
5 kambarių butas šeimai be vaikų 
Marquette Parke tarp 68 ir 69-tos 
gatvės. ’ ■ J

Tel. 471-2239

PASTOVŪS NAMAI . 
MARQUETTE PARKE . . .

2 BUTŲ moderniai Įrengtas namas 
už Kędzie. žaliame parke. Virs $4,000 
pajamų. Kainuoją $30,000. ,
4 BUTŲ mūras prie Maria'High, Nau

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

2 BUTŲ po 6 kamb., liuksus 6 metų 
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.

Pradėjus rusams leisti siųsti dovanas artiniiesieips, liku- 
sivms kitoje geležinės uždangos pusėje, surinkti duomenys rodo, 

kad vien tik Amerikos lietuviai muitais sumokėjo sovietų val

džių virš 50 milijonų dolerių. -^5

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

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

— Ponia K. Žebrauskienė, 
gyv. Alsip, Ill., tapo Naujienų 
skaitytoja. Jas jai užsakė vie- 
neriems melams mūsų bendra
darbis ir visuomenės veikėjas 
.1. Šarapnickas iš St.Catherines, 
Ont-, Canada. Ponia K. Žebrau
skienė yra jo teta ir šią dova
ną jis nori atidžkoti bei sutvir
tinti giminystės ryšius. Dėko
jant mūsų bendradarbiui p. J. 
Šarpnickui už toki dovanos pa
rinkimą, sveikiname p. K. Žeb
rauskiene ir gerą žinią praneša
me visiems skaitytojams.

— Antanas Joncha iš Audu
bon, Pa., išvyko i Johnson Citv,

. 5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow BUD’S REAL ESTATE su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil- °
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock
well. $22,(XX).
- 2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy
mas gazu, 2 mašinų garažas.

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

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

asą

HOMEOWNERS POLICY

gate Farm Fire am) Casualty Company




