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KALIFORNIJOS GROBIKU MEDŽIOKLĖ 
IEŠKOM VAIKU BROBIKAI

SAN LEANDRO, Kai. — Vienas grobikų pagrobęs busą su 
mokyklinio amžiaus vaikais ir užmarinęs juos Kalifornijos kalno 
urve, prieš kelias dienas pasidavė policijai, bet'-kiti du tebesislaps- 
to. Jie policijos yra stropiai ieškomi, f

Vaikų grobikas James Schoen- 
feldas liepos 18-19 bandė perei
ti Kanados sieną, bet Kanados 
sargybinių nebuvo įleistas, nes 
jis vežėsi ginklus>-kuriuos vėliau, 
5 šautuvus ir 3,400 šovinių, par-- 
davė sporto krautuvėje Casca- 

’ doje.

Kanados policija bei sienos 
sargyba jo nesulaikė, kadangi iki 
liepos 23 d. nebuvo teismo pa
rėdymo ,įsakymo suimti. ’’

Buvęs Kalifornijos guberna
torius ir gal būt busimasis res
publikonų- partijos kandidatas į 
prezidentus Reagan jau iš anks
to pasirinko ir paskelbė kandi
datu' į valstybės “nčeprezidentą 
sent. Richards Schweikeri; Pen
silvanijos. stipriai pasižymėjusį 
liberalą. .

Reagano viceprezidento pasi
rinkimas tegalės būti užtvirtin
tas Kansas City respublikonų 
partijos suvažiavime, bet jau 

dabar tuo yra pajudintas Rea
gano oponentas prez. Fordas ir 
visa respublikonų partija. Ben
drai, Reagano pasirinkimas su
silaukia’daug kritikos ir taipgi 

’ nemažai pritarimo, /•.. •

Reagano paleista 
bomba sujudino 

prezidentą Fordą
Jis kalbėjosi su Connaly ir kitais

Prez. Fordas; tur būt, atsa
kydamas R.-Reaganui, prilaikant 
papročio — akis už akį, pasi
šaukė i Baltuosius Rūmų Tek
saso buvusį .gubernatorių ir Nik- 
sono laikais buvusį valstybės 
iždo sekretorių John B. Connaly 
ir kalbėjosi su juo nemažiau 30 
minučių. Taipgi buvęs Ulinojaus 
gubernatorius Dick Ogilvie lan
kėsi prezidentūroje, kai jį prez. 
Fordas pakvietė Australijos mi
nisterial pinnininkui Malcolm

riuose tikriausiai Ogilvie turėjo 
šnektelti su prezidentu.

Prez. Fordo pokalbis su .Con-į 
kitais beabejo turi ry- 
Reagano viceprezidento

naly ir 
šio su 
pasirinkimu,

Connaly palaiko prez. Fordo 
kandidatūra

Chicago, UI. Ketvirtadienis, LieposUuly 29 d., 1976 m.

GERIAUSIAS ŠACHMATININKAS BĖGA

Paprašė Olandijos vyriausybė duoti jam 
tremtinio teises ir leisti apsigyventi

Amsterdamas. Olandija. — Viktoras Korčnoj, vienas geriau
sių Sovietų Sąjungos šachmatininkų ir galimas'Pasaulio šach
matu čempionas, atsisakė grįžti į Sovietų Sąjungą ir paprašė- 
olandu valdžią duoti jam tremtinio teises ir leisti apsigyventi 
Olandijoje. Rusijos didysis šachmatų meisteris^ laimėjęs Ams- 
terdame vykusias varžybas, turėjo skristi į Šveicariją, o iš ten 
jau vykti į Maskvą ir Leningradą. Vietoj aerodromo, KorčnojUSr 
pasuko į artimiausią Amsterdamo policijos n uovadą. papasakojo, 
kas jis toks esąs ir paprašė leisti jam pasilikti Olandijoje. Olandų 
policija prižadėjo atsiklausti vyriausybės ir patarė jam palaukti.

Kenijos reikalavimai j f Europiečia nori 
sustabdyti infliaciją | ; visi amerikiečiai 

5 PARYŽIUS. — Vakarų Eu
ropos laisvųjų. tautų? valstybės 
tikisi sumažinti infliaciją laike 
12-kos būsimų mėnesių, pristab
dant ekonominį augimą. Vaka
rų Europos organizacija, kuri 
stebi ir seka ekonominį išsivys-

L'

Aminas nesirengia užimti 
Kenijos/.

;. NAIROBI.,— Kenijos užsie- 
nių reikalų ministeris Munyua 
Waiyaki reikalauja iš Ugandos 
prez. Amino, kad jis pasisteng
tų įgyvendinti Kenijos pasieny-

Liepos 27, atrodo, visi likę Li
bane amerikiečiai sulipo j laivus 
ir yra plukdomi. į, Atėnus. ŠĮ 
kartą laivais išvežant iš Libano 
svetimšalius, atsirado 156 ame
rikiečiai ir 153 kitų tautų, pa
bėgėliai. : ;

tų y vena m 11 įveli įjos pasieny- . . . , • '
-je taika ir rainybe.'Ministeristymr-laisyn^.^CRŽ^sej. .Išvežimą- .saugojo ginkluoti,
pirmininkas taipgi pasmerkė lnanti’
Aminą už varoma propagandą mazesią"\nezi^rint’ k^, fk°n°‘ dentai nebuvo prileidžiami, 

minis augimas bus pristabdomas. ---------

Plieno bendrovių 
pelnas

Plieno pardavimas šiais me
tais yra geras ir jis vis didėja, 
bet plieną gaminančių bendro
vių pelnas mažėja. U. S. Steel 
bendrovė skundžiasi pelno mažė
jimu, nežiūrint, kad ji šiais me
tais jau yra pardavusi 5.4 mil. 
tonų plieno.

Per šių metų pirmą ketvirtį 
U. S. Stęel bendrovė turėjusi tik 
119.6 mil. dol. pelno arba 1.47 
dol. kiekvienam bendrovės Šerui. 

, Pereitais metais per tą patį lai
ką ji turėjusi 128.6 miL dol. pel
no. kas sudarė 1.58 dol. kiekvie
nai bendrovės akcijai.

Pasak Baltųjų Rūmų pareigū
nų, prez. Fordas niekam nieko 
nėra prižadėjęs ir niekam nie
ko pažadėjęs, bet pokalbis su 
Teksaso ■ buvusiu gubernatoriu
mi turi reikšmės ir yra suriš
tas su busimąją respublikonų 
partijos konvencija Kansas City 
ii- su busimuoju prezidento kan
didatu į viceprezidentus. ,

Prezidentas ir Connaly, abu 
išėję į Baltųjų Rūmų sodą šyp
sodamiesi, kalbėjosi su spaudos 
atstovais. Connaly sakė, kad 
senatoriaus Schweikerio iškė
limas iš Reagano pusės vice pre
zidentu, be abejo turi ryšio su 
šios dienos mano tvirtinimu, kad 
prez. Fordas yra geriausias as
muo kraštui ir, žinoma, neklys
tant, partijai. ’ „

Prez Fordas viceprezidento 
dar nepasirinkęs

prieš Keniją, kuri ugdo neapy
kantą, baimę ir teroristinę nuo
taiką ir pareikalavo, kad Ami-' 
nas nustotų žudęs pačios Ugan
dos ir Kenijos piliečius. Aminas, 
esą, turįs įgyvendinti 7 taikos 
ir gero sugyvenimo punktus: at-i 
traukti nuo pasienio kariuomenę, 
sustabdyti teritorinius reikala
vimus, sustabdyti žudymą, ne
kaltų Kenijos piliečių gyvenan
čių Ugandoje, nustoti grasinti, 
vartojant jėgą, nutraukti šmeiž
tus prie Keniją, laiku atsily
ginti už gaunamas iš Kenijos 
prekes ir patarnavimą, nesulai
kyti ir neatiminėti prekes siun
čiamas į kaimynines valstybes, 
kaip į Burundį, Rwanda, Suda
ną ir Zaira, i

Minėta tautų organizacija OECD 
sako, jog yra ženklų rėdančių 
infliacijos silpnėjimą, nemažė- 
jant ekonominiam pajėgumui. 
Tačiau,"reik manyti, kad varto
jamų prekių kainos Vakarų Eu
ropoje 1976 m. tepakils 7%. In- 
fliacijos' gi augimas sieks 6% 
ir gal būt ji pakilsianti iki<8% 
n* daugiau dėl buvusių Europoje 
didelių ir stiprių sausrų, kurios 
beveik viską- išdegino.

Nedarbo klausimas
Surinkta statistika- rbdo, kad 

amerikiečieus daugiausiai jaudi
na ir daugiausiai juos vargina 
nedarbo klausimas. Kainų, kili-

Brežnev reikalauja
DAMASKAS. — Brežnevas 

yra yra pareikalavęs, kad Siri
jos prezidentas nutrauktų visus 
karinius veiksmus Libane ir ati
trauktų kariuomenę, bet Sirijos 
prezidentas Asad viešai pareiš
kė, jog jis atmeta visus ultima
tumus, nežiūrint keno jie yra at
siunčiami, įskaitant ir gautus iš 
Palestinos išlaisvinimo organi
zacijos vado Ąrafato bei Izrae
lio. 'Jis ir nemanąs trauktis iš 
Libano.

Maskva yra stipriai apginkla
vusi Sirijos kariuomenę ir da
bar remia ir ginkluoją palesti
niečius ir kairiuosius musulmo
nus. ' r •

Prez. Fordas ir Connaly abu 
kartu, tvirtino, kad jie visiškai 
neaptarė Connalio galimybės 
būti viceprezidentu. Bet laikraš
tininku klausiamas; prezidentas 
šypsodamas pasakė:' 'Aš neat
metu galimybės, bet yra per- 
anksti ką nors sakyti... Yra ki
ti, su kuriais norėčiau pasikal
bėti”...

Padidinti benzino 
mokesčiai

Liepos 27 d. Cook apskrities 
taryba nutarė padidinti benzi
no mokesčius vienu centu už ga
lioną, kas vidutiniškai auto ma
šinos vairuotojui j metus susi
darys daugiau benzino mokes
čių 8-10 dol.

Ministeris pirmininkas Wai-1 mas ir kitos ekonomines bėdos 
yaki pripažino; kad Aminas pa
skutiniu laiku dalinai atsilygi
no už gaunamą iš Kenijos aly
vą, bet ne visai : dar liko nesu
mokėtų 50 mil. dol. Kenija, esą, 
galinti Ugandai pristatyti aly
vos ir benzino, jei Aminas iš 
anksto pradės mokėti grynais 
pinigaisr bet ne grasinimais. ’ 

Kelioms valandoms praslin- 
įcus po tokių . Kenijos griežtų 
reikalavimų. Ughndos prez. 
Aminas, kuris prieš tris dienas 
grasino jėga užimsiąs Keniją, 
pareiškė, kad jo kariuomenė ne
įžengs j Keniją ir neužims nei 
vieno Kenijos teritorijos colio.

Harrisų teismas -
Patricija Hearst, laikraščio 

savininko duktė, pareiškė tar
dytojams, kad ' sutinkanti liudy
ti Harrisų teisme nereikalauda- 
nĮa garantijos bei .‘‘nuodėmių 

.atleidimo”. Taipgi ji nepasinau
dosianti penktuoju konstitucijos 
paragrafu. . .

Teisiami Harrisai tai suži-1 
noję, atsisakė kviesti bet kokį 
liudininką;' Tai reiškia, kad jų 
byloje valdžios advokatai nega
lės kviesti iš savo pusės liudinin
kų ir tuo atvejų negalės* liudyti 
teisme Patricija Hearst.

amerikiečiams mažiau rūpi negu 
nedarbas.

. Gal todėl darbo statistikos 
biuras daugiausiai susilaukia 
kritikos ir daugiausiai gauna 
pylos iš Amerikos žurnalistų 
pusės. Jie tvirtina, kad darbo 
statistikos biuro statistikai su
vesti metodai yra niekam, tikę, 
nėra teisingi ir*todėl dažnai pa
skelbta statistika prieštarauja 
gyvenimui. Pavyzdžiui, birže
lio mėnesyje faktinai buvo, 8% 
bedarbių Amerikoje, bet-oficia
lūs statistikos biuro daviniai 
skelbė -7.5 '

Čikagos teisininkų 
sąjunga

ČIKAGA. — Čikagos teisinin
kų sąjungos'prezidentas pasky
rė 400 . teisininkų į komitetą, 
kurie tyrinės ir tikrins kitus tei
sininkus, skirtus ar renkamus 
į atsakomingas pareigas. Jų 60 
dirbs apklausinėjimo skyriuje 
ir 40 — tyrinėjimo bei tardymo.

Paskirtų teisininkų į komite
tą sąraše nesiranda nei vienos 
lietuviškos pavardės. Atrodo, 
kad lietuvių teisininkų, tinkamų 
Į .-atsakinga* pareigas, visiškai 
nėra. if -.#*2L

siena su Libanu <■
TEL AVIV. — Izraelio minis

terio pirmininko Rabin'praneši
mu; Izraelis nemano priešintis 
Sirijai užvaldyti palestiniečius 
Libane.

Lyg ir tai patvirtindamas, 
Izraelis atidarė sieną su Libanu- 
Libaniečiai dabar laisvai lanko
si Izraelyje. Jie jame gauna ne
mokamą medicinos gydymą, jei 
yra sužeisti, ir Izraelio daktarų 
sveikatos patikrinimą. Libanie
čiai Izraelyje parduoda Libane 
augintas daržoves,-keičia pini
gus ir perkąsi prekių, kurių Li
bane bėra. " '

■ ” * *

Libano-Izraelid*' pasienyje 
bar viešpatduja’taika.

da-

Mozambikas puola
. Rodeoją

SALISBURY. — R’odezijos 
gynybos m misterio’pranešimu, 
Mozambiko kariuomenės daliniai 
liepos 27 d. peržengė Rodezijos 
sieną ir užpuolė baltųjų'gyvena
mas sritis. Mozambiko kariai 
vartojo granatas, kulkosvaidžius 
ir mažo kalibro patrankas-

Pasak’ ministerio, tokie Mo
zambiko veiksmai gąli išsiplės
ti į rimtą ir -labai pavojingą 
konfliktą. Juodųjų partizaninis 
terdras jau senai vykdomas Ro- 
dezijoje iš Mozambike esančių 
jų stovyklų, bet dabar jau yra 
prasidėjęs atviras puolimas ir 
dalyvaujant Mozambiko žarei- 
viams.

Vėsesnis
Saulė teka 5:40, leidžiasi 8:13

Stiprus žemės 
drebėjimas Kinijoje 
Liepos 27 Kinijos žemėje bu

vo stiprus žemės drebėjimas, sie
kęs pagal Richterio skalę 8.2 
punktus. Silpnesnis žemės dre
bėjimas dar kartojosi kelias va
landas vėliau po pirmojo stip
raus smūgio. Pekino ir.Tientsin© 
miestuose susproginėjo narnų 
sienos irjangų. stiklai..,Kaikurio- 

kritorpastatų•'■plytga- 
liai. -■ . .

Alaskoje buvęs žemės drebė
jimas 1964 m. siekė 8.4 punktus 
pagal Richterio skalę, kuris pri
darė idaug nuostolių ir užmušė 
114 asmenų. Manoma, kad ir 
Kinijoj dabartinis tokio pat dy
džio kaip ir Alaskoje žemės dre
bėjimas i>us sugriovęs pastatus 
ir užmušęs daug žmonių, bet tik 
Kinijos žinių, agentūros tokiais 
atvejais nieko nepranešinėja.

Žemės drebėjimo centras bu
vęs prie Yun Ho upės netoli Tien
tsin©. miesto, kuris turįs 4 mil. 
gyventojų. Taipgi miestas Tang- 
shan, kuriame gyvena 1 m ii. gy
ventojų, yra nepertoliausiai nuo 
žemės drebėjimo centro ir ga
lėjo smarkiai nukentėti.

■Šis žemės drebėjimas Kinijo
je yra jau antras iš eilės. Prieš 
dtt mėnesius žemės drebėjimo 
Yunnano provincijoje, maždaug 
900 mylių atstume nuo Pekino.

Soyietų valdžios atstovai tuo
jau piasigedo žymaus šachma
tininko. Jie pradėjo teirautis, 
kur jis galėtų būti. Policija pra
nešė sovietų grupes pirminin
kui, kad jis nesirūpintų, Kočno- 
jus yra saugioje vietoje,-nieko 
blogo jam neatsitiko, o už po
ros savaičių olandų valdžia nu
tars, ar duoti jam tremtinio tei
ses ir leisti pasilikti Olandijoje. 
Amsterdamo policija, norėdama 
apsaugoti jo gyvybę, patarė pa
sirinkti saugią vietą, kad nega
lėtų prie, jo .prieiti^sovietu agen
tai.

Be šachmatų didmeisterio ti
tulo, Viktoras. Korčnoj Lenin
grade eina istoriko pareigas. Jis 
dirba miesto archyvuose ir tvar
ko praeiti liečiančią medžiagą. 
Korčnojus gavo teisę palikti dar
bą ir vykti Į Olandiją, kad galė
tų dalyvauti ten suruoštose tarp
tautinėse šachmatininkų varžy
bose. Dabartiniu metu geriau
siu Sovietų Sąjungos šachmati- 
nin skaitomas jaunas Anatolijus 
Karpovas, bet po jo stipriausiu 
žaidėju yra Korčnojus.
-'■Korčnojus yra 45 metų am

žiaus, vedęs, turi sūnų, šeima 
pasiliko Leningrade. Lenin gra
de užklausta Korčnojaųs žmona 
Bellą atsakė laikraštininkams, 
kad jis, prieš išvažiuodamas, 
nieko, neminėjo savo žmonai apie 
galimą negrįžimą iš užsienio. 
Jeigu jis būtų iš anksto planavęs 
pasilikti užsienyje, tai jis būtų 
žmonai ir sūnui šį tą pasakęs. 
Dar ir dabar jojo žmona n enori 
tikėti, kad jis nebegrįžtų į Le
ningradą. kuriame turi šeimą ir 
dirba.

Liepos 15 dieną Olandijon at-

Pabrangs dujos
WASHIXGTONAS. — Fede

ralinė energijos komisija leido 
dujų bendrovėms pakelti dujų 
kainas iki 13 centų už vieną D’yko sovietų rašytojas ir istori- 
tūkstantį kubinių pėdų. .Viduti
niškai dujų vartotojai turės su
mokėti duju bendrovėms 15 do
lerių į metus daugiau.

Floridoje, kur nėra žiemos, 
dujų vartotojas gal būt daugiau 
sumokės" už suvartotas dujas 
tik apie 5 tol. bet, pavyzdžiui, 
Illinojuje — net 21.45 dol.

P. Afrikoje dega 
. mokyklos

kas Andrei Amalrik. Jis buvo 
laikytas keliuose kalėjimuose ir 
prievartos darbo stovyklose. Jis 
gavo pasiūlymą dėstyti Olandi
jos ir Amerikos universitetuose. 
Kol jis apsispręs, kuri pasiūly
mą priimti. Arrialrikas pasiliks 
Olandijoje.

Korčnojus olandų vyriausybės 
atsakymą gali gauti už keliu 
dienų, bet kartais jam gali tek
ti palaukti net porą savaičių, 
kol olandų vyriausybė surinks 
visus duomenis ir nuspręs.

.JAHANESBURGAS. — Pietų s WASHINGTONAS. — Ameri- 
Afrikojė’!visos mokyklos. įskai-[kos saugumo tarybos kaikurie 
tant ir juoduju. pradėjo veikti, nariai, pasak U. S. News and 
įsakius švietimo ir vidaus rei- World Report žurnalo,, mano, 
kąlų ministerijoms. Juodukai jog Libano civilinį karą išspręs- 
tačiau nelaba i noriai eina į moky-Į ti taikiu būdu nebus galima ir 
klaą mokytis. Jie noriau tran- todėl yra pavojaus dar šiais rin
kosi gatvėse ir mėto padegamas kūniniais metais susikirsti su 
bombos,! mokyklų pastatus. Sonetų Rusija.

4 *
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[MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS N’ERhLAVlČIUS 5 į

Nebūsiu ten sąrašuose niekas nleso ifeHkė kai gėrimas Be to, bus lengvai išspręsta tii-
Grert bėga’ qietai, ir laikdr teka, * ‘ 
Rimti grabėriai patylom šneka, 
Ir nebereikia man mano vilos, 
Galit sodinti,nors ir ant ylas.
C.- 7 . .. . ’ Mikas Mužikas

Kas vedė ir kas oritarė? fį

“čandara” š. m. liepos mėn. 2 dienos Nr. 8 taip raso:į - .
... “Jų tėveliai ta proga savo namnpse suruošė vaišės. Onu

tės ir Edv. bulaičių vaišėse dalyvavo dr. Petras Kisielius, kuris 
pravedė net liaudies dainas; prie jų prisidėjo p-iiai Gančiauskai, 
r. B. Sakalienė, p-nia Didžiulienė, ir dar-keletas svečių iš Indianos 
bei 3 arquette Parko”. -

Gal,- ne visiems žinoma, kad JEdv. šulaitis yra spausdinamo, 
pavergtoje Lietuvėje “Gimtojo Krašto” labai aktyvus bendra
darbi?. Jis kasmet mėnesiais išbūna Lietuvoje, todėl dr. P. Ki
sieliaus ir visų kitų virš minėtų buvimas ir dainų pravedimas 
par o. o, kad jie aiškiai laikosi šulaičfo linijos. Ateitininkų vadas 
Kisielius, atrodo, dainas pirmuoju balsu jau senokai atidainavo. 
Dabar jis tik pritaria- arba turavoja, o veda bendradarbiautojai 
ar tiltų su sovietais statytojai...

.š viso, tas dainas, dainavimą ir dabartinę sumizgusią padėtį 
gal geriausiai aptarė ciceriškis Jonas Valaitis 100 Pasakėčių kny
goje pasakėčia “Katė ir Lakštingala”:

Katė lakštingalą piagavo,
Nagus įleidus į vargšutę,
Suspaudus meiliai jai posmavo:
— Lakštingalėle^ mano tu meilute, 
Girdžiu visur tave už giesmę gerbia, giria 
Ir net eilėn garsiųjų giesmininkių skiria.

Bičiulė lapė man prasitarė meilingai,
Kad tavo balsas toks skardus ir stebuklingas, 
Kad dėl giesmės puikios tavos .
Ir piemenys, ir piemenaitės — be galvos.

Labai norėčiau uš pati patirti, 
Pasiklausyti tavo balso norių. . 

besidraskyk! Nereik, drauguže, užsispirti; 
Nebukštauk: valgyt aš .tavęs visai nenoriu.

• Tik pagiedol? ką nors: tave paleisiu, 
Miškuos ir soduos vėl skraidyt galėsi.

Aš meile muzikai tau lyg-stu, ar žinai, 
Savybėj murkdama, sau užmiegu dažnai.

šiuomet Lakštingala kentėjo aršiai — 
Naguos' katės vos vos kvėpavo vargšė. 
— Tai ką? — Kate vėl tęsia, — 
Man pagiedok truputį, sese!

Bet giesmininkė vien tik čirkšti Netesėjo!
— Tai ir miškus tik šitaip tų žavėjai? — 
Su pajuoka Katė paklausė —’ 
Kur šitoji jėga, grynumas ausiai, 
Apie kuriuos be paliovos garsina? .
Mane savų vaikų toks cypimas atgrasina. 
Matau, kad giesmei netinki, nėra jėgos, 
Ir viskas be pradžios ir pabaigos, 
žiūrėsim, kaip skani tu būsi ant anties. 
Ir žuvo giesmininkė naguose katės — 
Suėdė vargšę iki trupunėtio.

kėjas sako antrajam:
-Savo rinkinį padidina u nu

pirkęs Matuzefio laišką ir taipgi ’” 
šv, Petro. Bė to, turiu laišką 
Koperniko.

— Pone, — atsako antrasis, 
— tai viskas gerai, bet nepra
lenkia mano rinkinio, kurs yra

lėsite pamatyti laišką dar rašy-Į 
tą prieš Adomą, antspauduotą 
Rojuje. '■'< ' 1“
Tvarkos ir įstatymu temomis.;

Praeitų rinkimų .propagandi
nėse kalbose kandidatai kalbė
davo apie tvarką ir Įstatymus. 
Pastarojo meto Įvykiai rodo, kad 
šiuose rinkimuose tos'temos ne
bus aktualios:

— New Orleano policija sulai
kė jauną vagišių ir pakaltino ne 
tik Įsiveržimu Į butą, bet ir už 
čiulpimą nukentėjusio nykščio.

— Maryland valstijos policija 
vaizdavo dešrų pirklius 'ir. sura
do 13,000 svarų pavogtų "dešrę# 
ių, žinomu hot dog vardu. 2

— Kalbant apie dešras, prisi-. 
mintinas įvykis- Vokietijoje. 
Frankfurto mieste policija su
gavo vokiško tvarkingumo plė
šiką. Jis apiplėšė mėsinę ir atė
mė iš mėsininko §254. Viskas 
būtų gerai baigęsis,- jei ne vokiš
kas tvarkingumas^ plėšikas tdĄ 
"e krautuvėje- pirko lašinukų ir 
dešros už §3.86,f o kai po plėši
mo grižo jų pasiimti, tai pakliu
vo policijai tiesiai Į rankas.

—-r-Luizianos' valstijoje -Baton 
Rougė policija Uždarė Į šaltąją 
švento Rašto pardavėją, vaikš-

buvo reklamuojamas per CB ra
diją.-

— Blogiausiai atsitiko vienam 
Los Angeles moterų prievartau
to j ul Jis užpuolė ir rengėsi iš- 
prieyąjtauti ,j^^riškai agši-'je išklausyti jauno škotiškai 

' t nusiteikusio kalbą.
-r- Jūs esate taip skeptiškai 

nusiteikęs, kad daugiau nebeti
kite? — klausė Kantas.

— Taip nebuvau mahęšį — 
atsakė jaunasis išdidžiai. Aš 
sakau, kad aš tik tą tikiu, ką 
aš savo protu išaiškint galiu!”

—- Tada4 ■! * visiškai prieiname prie to paties. 
t f J (W)

* -
liko U. Petrokaitfe

toks pasikalbėjimas: \
-— Drauge komisare, stebėtis 

reikia: visa jūsų krūtinė meda- 
. liąįs išpuošto! Kaip jūs juos ir 

daug-vertingesitis: jamę jūs, ga-1 gavote ? >r.; ■z
— Taip-. ?PaskutinĮ Agavai), 

i turėjau pirmuosius; gi pir-
" ' ūmuosius gavau, kad neturėjau 

nė viena -(vp)
Riebuliai į Sov. Sąjungą

Vienybės 9/nr. Etebėtojas sa- 
’go Pastabose rašo, kad Tar(y)- 
bų Lietuvoje kokhozninkai jau 
susilygino su miestiečiais — dar-' 
bininkais ir darbo inteligentais:

Tarybinių penkmečių vai
sius Lietuvoje? apžvelgdamas, Z. 
V., RekašiusVpastebi r “Viduti
nis kolūkiečio atlyginimas (jei 
tikėti komisarai Drobniui) per
nai, buvęs 114 rublių mėnesiui/o 
darbininkams ir * tarnautojams 

5atlyginnno‘ vidurkis siekė''J42 
rublių”. Kadangfdauguma kolū
kiečių turi “nykštukinius” dar
želius, kurie duoda gero pelno, 
nes stropiai' prižiūrimi, galima 
spręsti, kad “kaimietis koiūki- 
ninkas Lietuvoje ekonominiai 
jau" susilygino "su miestelėnu”. 
Pačioje Rusijoje tokio susilygi- 
nimo dar neįvyko, <nes, viena, 
'rusai kaiirSbČiaijne tokie darbš
tūs kaip lietuviai. s’ . x

Daugelis; amęrikiečių ir Ame
rikos lietuvių turi problemų su. 
dideliu svorių?'topo mažinimu, 

žiojantį visiškai nuogą prie 10 [ Lietuvių Sąmoningumui Ugdyti 
tarpvalstybinio kelio ir giedan- Drąugijos patikėtinis siūlo pa
tį :■ “štai aš esu visiškai nuogas, i daryti ekonominius mainus: rie? 
koks į šį. pasaulį atėjau”,.^ 7 ■. r buliams važiuotnįįD.kup. Lietuvą 

— Califomijos valstijoj Moun- ' pagyventi ant. ekpnominiai su- 
?ain View policija sulaikė mies- .lygintos dietos, o čia leisti atsi- 
žionį, bandžiusį prigirdyti savo‘ ganyti per mažai svorio turin- 
:moną modernioj, vandens dovo j-, j čiiis. Būdami .čia, jie galėtų pa-- 

—- Indianos akcizo pareigu- mokytl-mūsų studentus lietuvių 
•nai sulaikė Ohio valstijos pilietį, kalbos, o agitpropo darbuoto- 
pardavinėjant degtinę be akcizo jams'.būtų lengviau Įrodyti, kad 
arba mokesčių benderolės, bet kapitalistai yra tikrai -ištižę.

Ar ryškinti auselėms mano mintį vėlei" 
Lakštingalai giedoti menka, ; .
Kai Į katės nagus patenka.

Senas sendraugis Petras Perkūnas

Gerai, kad ne kalviu tapau; turėčiau 
kūjį ir priekalą nešiotis. — džiaugėsi 
dailidė

Tendradarbiavimo partneriai
“Nepriklausomos Lietuvos“ 

savaitraščio 27 nr. rašoma, kaip’ 
19:0 m. lietuviški kvislingai — 
J. Paleckis. S. Pupeikis ir Gu- 
dzevičius nustatė Lietuvos su j 
Gudija sienas. -M. Blynas tą i 
“nustatjTną” taip aptaria:

— Ši siena buvo nustatyta 
Cardįne lietuviškiems kvislin- 
gar»n puotaujant su žudais ir 
va'inėjantis po Raltvydžiu gi
ria’. ragaujant medžioklės pilai-1 
t ė « stumbrine. Apie tai rašė 
pats “draugas'' Paleckis savo 
atsiminimuose. Vieton važiavę 
pažiūrėti tikros tautybių padė^j 
tie° Apso, Gervėčių, Rodunės.i 
Fe ^nos srityse, jie vyko j Balt-1 
.-■togę ir toliau žiūrėti stumbrų ■ 
ir maukti rusiškos vodkos.

Geras receptas
1-cz. Kennedy, prez. de Gau- : 

ii'is ir prerrTgrar Ghrr*ščiovas * 
kar‘s h’u n atvyk.' i tfriką. Vi
si trys .svyko pasižvalgyti ;>o

kraštą. Važiuodami pamatė, kad. 
juos atsiveja strypais, pagaliais^ 
apsiginklavęs'vietinių gyvento
jų būrys. Kelias smėlėtas, išbėg
ti nėra vilties, reikia ieškoti ki
tos išeities. Prez. Kennedy nu
metęs gerą pluoštą dolerių. Ve
jantieji pasiėmę pinigus ir vis- 
tiek vejasi toliau. v

Tada prez. De Gaull’is, me
tęs visą krūvą frankų, tačiatf ir 
tai nieko nepadėjo. Tada Chruš
čiovas ėmęsis gelbėti padėtį. Pa
ėmęs popieriaus ir plunksną, 
kažką užrašęs ant kortelės'. Vi
jikai atsiviję iki kortelės, per
skaitę ir tekini metėsi bėgti at
gal. Pavojui praėjus, abu pre
zidentai panorėjo sužinoti, kas 
ten buvo užrašyta kortelėj, kad 
taip nuostabiai pageliojo.

Chruščiovas, gerokai pasira
ginęs. pagaliau pasakė užrašęs: 
“šis kelias veda j komunizmą“.

Krizas Pleperis
Vila prieš Aušrą

Antai pažvelki, tai mano vila 
Dunkso terp medžią plačiai. 
Vieni nukrinta, kiti pakyla, 
O kiti miega saldžiai.
Kur tas garsas, kuriuo i 

f skambėjai,-
Kur tie šokėjai, kur tie gėrėjai. 
Kur tavo, vila, tie spinduliai. 
Kuriuos skleidei Lietuvai, mūsų i

[ tėvynei, i

Krosna u į vHą ir vis žiūrėjau 
Pro plačius langus į oldsmobilį. 
Velniop, visokie aukų rinkėjai, 
Numetu centą ir tegu tyli. 
Nes mano vila šviečia tačiau 
Už mano pačio plikę skaisčiau.
Sąskaitos banke kasdiena kyla, 
šviečia tėvynei ta meno vila. 
Ir todėl niekam nieko neduosiu.

\ <

tų statybos problema. B. Buku

Išmintis ir tikėjimas f

Kartą filosofas Kantas buvo 
priverstas vienoje ponių sueigo-

sąko Kantas, —

Magaryčios

© Betkoks asilas gali sugriau
ti daržinę, bet jai pastatyti rei
kia gero dailidės. (Sam Ray- 

■ burn).
• Politikierius sakė, kad kon- 

‘ gresas dalink darbo laiką Į dvi
dalis: leisti Įstatymus ir padė
ti savo draugams jų išvengti.

e Jei niekas nekreipia dėme
sio Į jūsų drabužius, galionas da
lykas, kad jūs esate gerai ap- 
sii^ngęs.

© Geriausias ’ būdas spręsti, 
kas bus ateityje -— yra prisi
minti praeitį. (Lordas Halifax)

O Texas valstijos kandidatas 
vienoje rinkiminėje kalboje apie 
savo varžovą taip pareiškė: 
kad koks nors asilas tą niekam 
netikusi valkatą mirtinai už- 
špardys; "tikiu, kad aš tai pada
rysiu”. .

© Gera vadovybė yra menas, 
kaip iš vidutinio gabumo žmonių 
padaryti gerus darbuotojus, 
-j© Yra žmonių, linkusių gy
venti praeitimi; tai lengviausia 
ir pigiausia (Dr. Ęsteb). .

•_ Patarimas-■ pilvočiams: 
kramtyti apetitą, o mažiau val
gyti. (Oridijuš). . > >

S Girtuoklis norėjo žinoti ke
linta valanda ir klausė praeivių. 
Gavęs atsakymą; murmėjo: “At- 
rodo, kad niekas šiandien neži
no tikrojo laiko, iš kiekvieno 
vis gaunu skirtingą atsakymą”™

• Lenktynių arkliui neduo
da ėsti prieš lenktynes, o dau
guma lažintojų nevalgo po lenk
tynių. S. Pašilytė

When y ou’re
• turned?out to pasture, 
will it still be green?

Maybe your life’s pretty 
good right now. But if you 
want to keep it that way, 
you’ve got to plan for it And 
one way you can do just that * 
is by signing up for the

you TOork.

buy U.S. Savings Bonds.
Then, when you’re ready 

to stop working, you’ll still 
be able to keep on living. 
Now E Bonds pay 65 interest when brief 
to mstnnty of 5 y*ars (4H* the first yaax). 
Lori, stolen cr destroyed Bonds om 
hr r-plucpd if records are provided. Wtaft 
tweried, Bond c can be embed st ycnr 
hank. Irtoreri is not sahjert to Etato or lorn] 
inrnrje wnrf findoral tax may b*» 
drtEcrrsd until mdempdou.

in^nerica

BALTŲ
Kelionės įs

KAZYS KARUŽA .

— Leidžiamės už 20 minučių. Po neužilgo 
greičiu smigo žemyn. Mes nieko nematėme, nes

įo lėktuvas visu 
me, nes buvo 
vo tyla lėktuyę, 
,i lėktuvo spar
nas ir lėkdamas 
; Julijos švabai- 
kamuoliu nusi- 
e kasotų gluos- 
auhystės dienas 
priviliodavo ir

kari negirdėti žmonių kalbų, bet motorai 
nuošė zvimbė, lyg spiečius bičių, spiesdamas i 
iš -gražaus Pijo Kriščiūno sodo per poetės 
tės sodybą Didžiųjų Šelviu kaime, kuris 
rišdavo Jaukais ir susikabindavo pakelėje 
nių šaltose. Ir šiandien prisimenu tas 
Sodybose Lietuvoje, kol bičių spiečius 
grąžindavo j bičių avilių namukus.

fV. Vokietijoje pirmieji mūsų žingsniai

Tylomis nakties metu išniro lėktuvas iš" lietingu de- 
besu ir pri langus sužibo milijonai Įvairių spalvų -žibu r 
riai ir apšviestas leidimosi lėktuvų takas. Jau artėjant 
prie žemės, lėktuvo pilotas pakabino didelius sunkius gu--bu. 
minius ratus po lėktuvo liemeniu ir išsižergė lyg vėžys/ -‘J 
audros išmestas ant jūros kranto. Taip grybštėlėjo ast> ? 
riais ratais nusileidimo taką ir dar pašoko ir vėl palietė. J. 
kelią ir visu smarkumu pilotas uždėjo ratams stabdžius, 
kur greitis lėktuvo nusilpo ir pamažu privažiavo nusilei-.// 
dimo ir Išlipimo vietą. ' • ’ /

Pilotas -padėkojo keleiviams ir prašė, kad visuomet 
keliautų jų bendrovės lėktuvu 747 Condor. Visi po to ke- -. 
leiviai plojo ir džiaugėsi, kad laimingai nusileido aėrod- 
rome, be kliūčių skrendant 11 valandų padangėmis. Taip 
ramiai eilute einame lėktuvo taku pro duris, kur visus —J 
keleivius su šypsena palydi gražios, žavios tarnautojos v 
ir.sako:.—Iki malonaus? pasimatymo grįžtant atgal i ; ' 
Ameriką. Taip pat laiptais lipame ir" gražaus .didingo 
pastato takais, kąridoriais-skubame pasiimti savo laga:> 
minus, kuriuos netrukus turėsime parodyti vokiečiųC V 
muitininkų’ kontrolei: Policija patikrino pasus, užSpaū-;,;;'r 
dė antspaudus. Taip pat keleiviai labai skuba j geIėžinke-? T:'-;r’ 
lio stotį požemio koridoriais, salėmis, nes^ tenr’.jaūtlaukė/V - 
traukinys, kuris vežė keleivius į centrinę geležinkelio sto
ti taip pat Iš ten rieda traukiniai į kitas VakaiU: valsty
bių šalis ir net už geležinės uždangas. -. - .... d. ; ’..jč:

Rizikingas pasitikėjimas. Dauguma-Cltrič^^\.ląngėIid'?JC, 
perka bilietus keliaudami traukiniu^. ’/Kiti .turi “EuraiĮ- 
pašs”, bet žiūriu, vienos Jaunos poros nepraleidžia gele
žinkelio bilietų tikrinimo kontrolė. Abudu aiškinasi ir 
rodo Travel Express Čekius, bet jų niekas neinamo nak
ties metu. Aš likau prie jų ir atkreipiau daugiau dėmesio 
Į minėtus keleivius, (atrodo, kad šie keleiviai Sudaro vėt 
dusią porą), o jų apsirengimas baisus, lyg. tikrai suvar
gę apiplyšę “hipiai”: tik abudu jauni, apie 30 metų am
žiaus tikriausiai amerikiečiai. Abudu nusiminė* liko sto
vėti prie kontrolės lahgeHo. Aš nuskubėjau toliau ir sė
dau su keleiviais j traukini, pasidėjau pirmoje klasėje la
gaminus ir užėmiau sau vietą prie lango taip, kaip ir lėk
tuve. žiūriu, kad traukinys išeis tik -už. 20 minučių? Su
galvojau išlipti ir nueiti atgal prie ? bilietų, pardavimo 
kasos. Žiūriu abudu jauni amerikiečiai nepajudėjo. visai 
iš vietos. Nusiminę stovi, žmona verkia^ kad juos sulaikė ? . 
ir negalės išvažiuoti Į Frankfurto centrinę, gėlež. stotĮy;>¥ 
o iš ten i Paryžių. Pavėluos. Aš priėjęs prie jų klausiu, 
kodėl jie nevažiuoja. Abudu nusiminę žiūri į mane ir ta
ria žmona angliškais

—,Mr. reikalinga už bilietus mokėti $60, o mes turi
me tik $20. Visi pinigai yra čekiuose. Jie. reikalauja už 
bilietus mokėti grynais, o mes jų neturime ir dėl to turi- 
me pasilikti iki ryto kol atidarys mainymo pinigų kasą >. 
stoty. Apdriskusiais rūbais ponia sako žvilgtelėjus Į 
mane: ? . .5 : .

— Mr., ar jūs esate amerikietis? . .
— Taip, ponia..
Nors man jie nepažįstami, bet jų pagailo ir pasiū

liau jiems savo paslaugą kad aš paskolinsiu $40, bet juos 
turi grąžinti man pakeitus vėliau travel čekius. Abu nu-. 
džiugo ir sako: _ d. _

* —Mes jums duosime travel čekius.
Bet aš pabrėžiau jiems, kad pasiekus Frankfūrtą, 

jie iškeis minėtus čekius ir grąžins man. pinigus. Tuomet 
aš ištraukiau iš krepšio pinigus, bet turėjau eiti įą nusi
sukti prie sienos, nes pinigai dėl saugumo buvo pririšti 
už kelnių juosmenio, prie “pilvo”, kad neištrauktų va
gys kelionėje po Europą ir taip padaviau jiems $40. Gal
voju, kad reikia pasitikėti ir tuo būdu jie nusipirko bi
lietus ir visi trys nuskubėjome traukinį. Jtę važiavo' antra 
klase, bet visą laiką palaikė su manimi kontaktą kelionė
je. Taip pasiekėme laimingai Frankfurto gelež. centrinę 
stotį, bet ir čia negavo pakeisti pinigų, nes buvo : dar. . 
ankstyvas rytas, o visi bankai, savaime aišku, dar buvo* 
uždaryti. Turėdami viėną Valandą laiko, patukome į sto??; 
ties restoraną, kur užsisakėme kavos. Už kavos puodu
ką mokėjau $1. Net nustebau,'kad UlfFbfžngf Vo-1^ 
kietijoje. f
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Rašo Vladas Rasčiauskas
Laivas toliau negali plaukti koje turėjo būti kokia upė, lau

I Plečiasi angliakasiu 
streikas

Juo toliau plaukėme,, tuo 
daugiau- vandenyje buvo ledų. 
IŠ kur tie ledai atsirado, nie
kas tiksliai negalėjo pasakyti. 
Visiems aišku, kad vanduo nie 
kur ramiai nestovi. Keleiviai 
tvirtina, kad Pacifiko yanduo 
ramus. Ten nėra net didelio’ 
vėjo, užtat ir visą vandenyną 
vadina Ramiuoju vandenynu.' 
Vėjas ramus, bet ir pačiame 
Ramiajame vandenyne van-! 
duo neramus. '

Mokslininkai nustatė, kad iš 
Ramiojo Vandenyno, specia
liai iš Pietiniu jo galo vanduo’

žiusi ledus ir nešusi į jūiją, bet 
ji tiek daug ledų būtų nega
lėjusi išstumti. Be to, ten upės 
ne tokios jau gilios iri galingos, 
kaip Amazonė arba, sakysim, 
Rio Grande. Ledus pagamin
davo Adelaidė.

Visą ledų gaminimo procesą 
savo akimis matėme, kai mū- 

įsų laivas priplaukė prie pa
čios Adelaidės Siautimo 
Arčiau priplaukę, pamatėme 
nuo viršūnės lašėjantį vandenį 
Galėjome pastebėti, nes lašai

iš krisdavo tiesiai į vandenį. Pa-| Telšių miestas fotografuotas Lietuvos nepriklausomybės metais

WEST VIRGINIA. - Pradė
tas Virginijos angliakasių strei
kas liepos 19 4. iš inktė ir Ohio 
valstijoje. Pensilvanijos ang
liakasiai tai; gi jau ruošiami pri
sidėti prie streikuojančių Vir
ginijoje. Manoma, jog I Iii nejaus 
angliakasiai neliks nuošalyje. Jie 
irgi prisidės prie streikininkų.

Streikas plačiai išsiplėtė, kai 
anglių kasyklų savininkų sąjun
ga pradėjo teismuose kelti by
las streikininkams, norėdama 
sustabdyti pati streiką ir pri
versti angliakasius grįžti į dar
bą.

sirodo, kad Adelaidės pakraš
čiai yra apaugę dideliais ledo 

plaukia j Pietus, o iŠ ten jau I sluoksniais. Kada jie pradėjo 
veržiasi į Atlantą. Matyti, kad iedt-4i _ sunlcli pasakvti, bet 
Atlantas stovi truputį žemiau, ajšku kad užtruko šimtus me

tų. Vėjas apverčia salos šonus
Atlantas stovi truputį žemiau, 
todėl Pacifiko vanduo ir plau-
kia | Atlantą. Didžiausia jo da sniegu. Jie aplimpa ir kurį lai
lis prasiveržia Magelano są
siauriu.

Bet mes daban kalbame apie, 
didžiausius ledų gabalus iš 
Pietų Ašigalio. Jų buvo tiek 
daug, kad mūsų laivas vos ga
lėjo pravažiuoti. Pradžioje lai
vas tuos gabalus dar stūmė to
lyn, bet kai atsirado jų toks di 
delis kiekis, tai jau sudarė pro 
blemą ne tik kapitonui,, bet ir 
kiekvienam ekspedicijos na
riui, kaip toli mes keliausime 
į Pietus? Mes galėjome plauk
ti pakraščiu, o vėliau pasukti 
tiesiai į Pietus, bet plaukimas 
pakraščiu buvo pavojingas, tai 
kapitonas pasuko laivą Į Ryti
nę Adelaidės salos pusę. Pra
važiavome vieną ganą didelę 
salą ir Įplaukėm į sąsiaurį.

Ten buvo didelė užuovėja. 
Buvo ji Pietų Ašigalio zonoje, 
bet nebuvo šalta. Visos kitos 
salos buvo mažiukės, beveik 
lygios su vandens paviršiumi. 
Ne visai lygios, bet-galėjau ras 
ti vietų, kur galėjai išlipti ir 
pasivaikščioti. Teii Buvo vie
tos irt pingvinams vaikus perė
ti. Bet Adelaidės sala visai ki
tokia. Jis stovėjo kaip uola, vir
šūnę įkišusi j dangų. Pasirodo, 
kad šiaurinis Adelaides salos 
galas buvo 6,800 pėdų aukščio, 
o pietinis jusios galas buvo net 
7,600 pėdų aukščio. O; blogiau
sia, kad visa sala pakilusi tie
siai į dangų.' Nėra vietos, prie 
kurios galėtų priartėti koks zo 
dikas ir išlaipintu keleivius.

'; Prie Adelaidės supratome, ši 
kur milžiniški ledo gabalai ar- 
sirado. Man atrodė, kad Arkti-' 

r

ką ten pasilieka. Tas sniegas lai 
kui bėgant nuo saulės truputį 
apšyla ir suskystėja. Jeigu tu- 

! iii laiko geriau sušilti, tai van
dens formoje jis sunkiasi že
myn. Bet iki' vandens pavir
šiaus jis nepajėgia nukristi. 
Vandeniu virtę lašai sunkiasi 
žemyn kol jie pradeda ledėti. 
Jie įsiveržia į plyšelius, sušą
lą, suledėja ir sustiprina že
miau esantį ledo sluoksnį. Apa 
čibje esantis ledas stiprėja ir 
storėja. Jis spaudžia dar že
miau esančius ledo sluoksnius.

Adelaidės pakraščiai turi 
daug ir storo ledo, kurie kiek
vieną metą storėja ir stiprėja. 
Bet vasaros metu, kai šiaurės 
saulė randa progos geriau pa
šildyti, tai tas ledas atsileidžia, 
pradeda varvėti, o jeigu pasi
taiko' šiltesnė diena, tai saulė 
ir per ledą padaro plyšelį tarp 
storo ledo sluoksnio ir akmens. 
Jeigu, vanduo pralupa dides
nį sluoksnį, tai prie šonų pri
sikabinęs ledas atsipalaiduo
ja. O jeigu dar kai kuriose vie
tose tas ledas turi kupras, ge
rokai atsikišusias nuo ledo ma
sės, tai susidaro pavojus. Pa
galiau, vasaro s metu atsipalai
duoja didesnis ledo kiekis nuo 
akmens ir slenka žemyn. Jis 
slenka i vandenį ir sudužta į 
gabalus. Vanduo jo nesudau
žo, bet jį sudaužo pačios Ade
laidės sienos. Jeigu slystantis 
gabalas pataiko į kalno šoną, 
tai. jis atmuša žemiau esantį 
kelių metų ledą ir su didžiau
siu trenksmu krinta žemyn, 
bedaužydamas kituą ledus ir

- LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yrą kilęs Lietuvos vardas, bet 

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

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

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

ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas,
336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.

Gra-
$5.00

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nau|l«noM galima gauti puikiu knygų, kurio* papuoš bot koklg 

knygų aolnta ar lentyna.
Aleksandra* Pakalnižkl*, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

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

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

Dr. Kazy* Grinius, 
šiais viršeliais.

Prot. Vacį. BlrfHka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- 
RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais .  — _—..—......... .— ----- --

Henrika* Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 
Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $6.

P. Kosi Ona*, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnš, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ
170 P«l.1100

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 
puslapiai ____________ i_______ i----------------------------$3.00

Knygas užsakant reikta pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

$2.00

1739 3. Halsted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100

Detroito naujienos ' A. Sukauskasj Kisinger-Rumsfeld Pigių žurnalų 
laikotarpis pasibaigė 

žurnalus išleidžiančių bendro
vių sąjunga, patyrinėjusi bent 
50-ties svarbiausių bendrovių 
reikalais, spausdinančių žurna
lus, priėjo išvados, jog pigių 
žurnalų laikotarpis pasibaigė, 
žurnalų metinė prenumerata pa
brango vidutiniškai 25%, o kai- 
kurių atskirų žurnalų, pavyzžiui 
Time ir Newsweek, net 86%. Gi 
žurnalų atskiri numeriai pabran
go visu 100%.

Priežastį tokio žurnalų pa
brangimo reikia ieškoti popierio 
ir spaustuvių darbo brangume 
ir ypač pašto brangiame ir dar 
taip prastame patarnavime.

WASHINGTONAS. — Vals
tybės sekr. Kisingeris visaip 
stengiasi, kaip nors, iki šių me
tų galo, dar prieš prezidentinius 
rinkimus, pasirašyti su Sovietais 
ginklų apribojimo sutarties ant
rąją dali, vadinamą SALT var
du. ‘ r • .

Nepaskelbtomis 'žiniomis, Ki
singeris daro tokias rusams nuo
laidas, kurios gali būti pavojin
gos pačiai Amerikai. Tokioms 
Kisingerio daromoms nuolaidom 
stipriai priešinasi dabartinis 
Amerikos gynybos sekr. Rums
feld.

Net pats prez. Fordas nėra 
įtikintas tokiu Kisingerio iš
mintingumu, derantis dėl SALT 
sutarties. Nors, antra vertus, 
bojimo sutartis dar prieš rinki
mus, daug padėtų prez. Fordui 
gauti Amerikos rinkikų balsus.

JCROS DIENA UNION PIER 
PROGRAMA

VHI-ją Jūros Dieną rengia
Detroito Švyturio Jūrų Šaulių

■ buvo atlaikytos pamaldos- Kle- 
/bonas kim. Kazimieras Simai- 
1 tis šia proga pasakė pritaikytą 

Da

DARIAUS IR GIRĖNO 
MINĖJIMAS

Minėjimas pradėtas liepos. 18 i “s p‘“Aip p J Pamokslą, primindamas , _
riaus ir Girėno, pasiaukavimą kuopa, šiemet įvyks rugpiucio
Lietuvai ir-keliant jos varda vi mėn. 14 ir 15 dienomis, Union • - . • T, , , ‘ I n- ..„i„

d. rytą 8:20 vai. per ALB Radi-r 
jo Klubo valandą. Pranešėjas 
ir redaktorius Kazys Gogelis pa 
skyrė mūsų didvyriams* Dariui 
ir Girėnui 10 min. Jiems api
budinti. Priminė jų pasišventi
mą ir ryžtą nugalėti Atlantą. 
Deja audros ir žaibai sutrukdė 
gyviems pasiekt savo tėvynę 
Lietuvą ir. žuvo prie slenksčio 
Soldino miške.

Steponui Dariui ir Stasiui Gi-1 
rėnui už didvyriškumą prisi
mint yra pastatytas lietuviškas 
kryžius. Už didvyrius Darių ir 
Girėną šv. Antano lietuvių pa
rapijos bažnyčioje 10:30. vai.

viską traukdamas į vandenį, 
šitaip slydęs ir gerokai apdau 
žytas ledas ir šularo tuos kubi
lus, kurie sustabdė mūsų laivą. 
Tolyn mes negalėjome plaukti.

Dalimi aš buvau patenkin
tas, kad ledai sustabdė laivą. 
Turiu pasakyti, kad man buvo 
baugu, kai laivas vienoje vie
toje priplaukė visai prie Ade
laidės uolos. Salos akmens 

• mes nematėme, bet mes matė
me storą ledo sluoksnį, atsiki
šusį nuo salos kamieno. Jeigu, 
tuo metu būtų slydęs kabantis 
ledo sluoksnis, tai ne tik nes 
nebūtume išsigelbėję, bet ir 
pats laivas vargu ar būtų išli-

same pasaulyje. Pamaldose or-j 
ganizacijos organizuotai daly-' 

• vavo su vėliavomis. Po pamal
dų česio ir Onos Sadeikiij gra
žioje sodyboje, Dariaus ir Gi
rėno Klubo valdyba suruošė iš 
vyką., Į išvyką, atsilankė apie 
150 Dariaus ir Girėno gerbėjų 

) ir svečių.
Klubo pirm., M. Kizys po 

trumpų žodžių pakvietė aktorių 
Karolį Balį, kuris padeklamavo 
trumpą eilėraštį, Algis Pesys 
paskaitė iš P. Jurgėlos knygos 
Sparnuoti lietuviai, Darius ir 
Girėnas, priedu padeklamavo ei 
lėraštį iš tš pačios knygos.

Tuo ir baigėsi meninė dalis' 
ir Dariaus - Girėno minėjimas. 
Po meninės dalies įvyko vaišės 
ir dainos A. Pesiui akordeonu 
palydint.

šią progą buvo pagerbtas 
česys šadeika jo vardinitj pro
ga ir papuoštoje gėlėmis kėdė
je pakilnotas ir sugiedota il- 
gausių metų. Minėjimą suruo
šė Dariaus Girėno Klubo val
dyba, vaišėms vadovavo Justas 
Pusdešris, talkininkaujant Ele
nai Kilikevičienei, Onai Pusdeš- 
rienei, Onai Šadeikienei, Juli
jai Bliudžiuvienei, Onai Kašelie 
nei, Lidijai Mingėlienei.

Maista aukavo: Ona Pusdeš-

Pier vietovėje, Michigan vals
tijoje. Programa numatyta se
kanti:
Rugpiūčio 14 d., šeštadienį:
10^vai. ryto — Vėliavų pakėli

mas prie Lietuvių Tautinių 
Namų, 9677 Berrien Rd. 
Tuoj po vėliavų pakėlimo 
bendri pusryčiai, ten pat sa

12 vai. ryto — Prie ežero, Leng 
vinų — Kara ieių nuosavy
bių pakraščiuose pasivaži
nėjimas Gen. T. Daukanto 
kuopos motorine jachta. 
Poilsis.

5 vai. p- p. — Žuvusiųjų Pager
bimas prie ežero, Gintaro 
vasarvietės rajone4 LŠST S- 
gos pirmininko žodis. Vai
niko skandinimas už žuvu
sius karius, šaulius ir kitus 
Lietuvos kovotojus.

7 vai. vak. — Iškilmingas vėlia
vų nuleidimas. Tuoj po vė
liavų nuleidimo, Tautinių 
Namų salėje pyks akade
mija: a) Garbės prezidiu 
mo sudarymas, b): S-gos ir 
Garbės svečių žodis, c) Me- 
minė programa.
Po akademijos vaišės ir šo 
kiai gruojant Ąžuolo Stel-

moko orkestrui.
Rugpiūčio 15 d., sekmadienį
11 vai. r. Pamaldos Gintaro va

sarvietės rajone.
2 vai. p. p. — Bendri atsisvei

kinimo pietūs Tautinių Na 
mų salėje.

Nuoširdžiai ir broliškai kvie
čiame šaulius ir svečius daly
vauti šioje tradicinėje Jūros 
Dienos šventėje.

Su nuoširdžia šauliška pa
garba,

Alfa Šukys,
Detroito švyturio Jūrų šaulių 

kuopos pirmininkas

JACKSON, Miss. — Mississi
ppi delegatai j respublikonu par
tijos suvažiavimą, kuris įvyks 
Kansas City rugpjūčio 16, slap
tame posėdyje liepos 25 nutarė 
dalyvauti nepriklausomai, ne
pasižadėję balsuoti nei už prez. 
Fordo, nei už R. Reagano kandi
datūrą.

Respublikonu partijos suva
žiavime, norint būti išrinktam, 
reikia surinkti 1,130 balsų. Iki 
šiol, atrodo* nei vienas kandida
tas tiek pasižadėjimų nėra surin
kęs, nors abiejų pusių rinkimų 
kampanijos komitetai ir skelbia 
turį surinkę su kaupu.

Laivo kapitonas kurį laiką
dar manievravo, laivą pasuko Įr’en®’ ^na Sadeikienė, Elena 
truputį į kairę ir pasiekė vie
ną Adelaides ledinį krantą. 
Tuojau paleido kelis žodikių ri 
paklausė, ar yra savanorių. 
Pagalvojau, kad verta rizikuo
ti. Salos statūs krantai buvo 
•truputį toliau. Jeigu jau ledu 
kraštas būtų slinkęs, tai išsigel
bėjimo nėra, bet kartais reikia 
rizikuoti. Jeigu nenorėsi rizi
kuoti, tai ir mašina važiuoti į 
pikniką sudaro pavojus.

(Bus daugiau)

Vai-
Bro-

tai

Kilikevičienė, J. Bliudžiuvienė, 
G. Norienė. Talkino vyrai: Fe
liksas Blauzdys. Antanas 
tiekus, Vincas Lorencas, 
nius Tatarūnas ir kiti.

Daugiausia pasidarbavo,
Č- ir O. šadeikai- Be to leido pa 
sinaudoti veltui savo- sodyba. 
Dariaus ir Girėno minėjimas ir 
išvyka reikia skaityti labai ge
ra pasisekusia. i į

— “Dainavos” metinė šventė 
įvyks rugpiūčio 1 d., organi- 

Izuoja “Dainavos” valdyba, va-

Hgamečio BALFO pirmininko, ; • 
prelato J. B. KONČIAUS knyga 

atsiminimai iš balfo veiklos 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. • 
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knvga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntimus į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

173S So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. J«*min*«, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir Intymių nuotykių 

“ ~ - • - — - - išleista.aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, 
150 psl. Kaina $2.50.

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4 00.

Dauguma šitą knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidų.

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

Taupykite dabar

UNIVERSAL

siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ber-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. j

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Taupykite dabar.

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

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

Įsteigta 1923 metais. ' TEL. 421-3070
Įstaigos pietooae kiemas automobiliams pastatyti.
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Kitose JAV vietose: 
metams_____
pusei metu_____

$26.00
$14.00

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 montas. $7.00 per 
three months. Canada >30.00 per year; 
other countries $31.PC1 per year.

15 cents per copy.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1739 So. Halsted Si„ Chicago 
UI. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu,

trims mėnesiams--------
vienam mėnesiui___ -__ - $230

Kanadoje:
metams ____________ ■ - $30.00
pusei metu _________— -_ $16.00
vienam mėnesiui ..—____- $3.00

Užsieniuose:
metams_______________
pusei metu____________
vienam mėnesiui ______

_ $31.00
- $18.00
- $4.00

nuo

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

Žmones bėga iš “komunistinio rojaus”
Šio šimtmečio pradžioje Leninas su Bucharinu taip 

gražiai vaizduodavo jų Įsteigtą “socialistinę santvarką” 
ir visą “komunistinę esistemą”, kad gyventojams ten nie
ko netruks. Jie tvirtino, kad darbininkai turės pakanka
mai darbo, gaus gerą atlyginimą ir dirbs nepaprastai ge
rose darbo sąlygose. Inteligentija galės laisvai kurti sa
vo veikalus, muzikai rašys naujas arijas, o artistai vai
dins pačias giliausias pasaulio dramas. Jie mokėdavo 
taip pavaizduoti tą naująjį pasaulį, kad ten bus tikras 
Rojus ant žemės.

Leninas, Trockis, Zinovjevas, vokiečių kariuomenės 
štabo ir Michailo Tuchačevskio padedami, panaikino Ru
sijoje demokratinės santvarkos pradus, primetė kraštui 
savo diktatūrą, kartais ją pavadindami net proletariato 
diktatūrą, ir siekė įgyvendinti Rojų ant žemės. Jie tvir
tino, kad komunistinėje sistemoje mokslininkai galės 
daryti būtiniausius bandymus, suras būdus pagaminti 
krašto gyventojams reikalingo maisto, apavo ir apran
gos. Mokslas turėjo būti visos komunistinės sistemos pa-

Rusų imperijos vyriausybę komunistai pagrobė 1917 
metų lapkričio mėnesį Nuo tos dienos jie stengiasi įves
ti Rojų ant Žemės, bet jiems nesiseka. Žadėdami viską 
pagristi mokslų, jie pradėjo mokslo įstaigų ir moksli
ninkų naikinumu. Didžiausio- maro laikotarpius niekur 
nežuvo tiek mokslininkų, kiek jų gyvybęs neteko vadi
namos komunistų revoliucijos pradžioje. Jie žadėjo dar
bininkams sudaryti pačias geriausias darbo sąlygas, bet 
dar ir šiandien, 60 metų perversmo išvakarėse, Rusijos i- 
darbininkams tenka dirbti pačiose sunkiausiose sąlygo
se. Jie gauna mažiausia atlyginimą. Jiems tenka dirbti 
ilgiausias valandas, už gautus pinigus gali labai mažai 
ką nusipirkti. Prasitrynęs Sovietų Sąjungos gyventojas,! 
užsidirbęs pinigų mažam automobiliui nusipirkti, priva
lo laukti net šešis metus, kad galėtų automobilį nusi-

mą sovietinę atoųio bombą, mokslininkas. Andriejus Sa- 
Icharovas šiandien yra pavarytas iš mokslo įstaigos, po
licijos nuolat saugomas, kiekvienas jo pasikalbėjimas te
lefonu sekamas ir kontroliuojamas.

Ratytojas Tlesandras Solženiynas ilgus metus ko
vojo su sovietų policija, rašė apie biaurias policijos prie
mones prieš beteisius žmones, pagaliau buvo suimtas, 
įmestas į lėktuvą ir išvežtas į Vakarų Europą. Tiktai vė
liau sovietų valdžia, Europos inteligentijos spaudžiama, 
gavo leidimą išvykti iš Rusijos ir' apsigyventi kartu su 
išsiųstuoju vyru ir vaikų tėvu.

Panašią kovą turėjo vesti sovietų sociologas prof. 
Andrejus Amalrikas. Jis suabejojo kai kuriomis komu
nistų partijos teorikų dogmomis ir pranašavo, kad ko
munistinės sietnos galas ne tiks tcolimas. Savo darbe 
jis nurodė, kaip komunistinės sistema evaliucionavo
Dzeržinskio iki Ježovo, nuo Lenino iki ’Stalino, nuo 
Chruščiovo iki Brežnevo, ir numatė josios evaliucijos ke- 
jis nurodė, kaip komunistinė sistema evaliuionavo nuo 
vo sulaikytas, Čekojė ilgiausias valandas kamantinėtas, 
jam įvairiai grasinta, o pagaliau jis buvo išsiųstas prie
vartos darbams. Tiktai nepaprastai dideliam tarptauti
niam spaudimui atsispirti nepajėgusi sovietų valdžia iš
leido Amalriką į Europą, kad. aprimtų protesto ir kriti
kos balsai Reikia manyti, kad komunistas Amalrikas, 
gyvendamas laisvoje Olandijoje ar kuriame, kitame jo 
pasirinktame krašte galės iškelti naujų prievartos vei
ksmų, sovietų valdžios vartojamų prieš rusų ir pavergtų 
tautų inteligentiją.

Praeitais ir užpreitais metais atsisakė Rusijon grįž
ti visa eilę gerų rusų artistų, daugiausia šokėjų. 0 antra
dienį visą laisvąjį pasaulį apskriejo žinia, pats geriausias 
sovietinies Rusijos šachmatininkas Viktoras Korimo jus 
atsisakė grįžti į Sovietų Sąjungą. Jis baigė šachmatų 
partiją, laimėjo tarptautines varžybas ir nuėjo tiesiai 
į Amsterdamo policijos nuovadą- prašyti, kad leistų jam 
pasilikti Olandijoje. Korčnojui nereikėjo aiškintis Ams
terdamo policijai, kas jis toks. Jam nereikėjo pasakoti, 
kodėl jis nenori grįžti į Sovietų Sąjungą. Olandai pažįs
ta labai gerai sovietinę sistemą, kaip savo .laiku jie ge
ra,! pažino vokiškus nacius. Nuovados viršininkas, nus
tatęs Korčnojaus asmenybę, jam pasakė, kad turi pa
būti saugioje vietoje, kad prie jo’ neprieitų sovietų val
džios agentai, atvykusieji saugoti turnyran atvažiavu
sių sovietų šachmatininkų.

Niekas neabejoja, kad olandų vyriausybėj leis Korč
nojui pasilikti Olandijoje. Olandų'valdžia būtų paten- IruomLiės^žeSlel^

Vilnius dar ir šiandien akiai yra patrauklus

LIETUVOS HERBAS - VYTIS BUVO

Pasaulio Lietuvis 1976 m. balandžio Nr. 22/85 rašo: 
“Savais reikalais dėl Vyčio: tikroviškas ir stilizuotas"

Gaila, kad savotiškai nusistatę 
asmenys niekina tikrąjį Lietu
vos herbą — Vytį. (jojantis 
raitelis su kardu rankoje) ir 
kemša tą negeistiną piešinį, kaip 
kiti dar vadina šakalinį, išdžiū
vusį, atrodo, kad tai būtų kokio 
arklio ar kito sutvėrimo griau
čiai ,— kholai.

Ponas Stasys Barzdukas ra
šo, kad PLB 1958 metais seime 
rūpinosi- duoti Bendruomenei 
ženklelį. Jo projektą paruošęs 
Telesforas Valius. Projektas bu
vęs priimtas. Puiku. Tegul jį 
vartoja pritaria Bendruomenei 
asmehys. Klausimas, kokiu pa
grindu p.;St. Barzdukas automa
tiškai padarė jį Lietuvos Stili
zuotu Vyčiu? Kalbėjo apie Ben- 

o čia jau 
iškilo Lietuvos Stilizuotas Vytis. 

’Nesuprantamai padarė du Lie
tuvos Vyčius.

Netiesa, kad Lietuvoje buvę 
du Vyčiai.’ Nepriklausomoj Lie
tuvoje buvo vienas Lietuvos her
bas — .Vytis, t. y. jojantis rai
telis su kardu rankoje. Ir Lie
tuvos vėliava: geltona žalia ir f. - /
raudona. Jei p. Barzdukas matė 
kaipo papuošalą prie teatro,_ ar 
propagandos lapeliuose ar ant 
sienų išlipytą tą braižinį, tai ne
reiškia, kad jis būvo antras Life- 
tuvos Vytis. ' ’

Ponas Barzdukas nepatenkin
tai žiūri į Marijaus Blyno straip
snį Laisvoje Lietuvoje,, sausio 
15 dienos. Ir kodėl ? Todėl, kad

tuvoję buvo tik vienas Vytis — 
jojantis raitelis Su kardu ranko
je — iki 1940 metų, t. y. iki Lie
tuvos pavergimo. Jei p. Bafzdu- 
kas ir jo šalininkai nepatenkin-'

neatsižvelgdami į daugybės lie
tuvių patriotų protestus, kurie 
per spaudą garbingai gina Lie
tuvos herbą —- Vytį ir Lietuvos 
vėliavą; ; • - •

Toliau p. Barzdukas rašo, kad 
Lietuvos Įstatymai nėralegali- 
žavę Vytį. Tai jau čia nesu
prantama, ką nėrimą pasakyti : 
tuo būdu Vytis ir vėliava būtų 
buvę be vertės'. Gaila, kad p. 
Barzdukas nemėgino Lietuvos 
Vytį niekinti, žeminti Lietuvoje. 
Tuomet nesakytų,' kad' įstaty
muose nebuvo pravestai Visur 
buvo įsakyta gerbti Lietuvos vė
liavą ir’ Vytį.

Kariųotnėnės įstatymai sakė: 
gerbk Lietuvą, mylėk tėvų že
me- neleisk niekinti nei Lietu- 
vos vėliavos, nei Lietuvos Vyčio. 
Reiškia įstatymai buvo/ Gal. p. 
Barzdukas pamiršo, ir pamiršęs 
daro’ nepamatuotus ginčus

V

Leninas kalbėjo apie sąlygas mokslininkams laisvai 
dirbti, bet iki šio meto tos laisvės nėra ne tik mokslinin
kams, bet ir paprastiems krašto gyventojams. Atomą 
Rusijoje suskaldęs ir padėjęs kariams pagaminti pir-

kinta, kad jis taptų Olandijos piliečiu. Savo laiku olan
dai turėjo kelis gerus .šachmatininkus. Jie norėtų, kad 
ir Leningrade gimęs, augęs ir šachmatus pamėgęs, bet 
laisvai ten gyventi niekad negalėjęs Korčnojns taptų 
Olandijos piliečių ir kirstų šachmatus olandų vardu.

Be laisvės joks kraštas negali „ tarpti. Komunistai 
laisvės labiau bijo, negu moderniais ginklais ginkluotų 
priešų. Belaisvės nėra jokios pažangos. Be laisvės ir pa
ti gražiausioji sistema pradeda pūti. Laisvę leidžia kraš
to gyventojams taisyti klaidas, papildyti užmirštas viz

itas, duoti naują impulsą naujoms idėjoms. Leninas suge
bėjo patraukti savo pusėn galvoti nemokančius Rusijos 
Caro karininkus, bet jis nepajėgė . sudaryti reikalingo 
kamieno tolimesnei pažangai. Laisve būtų ne tik, patį 
Leniną, bet ir visus jo šalininkus, gabiausius prievartos 
veiksmus beginklei miniai taikyti mokančius .karius. Ko
munistai, paglemkė krašto. gyventojams laisvę,-išsilaikė 
iki šios dienos. Toliau laikytis jis nepajėgs. Geriausieji nyti, kad Korčnojų paseks kiti sportininkai ir žaidėjai.

jų artistai nenori grįžti į prievartos valstybę. Dabar ir 
geriausias šachmatininkai Korčn.ojus pasekė Rusijos ir 
Visų pavergtų tautų laisvės kovotojų keliais.. Reikia ma-

Ar p. Barzdukas rado Lietu
voj e kokią nors valdinę įstaigą, 
kur nebuvo I iėtuvos vėliavos su 
Lietuvos Vyčiu ? Reiškia,. buvo 
įstatymai kabinti, turėti Vytį ir 
vėliavą. Be to, visi pinigai, do
kumentai, pašto ženklai, žymi- 
nio mokesčių ženklafužsienių pa
sai, knygų viršeliai, net rašo
masis popierius turėjo Lietuvos 
Vytį., Užsienyje į&siuhtiiybių 
ir konsulatų įstaigas visad puo
šė Lietuvos vėliava ir Vytis. Ir 
kitų vyčių niekas nematė, apart 
p. Barzduko. - Jei Bendruomenė 
.priėmė braižinį, šakalį — stili
zuotą vytį 1958 metais, tai nė- 
buvo metai tarp 1918-19 metų. 
Tai jau po 1940 metų.

p. Barzdukas nori mus įtikin
ti, kad ir ėreliai buvę stilizuoti. 
Ar tas lietuviui sudaro svarbu ?i' 
N"e ir nė! Erelių hiėkas nėštifit 
žąvo ir juos lyginti SU Vyčiu yri 
tikras absurdas, nėsąmonė. Ru
sų caro erelis buvo dviem gal
vom ir liko iki bolševikų rėvo- _ 
liucijos dviem' galvom.' Niekas 
hėfiždėjo-trečios' ar penktos gal
vos’. Vokiečių ir lenkų ereliai 
buvb viena galva, niekas jiems ■ 
nepridėjo antros ar trečios gal
vos — nestilizavo. - A

Ponas St. Barzdukas-klausiaj 
ar reikia smerkti tą stilizuotą 
— šakalinį .vytį’ .Lietuviui pa
triotui .šis stilizuotas vytis yra . 
smerktinas, ir turėtų būti, smerk
tinas, kolei Lietuva neatgaus 
laukiamos laisvės. Nesant’Lietu
vos vyriausybės-valdžios, niekas 
negali keisti Lietuvos vėliavos ir 
Vyčio. Turime gerbti praeitį ir 
ja didžiuotis, jausti garbę, kad 
esame lietuviais. Vinco. Kudir- 
kso žodžiai: Iš praeities tavo 
sūnūs te stiprybę semia.

(Nukelta į 5 psl.)

PAVASARIS EINA KARPATŲ
KALNAIS

Rašo Dan Kuraitis

čekų valdžia ir spaudos atstovai žinojo apie pa
kaitas, bet krašto gyventojai nieko nežinojo. Visko 
nežinojo ir pats Tito, bet jis suprasto sunkią čekų 
padėtį, čekai nežinojo. to<lėl Tito jiems buvo didelis 
divyris. Tito, kaip ir Dubčekas. iŠ anksto suprato Mas
kvos atstovų planus ir pasiryžimą pavergti Čekoslo
vakija. Tito lai numatę Antrojo Pasaulinio karo eigo
je ir pradėjo organizuoti pasipriešinimą.

I’ragon atvadavęs Tito pareiškė: '
Aš smerkiu sovietų valdžios pasikėsinimą į če

ku teisę savarankiškai tvarkyti savo krašto reikšlėa! 
Aš pritariu Dubccko pozicijai ir patariu visiems kraš
to gyventojams nepasiduoti Maskvos sauvalei!

Šie žodžiai, pasakyti vos įkėlus koją į Pragą, la
bai šiltai buvo čekų priimti, čekai žinojo, kad Tito 
kalbėjo jų lūpomis. Jie jautė, kad Dubčekas jau ne
gali taip laisvai kalbėti, čeku spauda, gavusi Dubče- 
ko informacijas apie Bratislavos nutarimus, džiaugėsi 
Tito pareiškimais bet negalėjo apie juos daryti ko
mentarų.

KO MASKVA NORĖJO?

Aleksandro Dubčekb išrinkimas Čekoslovaki
jos komunistų partijos sekretorium įvyko su Mas
kvos aukščiausas vadų žinia ir sutikimu. Dubče
kas buvo gabus kalbėtojas, jis buvo dar logiškes
nis sudėtingų klausimų nagrinėtojas. Jis mokėjo 
Chruščiovo sunkiausias sovietų ir čekų problemas 
taip išskirstyti ir išnagrinėti, kad nebuvo kito ke
lio, bet Čekų komunistų partijos kelias.

Dubčekas debatus su rusais laimėdavo, bet 
rusai būdavo labai nepatenkinti. Važiuodami na
mo, jie vienas kitą kaltindavo, kad nemokėjo 
kaip reikia su Dubčeku “apsidirbti”. Dubčeko 
problema nebuvo tokia paprasta. Jis palietė ke
lias pagrindines komunistinės sistemos proble
mas, kurių vienoks ar kitoks sprendimas atsiliep
davo ne tik Maskvoje, bet ir kitose vietose. Čekų 
problema darėsi vis karštesnė pačioje Maskvo
je, Balkanuos, Lenkijoje ir visoje Rytų Vokieti
joje. • - . '■ '

Brežnevas, grįžęs iš Giernos, rado reikalo su
šaukti Europos komunistinių partijų pirmuo
sius sekretorius, kad galėtų bent trumpai infor
muoti apie ginčo su čekais esmę. Kiek teko patir
ti. iš Vilniaus į Maskvą buvo nuvažiavęs ir Lie

tuvos komunistų partijos sekretorius Antanas 
Sniečkus. Iš Sniečkaus padaryto pranešimo Vil
niaus komunistams •— svarbiausias Dubčeko nu
sikaltimas buvo toks: jis pats nukrypo ir čekų 
komunistų partija nukreipė nuo ‘"marksistinės — 
lenininstinės” partijos linijos.

Sovietų teorikas ir praktika Michailas Suslo
vas gal ir būtų galėjęs išaiškinti susirinkusiems 
Lietuvos komunistams, ką reiškė ’ nukryptimas 
nuo “marksistinės — leninistinės” linijos, bet nei 
Sniečkus, nei kiti partijos “teorikai” šio klausimo 
užklaususiam neseniai partijos nariu tapusiam in
žinieriui niekas negalėjo atsakyti. Sniečkus, iš
klausęs Brežnevo pranešimo, negalėjo konkre
čiais ir aiškiais pavyzdžiais paaiškinti.

Brežnevas aiškino, kad čekų keliamas ir prak
tikuojamas klausimas sudaro pavojų ne vien če
kų komunistams, bet Rusijos ir kitų valstybių ko
munistams. Vienas pagrindinių klausimų — buvo 
spaudos laisvės klausimas. Dubčekas tvirtino, 
kad spaudos laisvės klausimas padeda didesniam 
krašto gyventojų skaičiui įsitraukti į kūrybinį 
visuomenės darbą. Spaudos laisvės klausimas ša
lina brokerius ir komunistinio ūkio kenkėjus. 
Spaudos laisvė klausimas leidžia platesniam švie
sesnių žmonių skaičiui panagrinėti kai kuriuos 
pačių komunistų komitetų padarytus kvailus 
nutarimus. Spaudos laisvė padėjo vakarų pasau
liui atistoti ant kbjų. Jeigu ji Ims protingai nau
dojama, tai ji padės ir komunistams atsistoti 
ant kojų-..

Tokia buvo Dubčeko pozicija. Brežnevas be
veik būtų linkęs jai, pritarti, bet jis bijojo kitų 
centro komiteto narių. Kosyginas taip pat nebi

jojo didesnės spaudos laisvės, bet-jis nesuprato 
kai kurių vyresniųjų keliamų abejonių. Jam at
rodė, kad ta spaudos laisvė gali nueiti ^toliau, ne
gu aukščiausieji partijos organai buvo pasiruo
šę eiti. _

Spaudos laisvės klausimas buvo surištas ir su 
didesne darbo laisve. Dubčekas tvirtino, kad če
kų dirbtuvėse bus mažiau broko ir buk pagamin
ta žymiai daugiau prekių, negu bet kurioje se
noje sovietinėje dirbtuvėje. Dubčekas labai ge
rai žinojo kiek prekių sugadina rusai savo dirb
tuvėse; jam buvo aišku, kiek broko buvo pas 
čekus. Jis aiškiai parodė, kad čekų gammamas 
prekes noriau norėjo pirkti užsieniečiai, negu ru
sų gamybos prekes. Kodėl? Todėl, kad čekų su
valstybintose dirbtuvėse buto' žymiai daugiau 
laisvės. Darbininkai nebijodavo savo viršininkų, 
su jais kylančias problemas aptardavo.

Bratislavos pranešimas buvo truputį kitoks, 
negu pranešimas apie Varšuvos ir Ciernos pasi-, 
tarimus. Bratislavoje buvo pasakyta, kad visos ko 
monistinės valstybės nutarė bendradarbiauti. Ta
me skaičiuje buvo ir Čekoslovakija. Anksčiau 
buvusieji pranešimai kaltino čekus, bet Bratis
lavos pranešįmas burti kitoks. Bet jis buvo nepil
nas. .

(Bus daugiau) • »
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Vilniuje buvusi Gedimino gatvė dabar okupantų vadinama Lenino prospektu

HKA&H

PERKRAUSTYMAr

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TUftlME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

Apdraustas pyrkraustyma* 
ii įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRentier 6-1882

V. Tumasonis, M. 0., S. C 
C H I R U R G AS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofise telef_- H Em lock 4-2123 

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba keįonn 
(Arch Supports) ir L t.

BUTKUS - VASAIT1S
K46 So. 5(Hh Avė^ Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

Leidimai^L- Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. i E R Ė N A S 
Tel. WA 5-8063 .'

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUAMCA AVENUE. Phoner YArds 7-3401

inMTlFl m

GEORGE F. RUDMLNAS 
M319 §o. LtTUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOB1UAMS PASTATYTI

PETRAS BIELIŪNAS 
V

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

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

DR. PAUL V. CARGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius*

1938 S. Marxheim Rd., Westcnester, IIU
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą sesladienr 8—3 vai 
Tel.: >62-2727 arba 562-2728

zlVakar» Ir ryte Ir vidudieny as dejuoju Ir laukiu, o jis Ilgirdo ma
no bals^M. — Psalme 55:17. ; j ž
Nėra abejonės, kad goriausiais vyrais ir moterimis pasaulyje yra tie, 

kurie reguliariskai meldžiasi kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo 
mylimasis Daniells. (Dan. 6:10). Taip sunaudotasis laikas suteikia žmogui 
nepalyginamai daug palaimų. Palaiminimų gauna patys maldų darytojai ir 
kiti su kuriais jie susieina. Negalima gyventi pasišventusio žmogaus gyve
nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. Dievo žmogui malda darosi dar svar-

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES
JR GERKLĖS LIGOS

* 2858 W. 63rd Street .

Valandos pagal susitarimu

DR. K. G. 8ALUKAS
- AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
M49 So. Pulaski Rd. (Crawtero

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C K. BOBELIS 
į INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tal*f. 695-0533

Fox Valley Mad i cal Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PLTcR BRA21S 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71»t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5Š49 

Rexid.:. 2S3-2Z33 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtai. 1—7 vaL. 
antracL. penktadieni nuo 1—tree, 

ir šesud. Ūktai susitarus.

' KLZ.: Gi 8-0873

DR. W. E1SIN - HS1NAS
J AKUSERTJA TR MUTERŲ UGUS 

GlMtKOLDGiNE CHIRURGIJA 
6132 So..jiecUi« Ave.' WA 5-26/u 

Valandos pa^al susitarimą. Jei neat-
■sinepĮa. siamoinu Ml 3-4WO1.

7 TEU -į BE 3-5893 . ~

DR. A B. CLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPECIALYBE AK.Ų LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą. '
> • • . * . --■ z t' -r

DR. K. A. V. JUČAS
489-4441 561-4605

r ODOS LIOOS — CHIRURGUA 
" 1002 N. WESTERN A V ,

5214 n. Western avė.
Telefonas atsakomas 12 vai

Ofiso te1.: HE 4-1818 -
Rezidencijos: PR 6-98GI

DR. J. MAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie- 
L niais. ketvirtadieniais ir penkta

dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet 
. Tik susitarus. * , *

4 Tre^ądieniais uždaryta.

DR. FRANK PLtCKAS
OPTOMETRISTAS-

KALBA LIETUVIŠKAI .
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SBBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

j . PROSTATOS CHIRURGIJA ' 
e 2656 WEST 63rd STREET

Valj anvad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vak. 4 

Ofiso telef.: 776-2380
Naujas rėz. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tet- PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimų.

Lietuvos herbas...
(Atkelta iš 4- psl.)

■ Pagaliau trečias ir paskutinis 
mūsų klausimas, rašo, p. Barz
dukas, ar Vyčio stilizavimas lei
stinas? Ponas Barzdukas-sako, 
kad leistinas. Kiekvienas daili
ninkas gaK piešti ką jis nori, 
kaip, sugeba ir; kaip jam patin
ka. Ir čia St. B. išgiria T. Ara- 
liaus piešinį — braižinį, šaka
linį vytį. Gali p. Barzdukas gir
ti, kad-jis gražus, dailininkai, ga
li piešti, kiek tik nori, niekas ne-. 
gali*nieko pasakyti. Tik negali
ma sakyti, kad tai esąs Lietu
vos stilizuotas vytis,- ir jį vi
siems kįiūšti,' o ypatingai tuo 
melagingu piešiniu'nuodyti mū
šį: jaunimą. Šakytij. kad esąs 
antras'Lietuvos Vytis, negalima? 
yra neleistinas dalykas, kolei 
Lietuva nebus laisva..

Manau, kad p. Barzdukas ma
tė,-skaitė, kiek buvo ir yra pro
testų ■ prieš naikinimą Lietuvos 
tikrojo Vyčio, ir kad yra neleis
tinas to šakalinio “vytuko” var
tojimas, vietoje-tikrojo Lietu
vos Vyčio. ' Kodėl p. Barzdukas 
atvirai , nepasako : “Gana man 
kelti ginčus, mano klaida! Lie
tuvos’Vytis buvo ir yra vienas!” 
Bet... ne! Dar jis sako, kad “ne
reikia ieškoti naujų Amerikų”! 
Jis pats kelia ginčus.

I. K. Karys tos daromos klai
dos tema rašė gana daug. I. K. 
Karys buvo Lietuvos Monetų 
Kalyklos vedėjas, yra didelis he
raldikos it numizmatikos žino
vas, parašęs apie Lietuvos pini
gus ir numizmatiką net .tris di
džiulius veikalus. Visa- tai p.- 
Baęždukūi atrodo melas, jis dar 
įrodinėja, tikrojo Vyčio nętinka- 
mumą ir net Įžūliai pataria “ne
ieškoti kitų; Amerikųf’.

-Atseit, išniekintas Vytis yra 
tikras, p tie, kurie kovoja dėl

istorinio Lietuvos Vyčio, tie ieš
ko naujų Amerikų'. Koks tai 
sveiku protu neišaiškinamas pa
radoksas.

Ponas Barzdukas yra visai at
šalęs nuo tikropo Lietuvos Vy
čio,. Skaito T. Valiaus pieštą 
(šakalinį) vytį geriausiu, gra
žiausiu. Stebėtina...

Esą, dailininkas piešėjas jį 
paėmęs iš Lietuvos pinigų, 
Norėtųsi žinoti, iš kur paimtas 
tikrasis. Lietuvos Vytis?

-.Barzdukas į&ieš kiek metų vi-

^4

Marso paviršius 
surūdijęs

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
. KIEKVIENA- DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

PASADENA. — Nauji ir ge
resni Vikingo I atsiųsti j,žemę 
paveikslai aiškiai rodo, kad Mar
so paviršius yra parūdijęs. Tai 
pasekmė, pasak Pasadenos mok
slininkų, deguoniui jungiantis___w __ ___ _ r_____ ___________ _ ____ _____________
su Marso paviršiaus mineralais. 1 besnė, kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėją arba Gynėją pas Tėvą,

2850 West 63rd St., Chicago IN. 60629 
' Talei-* PRespect 6-5084

SKAITYK PATS IR PAKABINK 
KITUS SKAITYTI

SAUJISNAS

tį. Per Pietų Amerikos Jauni-' 
.mo Kongresą 1967 m. p. Barz
dukas lankėsi 'Argentine^. Man 
teko kalbėti asmeniškai kolonijos 
reikalais? Jis 'tuos vytūkuš — 
braižinius buvo atvežęs, daug 
kam davė ar pardavė. Aiškino, 
kad tai esąs pagelbinis Lietuvos 
Vyčio ženklas. Sakė; kur ne
garbinga kabinti Lietuvos -Vyti, 
gai tą vytul^...kabintu Pavyzr 
džiūf ant automobilių stiklų, ar 
pan. Bus proga atpažinti lietu
vio mašinąįautomobiilįl^ Ir dau
gelis įsigiję^ klijavo. jie ant au
tomobiliu Jangų stiklė. -Bet... 
vėliau pasirodė; kad būta ap
gaulės;. Pradėta tą brėžinį ’-vf-*' 
sūr vartoti. Padarydami (tide: 
liūs rėmus, kabinėjo ji kongre
suose, Pasaulio lietuvių seimuo-, 
s e. Net ir lietuvių namai Cleve- 
landė* turi tą braižinį (taip ra
šo lietuvių laikraščiuose). Jis. 
jau baigia ‘ brutališkai suhie-' 
kinti tikrąjį Lietuvos Vytį. To 
tai jau būti negalį. 

J .

Lietuvis patriotas nedaleis su
naikinti tikrąjį Lietuvps Vytį. 

‘ H' nesiginčys, bet kovos už Lie
tuvos . vėliavą, tikrąjį Vytį ir 
pačios Lietuvos laisvę Iki laimė
jimo. - 9
Išsakoma, kad jei atsiranda lie
tuvių norinčių naikinti, teršti 
Lietuvos vardą, ' negerbiančių 
Lietuvos vėliavas ir jos herbo —- 
Vyčio, tai būtų geriausiu buvę, 
kad jie bebūtų gimę. Gaila, kad 
mūsų jaunimo dalis jau yra už- 
nuodinta tuo negeistinu braiži
niu. Sakoma, kad tai naujas Lie
tuvos Vytis. Kiti sako, kad tai 
mūsų jaunimo Vytis. Ir.suprask 
žmogus, būdamas sveiko proto, 
kam tas daroma?

. Jaudinantis pasakymas. Ar
gentinoje 1974 metais buvo ruoš
ta meno paroda Kanados banko 
patalpose. Tarp įvairių lietuvių 
dalykų, garbingai kabojo lietu- 
vos Vytis ir vėliava. Parodą 
ruošė ALOS Taryba. Buvo nu
matyta, kad iš ALOST ten kas
dien būtų vienas ar du atstovai, 
paaiškinti svetimtaučiams ką 
nors klausiant. Man būnant 
tarp daugelio lankytojų, stebėjau 
vieną, kuris labai atidžiai viską 
žiūrėjo. Prisiartinęs prie Lie
tuvos vėliavos ir Vyčio, jis il
gesnį laiką stovėjo susijaudinęs 
ir paskiau prisiartinęs pabučia
vo Lietuvoj vėliavą. Supratau, 
kad lietuvis. Paklausiau; “Jus 
— Ifetuvis?” — “Kaip mane pa
žinai”? — “.Mačiau, kad bučia-' 
vai vėliavą”. Klausiau: — “Esi 
labai mylintis Lietuvą”? — 

my*jH» t? Bet...

Liąksmuftfci itba liūdesio valandom 
gražiau*^

<Hu įrarniastmui fr sežortfn^

ROY R. PRTRO (PUT'* > i /AS)

DAUBARŲ SOMVŠ

5525 So. Ha Ham Av«2 — 5S6-1220 mane ir kitus atšaldo nuo mei

Vi*i žino, kid mirti* yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yri mk

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629 
'V iV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

.. Tr.« . r ** i* t • ’ Jėzų Kristų, Teisųjį, kurio šventuoju vardu mes galime drąsiai artintis į
Nauji Vikingo I atsiųsti davi- jangji^)tos malonės sostą ir gauti reikalingos pagalbos, 

niai sako, kad Marša gaubia at-1 v — - - -
rnosfera, kuri susideda iš 95.rusl*li? Į t4 kliusimg stxko knygutš “Viltis mirtiesJ/, kurię gausit* 
anglies dvideginio,. 2-3azoto temokamai. Rašykit.-.
ir 1-2% argono. ' *

Azoto'atradimas Marso atmos
feroje, prie pat paviršiaus, tei
kia mokslininkams vilties suras
ti Marse evoliucinės gyvybės žy
mių.

nimą. O mes eikime tikruoju 
Lietuvos keliu, su pagarba ir 
meile Lietuvai.

. Ir tiesa! Lietuviai-patriotai. 
Eikime tikruoju Lietuvos keliu, 
gerbkime ir mylėkime Lietuvos 
praeitį. Mūsų Vytis — jojan
tis raitelis su kardu rankoje. 
Mūsų vėliava su Vyčiu — gra
žiausi iš visų tautų. Arklys — 
žirgas nuo senovės buvo lietu- 
•vio draugas. Mūsų rašytojai; po
etai gražiausiai aprašė žirgus. 
Lietuviai Žalgiryje kovojo rai
ti ant žirgų.

lės Lietuvos niekintojai. Pirma 
matėme visur Lietuvos vėliavą 
ir Vytį. O dabar jo mažai kur 
matyti. Atsirado koks tai brai- 
žinys, nei šis, nei tas. Ir dar 
drįsta tvirtinti, kad tai esąs 
Lietuvos Vytis, . Jei būtumėme 
tokį matę Lietuvoje iškabintą, 
tai ir namus būtumėm nuvertę. 
O čia.mūsų vadai didžiuojasi tuo 
braižiniu, ir dar mulkina mūsų 
vaikus. Net keli lenkai man sa
kė.. 0 ., kai suliesėjo jūsų gra
žus arklys, kad net jo kaulų ne
gali pažinti, Į ką panašūs? .Tai 
Amatai, ką karo, mūsų išgamos! 
gr^ mus;■ visus; atšaldo nuo meilės^ 
Lietuvai”. Patariau, būti kont-1 ryti. Ateis laikas, kelsis mūsų 
rių, rieprarasti . turimos meilės, t Lietuya su savo vėliava ir tik- 
ateis laikas,. kad jtie visi nie- 'fuoju Vyčiu!
kin tojai turės tinkamą atlygi- Juozas šiušis, Argentina

Mūsų herbas neturi nei liūtų, 
nei vanagų-erelių, bet mylimą 
žirgą. Jei okupanto pataikūnai 

,jį naikina, tai nereiškia, kad vi
si lietuviai> esantieji išvietinti 

_yisame pasaulyje turi tą patį da-

lituanistas, ilgametis Naujienų bendradarbis, rašęs kalbos 
ir -kitais -klausima® nepriklausomos Lietuvos ir Amerikos 
lietuvių spaudoje, gyv. 7128 S. Campbell Ave., Chicago, DL 

.■ 1976 m. liepos 27 d. apie 12:00 vai. dienos, sulau
kęs 71.metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kretingos aps.

Amerikoje išgyveno 26 metus. x : v
: Paliko nuliūdę:. Sūnus Arvydas, marti Maurina, anūkė.

Julija, Lietuvoje liko brolis Petras ir daugelis kitų giminių, 
Zdraugų beLpažįstamų. .

>. Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S 
Western A venire-Chicago, Ill. 60629. J '

Penktadienį, liepos 30 d. 9:00 v. r. bus lydimas iš kop
lyčios f Gimimo Panelės švenčiausios parap. bažnyčią, o po 
gedulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių- 
kajiinėse.' - ,r Y

Visi a. a- Stasio Kalvaičio giminės draugai ir pažįstami 
Adėširdžiai kviečiami daRvauti laidotuvėse ir suteikti jam

- paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.
’ ' Sūnus, marti ir anūkė

Laidotuvių 'Direkt. Mažeika-Evans“. RE. 7-8600.

4605-07

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

<

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

- j

4330-34

inūsų brangi žmona, motina ir senelė mirė š. m. gegužės 
2(13. §v. Kryžiaus ligoninėje ir buvo palaidota gegužės 22 , 
d. Lietuvių Tautinėse kapinėse-

Mes nuoširdžiąi dėkojame giminėms, draugams ir pa- 
žįstahitems pagefLustebis veliofię atsilankymu į koplyčią ir 
p&lydėjnsieins į kapus.'Esame dėkingi kun. dr. L Urbonui, 
kan. V. Zakarausltifi, fean. J. Rorevičiui ir kun. J. Plankiui 

. už atkalbėjimą rožinio ir atnašavimą ŠY. Mišių Tėvų Jėzui
tų1 koplyčioje ir maldas prie kapo. Dėkojame J. Jurkūnui 
hž jautrius žodžius pasakytus koplyčioje ir prie kapo, sol. 
J. Vazneliui už giedojimą šv. Mišių melu. Dėkojame kars
to nešėjams J. Jurevičiui, P. Vėbrai, A- Markuliui, L. Ne- 
kui, J. Daugirdui, dr. P,. Sutkui, J. Cinkui ir E. Žitkui. - 
Ačiū laid, direktoriui D. Petkui už malonų patarnavimą.

Nnoofrdžiaf (Kkojainė v&icnrs parciškilsiems Užuojau
tą žofftiū, raštu; u?gėles, aukas Šv. Mišioms ir labdaringoms 
orgu notacijoms?

Vyras, duktė, sūnus ir vaikaičiai

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

t 11028 SOUTHWEST HIGHWAY- Palos Hills, HL 974-4410

- . 5 P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ardu 7-1911
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Pedagogai

CaU PR 64)705

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

PAVARDE IR VARDAS

2625 WEST 71 STREET
Tel 737-720Q; arba 737-8534

Loni-
nuosa

Jeigu kam paveikslo reik, J 
Į Čiurlionio. Galeriją eik.
Rasi daug lietuvių dailininkų 
paveikslų. 7"
4038 Archer Ave., Chicago, II.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nimy Statyba Ir Remontas

Gatvių ir sanitarijos ,tarnau
toj ai aiškinosi, kad Šis reikalas, 
išvalyti gatves nuo negyvų gy
vulių lavonų, yra miesto/atiuųb- 
ta privačiai bendrovei. . *

paid holi- 
conditions. 
read ąpd

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St. 

Chicago, Hl. 60608

Call Frank Za polis 
320816 W. 95th St.

GA 4-8654

] Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaJH- 
niurni nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

nai Austin
TeL 421-6100.

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock
well. $22,000.

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

62-tra ir Talman. $29,900.
‘ 3 BUTAI ir tuščia krautuvė. $560 

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

pačią 
Lietuvos karaliaus

— Lietu- 
žmoną 

_ ,____ _ _ __ . _ _ Henriko 
JU ir jo tėvo pastatytą * Louvre rū
mus.
y Dviejų savaičių ekskursija iš Chi- 
cagos i minėtas Lietuvos Įtakos vie
tas išvyksta mgpiūčio 9 d. Ekskursi
jai vadovauja patyrusi lietuvaitė. In
formacijoms rašykite World Express 
Agentūra. Mm. William H. Cates, 230 
W. Monroe St. Chicago. Illinois 60606 
arba telefonuokite <312) 332-4111.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

— Marquette Parko Lietuviu 
Namu Savininkų organizacijos 
valdybos nepaprastas posėdis 
įvyko liepos 26 d. A. Ūselio pa-

— Mokytoju ir jaunimo stu
dijų savaitėje, Dainavoje, auto
busas išvyks Sekmadienį, rug
pjūčio 8 <L 9' vai. ryto nuo .jau
nimo centfo.' Registruotis' pąs 
J. Tamulį, tek 925-4076. (Pr.j

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus ’

P. NEDZINSKAS. 4065 Arėhėr Ar»
Chicago. IIL YA7-59S0

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

MAUJIINOt, CH'AAGO 1, ILL — THURSDAY, July 28. 1976

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ffi ZEMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŽS1MOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

: INCOME TAX SERVICE
4259 Š. Maplewood.. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi piršetybės pra

šymai ir kitokį blankai.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE* — TURI GERIAUSIĄ 

P A SUSEKIMĄ BIZNYJE

Liepos 25 d. Onutės ir Augus
tino Ašokliu vasarvietėje, Union 
Pier, Mich., įvyko Cicero jūrą 
šauliu kuopos Klaipėda išvyka, 
kurioje dalyvavo gen. št. pulk. 
Karolis Dabulevičius, šaulių są
jungos pirmininkas Karolis Mil- 
kovaitis, centro valdybos narys 
Petras Padvaiskas, gen. T. Dau
kanto jūrų šaulių kuopos pirmi
ninkas Edmundas Vengi anūkas 
ir kiti garbingi svečiai.

Buvo labai gražiai pabendrau
ta, kas maudėsi ežere, kas : no
rėjo galėjo prie puikios Antano 
Markausko akohdeono muzikos 
pasišokti. Netrūko ir dainų. 
Vardinių proga šeimininkai Onu
tei Ašoklienei ir kitoms vardu
vininkėms ir gimtadienius šven
čiančioms buvo sugiedota ilgiau
sių metų.

Temstant, paskutinieji daly
viai patenkinti išsivažinėjo.

S. P.

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

RELIABLE COOK —HOUSEKEEPER 
for couple in Winhelka.

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

Call evenings or weekend
446-1297

• Prof. Robert C. Matthews 
pradėjo moderniuos laikus įves 
damas akrobatinį vadovavimą 
(cheerleading) paradams, beijš- 
kilmėm Illinois • universitete 
1899 m. Jis yra dar ir dabar ak 
tvvus Fort’^Lauderdalė, Fla> 
nors salaukęš virš 90 metų am 
žiaus. : ••

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

D Ė M ESI O 
62—M M- AMŽIAU* VAI UI JOTAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

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

♦645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775 . <

REAL ESTATC SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PETRAS KAZANAUSKAŠ^ Prezidentas
2212 Vv. Cermal Roa? Chicago IF Virginia 7-7747

PASTOVŪS NAMAI
* MARQUETTE PARKE

2 BUTU moderniai įrengtas namas 
iiž-Kedzie. žaliame parke. Virš $4,000 
pajamų. Kainuoja $30,000.

- - -.’e • . 7 *■ / T

4 BUTŲ mūras prie Maria High. Nau- 
jas gazu šildymas; Nauja elektra. 3 
auto mūro garažas. $44,900.

2 BUTŲ po 6 kamb., Iiuksus 6 metu 
mūras ir mūro garažas. Atskiri šildy
mai. įrengtas beismohtas. 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 Pigūs.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5.9209

Lietuvių kalba: V$sdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1*00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS ■
Dr. A. J. Gussen

SOPHIE BARČUS
RADUO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos S WOPA,
1490 ML A. M.

..DIDELE {TAKĄ { VAKARU..
EUROPĄ

aiškiai pamatysite, jei Romoje ap
lankysite Vatikano muziejų, pamaty
site Kotrynos Mediči dėdę Popiežių 
Klemensą UI; Florencijoje 
Kotryną Mediči., 
Henriko UI motiną, Milane - 
VOS' karaliaus Zigmanto IĮ 
Boną Sforzą, o Paryžiuje —

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

• Rinkiminiais metais kandi 
datai stengiasi kalbėti kaip rin 
kėjai nori,

SHIPPING CLERK
Steady work. Must be dependable. Li
beral Company benefits, 
days,- excellent' working

Must be able to right, 
speak English.

Very good pay
927-0500

A. Rinkūnas 
ir G. Paulionienė pakviesti To
ronto miesto švietimo valdybos 
Į tautybių komisiją peržiūrėjo 
tautinių grupių vadovėlius. Ta 
proga jie peržiūrėjo Aukštes
niųjų Lituanistikos kursų pro
gramą ir pratybos darbus fone
tikai bei morfologijai, kurie 
bus atspausdinti-valdžios lėšo
mis. Kursai bus pradėti pasku
tinę rugsėjo savaitę.

—Kristina Austin, SLA PT Iž
do globėja, po jubiliejinio SLA 
seimo jau priraišė į SLA 301 
kuopą 10 naujų narių ir tą 
skaičių netrukus žada padidin
ti iki 30-

— Juozas Jasėnas iš Brigh
ton Park apylinėkss išvyko i Pa 
saulinę olimpiadą Montrealy.

real estate for SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

x vieninteli 'Flietuvi kailininką 
/TV IV Chicago)© - Haill 
^eJMORMANĄ 
«jjgQMURŠTEINĄ

XfckWMg (i»taigoa) ir
677-3489 

(buto)

a viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
mę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 

už $1,25. Jeigu 
atsiųsti $1.50 čekį 

Pinigus prašome

HELP WANTED FEMALE
' Darbininkių reikia

—CHICAGOS MEDŽIOTOJI 
IR ŽUVAUTOJŲ klubas rengia 
jšvykg -— žuvauti. ‘ '

Nariai prašomi' kreiptis; pas 
Joną Laukaitį telef. PR. 8-0228.

VALDYBA

NAUJIENOS palaiko Tisas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei rikslųs.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi 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^ 
mriškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chlcagofe Ir Kanadoje metame — $30.00, puse! motų — SIS.OO, 

trims mėn. — SS.50, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $7-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Pensijos ir kompensacijos jš Vokie* 
tijos ir iš kitų kraštų, pilietybės popie
riai. įvairių valstybes formų pildy
mas. Interesantų reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybės įstaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbių' pašalpas bei kitus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir kitų įstai
gų Įvairias pašalpas? būto, nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korte
les ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius . dokumentas ir iškvieti
mus 4 Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Be to. išrū
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arba laiškais.

P.' S. Užpildomos formos 1L-1363 
Tax Relief Claim for Grant for 
Senior Citizens and Disabled, Persons'. 
A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC

Income Tax Service
3548 SOUTH EMERALD AVENUE
- CHICAGO, ILLINOIS 60609
(Pirmas aukštas. įėjimas iš kiemo}.

Tei. LA 3 r 1387.
WWWVWWWWAMWUWVM

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted -eU Chicago, 111. 60608. —. Tel. 254-3320 
V. VALANTI NAS ■

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St^ Chicago, HL 60629 • TeL WA“5-2787 
Didelis pasirinkimas' geros rūšies Įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

-i ^5 room heated ^apartment, se
cond floor,, corner building viciniy

me‘ skaitytajam^ atduntusieins 
galinių prenumeratorių adre
sus. Platinimo vajaus proga 

Ricln'e’Xauiienos >ra siunčamoš susi
pažinimui 2 savaites nemoka
mai.

Į VISęk RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE * ?.‘

AIKROD2IAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymai 

2445 WEST 69th STREET
Telefj REpublIc 7-1941

"-S: Čikagos gatves© — — 
negyvi šunys

ČlIGtGA. t- Čikagos pietų pu
sėje, 8230 S. Carpenter gatvėje, 
jau antrą kartą kaip gulėjo iU 
gą. laiką negyvas šuo prie 8Q-90 
laipsnių Farenheito temperatū
ros.

Vietos gyventojai po 20-30 
kartų turėjo skambinti sanita
rijos, ugnegesių departamentui, 
policijai ir net gyvulių .globos 
raugi jai, bet niekas jų - nesitei
kė gyventojų prašymą patenkin-

Juozės Vaičiūnienės knygos

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

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

— Dr. J. Bakšys iš Marquette 
Parko apylinkės, pratęsdamas 
prenumeratą, atsiuntė dešimkę 
mašinų fondui. Tos apylinkės 
tautietis užsisakė Naujienas 6 
mėn., bet pavardės prašė nemi
nėti. Machulis iš So. Holland, 
Ill-, atsiuntė $4. Dėkui už aukas 
ir už dėmesį.

— Stasė Balčiūnienė, Balti
more, Md., yra mūsų naujoji 
skaitytoja. Ji parėmė ilgamečio 
Naujienų, skaitytojo ir rėmėjo

FOR' THE INVESTOR
8 APT. — EXCELLENT CONDI

TION. Gas steam heat — full; ba- 
sehent. $1,290 a month—no leases.

— $81,500.. .
' 422-1111
ARCHWAY—HOME OWNERS

— Į Wisconsin Lietuvių Die
na rugpjūčio men- 1 d. Cicero 
šauliai yra nusapidę didžiulį au 
tobusą, kurs nuo šy. Antano pa 
rapijos mokyklos išeis į 11 vai. 
30 min. dienos, šiuo autobusu 
gali pasinaudoti ir ne šauliai- 
Ponios prašomos dėvėti tauti
nius rūbus.

AZIJOJE SLENKA KALNAI

KATMANDU, Napal. — Azi
jos, kalnuose, tarp Kinijos ir In
dijos, paskutinėmis savaitėmis 
daug lijo. Be kitų nuostolių, lie
tus išmirkė ir paplovė kalnus, 
kurie slinkdami užgriovė gy
venvietes Išartu su žmonėmis. 
Iki šiol požemėmis dingusių žmo
nių priskaitoma 125.

• Daugelis nežino, kaip ^atsi
rado demokratų ir respubliko
nų partijos simboliai ,v—" asilas 
ir dramblys- Jų kūrėjas yra ka
rikatūristas Thomas Nąst, savo 
komikuose pirmą kartą panau
dojęs asilą, "vaizduoti demokra
tu partijai 1870 m. Respubliko
nų party os, simbolis— dramb
lys jo komikuose atsirado 1874 
m. ir taip pat buvo priimtas ne 
tik žmonių^ bet ir politikie
rių. ' ■ - ■ - -•

— Kiekvienas, lietuvis gali ap 
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10.000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdraudė: 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudą organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi-, 

Naujienos!
(Pr)t

JUBILIEJINIU METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA.IUS

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

NAUJIENOS tvirtai stori ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos į sandėrius su okupantais ar jų įgalio-

taljMise: Rhvo apy
linkės saugumo, stabilizavimo, 
baliaus, kuris įvyks spalio <30 4; 
parapijos salėje, organizacijų, 
klubu ir kitų vienetų sušauki
mo reikalai. SL Patlaba

CICERO

SODYBŲ PIEVELĖS
’ Knygelėje surai 
žolę užauginti, kaip 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiusime, 
siųsti tokiu adresu: r

NUNTYS JR DARBAI/ -259 psl., liečiančius 1905 
metu Įvykius, Jablonskio ir . Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą/

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

Dr, A. J, Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — i ŽJAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik :________  $2.00

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

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
TeL 254-5551

8929 SO. HARLEM AVE.
Tel. 598-3290

135-TA IR ARCHER AVE. ' 
TeL 257-5861

a. a. Kaziiuuro Kudlos prenume 
ratų, (riliai apgailestaudami a. 
a. K. Kudlos įnirtį, dėkojame p. 
S. Balčiūnienei už dėmesį ir už

— Stella ir Antanas Žakus, Prvnumeralą. ptit dėkoja- 
kediolikų metų gyvenę 
bard, 111., pardavė turėtų 
vybę ir išsikėlė gyventi 
ridų, Puikioje New Port 
apylinkėje jie nusipirko pato
gią rezidenciją, šiuo metu jie 
pertvarko visą aplinką pagal 
savo skonį, sodindami gėles ir 
medžius bei dekoratyvius žalu
mynus. Turėdami laisvesnio lai 
ko skaitymui, jie nepamiršta 
lietuviškos spaudos ir užsisakė 
Naujienas, atsiliepdami i plati
nimo vajų ir vertindami pastan 
gas. Dėkui už gerus linkėjimus 
ir už dėmesį Naujienoms. Ta 
proga malonu perduoti p. Žakų 
sveikinimus ir gerus linkėji
mus visiems jų draugams bei 
pažįstamiems Chicagoje ir jos 
apylinkėse.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — ■ 

NUOMOSIT.
ĮVAIRUS draudimai

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITISNetikslus politinis 

pranešimas
St. Barzdukas “Pasaulio lie

tuvyje birželio mėn. laidoje sa
vo rašinyje “Atgarsiai ir min
tys” kviečia PL skaitytojus su
sipažinti su jaunimo politiniu 
galvojimu. Reikia tik apgailes
tauti, kad toks politinis Vikto
ro Nako pranešimas darytas 
Trečiame Jaunimo kongrese, 
kartojamas P. lietuvyje.

Jau nekalbant apie tai, kad 
šio pranešimo lietuvių kalba 
menka, bet jo turinys dar men
kesnis, kadangi jis šališkas ir 
klaidinantis. <

Sąmoningai ar nesąmonin
gai pranešėjas nutyli, kad yra 
išeivijoje veiksnių politinei vei
klai. Jis tekalba tik apie Vliką 
ir LB. Bet nė žodžio neprisi
mena, kad JAV yra Lietuvos, 
laisvinimui institucija Altą. Ne
jaugi šis jaunuolis,gyvendamas 
Amerikoje, nieko nėra girdė
jęs apie Altą, jos plačią politi
nę veiklą? Labai gaila, kad jis 
Jaunimo kongrese patiekė nepil 
na vaizdą apie laisvinimo veik
snius- • - -

Iš viso iš jo pranešimo, at
rodo, kad jis nenusivokia nei 
apie. Vliko, nei apie LB veiklos 
barus. Tat, nežinau, ko- siekė St. 
Barzdukas šį neobjektuvų jau
nuolio pranešimą -patiekti vi - 
siems pasaulio lietuviams?

Ar jis tūrėjo mintyje paro
dyti, va, žiūrėkite ir Amerikos 
jaunimas nieko nežino, kad 
yra tokia Altą, kas reikštų, kad 
šis veiksnys yra visai nereika
lingas. Jo ir jaunimas neverti
na. R. Str.

HOMEOWNERS POLICY

State Farm Fire and Casualty Company

■ w




