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ši kartą reikalai kitokie.

Saulė teka 5:42, leidžiasi 8:11

Pirmiausia toks įrengimas bus 
padarytas Powertono elektros 
gamykloje netoli Pekino, Illino- 
juje, o vėliau ir kitose stotyse.

Ulinojaus valstijos vyriausybe 
todėl iškėlė Čikagos miestui teis
me bylą, tvirtindama, kad, mies
tas peržengė savo teisių ri-

Tebevyksta delegatų 
medžioklė {JOP

Fordo bend- 
gaminanti automobilius, 

antrame ketvirtyje turėjo

čionių demokratu vyriausybę, 
suteikdamas komunistų partijai 
parlamento; komisijm'valdymą. 

- * -y

Bet Italijos komunistų parti
ją, stipriausia po krikščionių de
mokratų, atvirai nepasižąda rem
ti .tokios vyriausybės. Jie sa
kosi dar pažiūrėsią, o tuo tarpu 
stato sąlygą, kadnaujoje vy
riausybėje nedalyvautų buvę 
ministerial: buvęs iždo ministe- 
ris E. Colombo, kuris yra atsa
kingas, pasak komunistų, dėl 
Italijos ekonominės suirutės; 
taipgi komunistai nenori Įleisti 
buvusio užsienio reikalų minis- 
terio M. Rumor ir buvusio mi- 
nisterio pirmininko Aldo Mo-

reikalams, registruojant auto 
mašiną ' bei išduodant mašinos 
numerį ir- paieškant vaiko pra
puolus} ar pabėgusį tėvą.

Palestiniečiai Beirute ir Da
maske džiaugiasi ir praneša, kad 
PLO organizacijos lyderis Ja- 
sir Arafatas vėliausiai liepos 
mėn. 31 d. Vyks į Damaską, kur 
kartu su Sirijos prezidentu Ha
fez Asadu -pasirašys paliaubų 
sutartį. '
. Tuo tarpu kovos Libane dar 
nėra sustojusios: dešinieji užė
mė į šiaurės rytus nuo Beiruto 
kairiųjų rhusulmonų tvirtovę 
Nabaa. Krikščionių gyvename 
Ain Rumaneh priemiestyje var- 
tojami net sunkieji ginklai.

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmuose tvarkąs vartoju ir 
bendrus reikalus David Cohen, 
liepos 29 senato komitete papra-

Fordo b-vės pelnas
DETROITAS 

rovė, 
š. m,
441.9 mil. dol. pelno. Bendrovė 
mananti,>kad pelno skaičiais ga
li remtis automobilių unijos dar? 
bininkai, paskelbę ,šiais metais 
streiką. Bet jie turi suprasti, 
pasak bendrovės viceprezidento, 
jog šių metų pelnu yra paden
giama pereitų metų recesijos 
nuostoliai ir visi ąteities darbai, 
suteiksią . darbininkams darbų 
garantiją. ' *

Italijos komunistai, kad ir tu
rėdami Italijos vyriausybėje, 
taip sakant, apibrėžtą galią, val
dydami parlamento svarbias ko
misijas, visdėlto, balsuojant’ vy
riausybės pasitikėjimą bei pa
tvirtinimą sudaryto kabineto, 
gali pasakyti “Ne”, kaip ji dary
davo per paskutinius 28 metus. 
Toks komunistų partijos elgesys 
tik pablogintų Italijos politinę 
ir ekonominę krizę, ko komunis
tai ir nori. Jie tik tokiais ke
liais, per suirutes ir revoliuci
jas tegali įsigalėti valdžioje.

Brežnevas taipgi netyli

Maskvos ponų galva ir Rusi
jos valdytojas -Brežnevas taipgi 
Italijos reikalais nesnaudžia, bet 
stengiasi savo trigrašiu murzin
ti ir taip jau juodą Italijos po
litinį vandenį. Jis kaltina va
karų valstybes — Ameriką, Bri
taniją, Prancūziją ir Vakarų Vo
kietiją, — kad jos beveik grie
bia Italiją už gerklės, tikslu-ne
įleisti komunistų į Italijos vy
riausybę. Esą* kišantis į Ita
lijos vidaus reikalus, nurodant 
kokia turi būti vyriausybė, yra 
ne stiprybės, bet silpnybės ir 
baimės ženklas.

Pasak Brežnevo, tai nėra de
mokratiškas žingsnis, bet bai
mingas kinkų drebėjimas prieš 
tvirtai žengiantį “socializmo pro-

Sirijos-Iibaniečių? ir palesti
niečių bendras komunikatas Da
maske, kur diskusijos paliaubų 
Reikalais buvo vedamos, sako, 
kad paliaubų komisija sudaro
ma iš Sirijos, Libano, PLO ir iš 
Arabų sąjungos atstovi], kurie 
prižiūrės taiką ir spręs kitus Li
bano reikalus. Visų dabar ka
riaujančių Libane jėgų karinės 
pozicijos bus sunaikintos. Ko
mitetas remsis tik arabų sąjun
gos taikos prigados ? jėgo-

J mis.
Libano vidaus reikalų minis

ter's Čamille Shamoun, lyderis 
stipriai dešiniųjų riationalistų 
liberalų, pasitaręs su Arabų są,- 
jungos atstovu Hassan Sabry 
el-Kholy, 
tikrai yra vietos optimizmui 
Vienok yra ir pesimistų, kadan
gi krikščionių dešinieji ir kai
rieji musulmonai dar nėra pa
skelbę, jos jie laikysis pa
liaubų.

visi valdžios tarnautojai ir net 
atstovai, uždirbantieji virš 25,- 
000 dol. .į metus, privalėtų ati
dengti viešai raštu visą savo 
turtą ir pajamas. Tokio- įstaty
mo* klausimas dabar svarstomas 
senato. vyr. komitete.

• \

Amerikos. valstybės adminis
tracija tokiam griežtam įstaty
mo projektui priešinasi, sakyda
ma, kad jis yra perdaug griež
tas ir atviras.

Korėjoje policija sulaikė du jaunuolius ir pataria 
jiems nusikirpti ilgus plaukus, jeigu nenori patekti į 
šaltąją. Korėjos vyriausybė uždraudė ilgaplaukiams hi
piams pasirodyti miesto gatvėse. Anksčiau gatyėj_ su
tiktus tokius hipius policija vesdavo tiesiai pas.kirpėjus 
ir pakirpdavo- plaukus. Dabar Korėjos policija daug 
praktiškesnė — pataria nusikirpti.

Berlyne vokiečių policija su
ėmė ’ anarch istę Moniką Berbe- 
rich, kurios namuose rasta vi
sa eilė adresų, nuvedusių prie 
kitų anarchistų areštų. Berly
no policija tikisi iki padugnių iš
aiškinti vienos teroristinės gru
pės planuotus ir atliktus darbus.

KGB agentų darbas

Vokietijoje vienu laiku labai 
dažnai suduždavo i šipulius, su 
skrendančiais. Vakarų Vokieti
jos lakūnais, Amerikoje pirkti 
Starfighter' lėktuvai. Iš viso to
lau lėktuvų nukrito per 180. žu
vo 80 lakūnų. Daugiau kaip 20% 
tų nelaimių buvo neišaiškinta 
priežastis. Bendrai, visos - ne
laimės buvo labai neaiškios.

•Dabar perbėgęs iš Rytų Vo
kietijos vienas šnipų agentas 
čias nelaimes su lėktuvais aiš
kina “ZDF-Magazin” skiltyse. 
Jis sako, kad buvo KGB agentų 
ir sabotažninkų darbas.

Vakarų Vokietijos kaikurie 
parlamento atstovai tuo klausi
mu labai susirūpino. Jie reika
lauja iš vyriausybės .pasiaiški
nimo ir užtikrinimo, kad atei
tyje daugiauztokių KGB “špo
sų” nepasitaikytų.

\ Komunistai įsigijo galios, 
valdydami parlamento komisijas

ROMA.-—Italijoje veikia daug politinių partijų, kurios pa
kuliniuose parlamento rinkimuose nesurinko daugumos balsų

į Suvažiavusiems, taikos siekė- 
‘jams amerikietis pareiškė, kad 

dabartinės adminisstraxija ti
kisi dar prieš prezidento rinki
mus pasirašyti susitarimą su so
vietų valdžia strateginiems ato
mo ginklams kontroliuoti. Kol 
maršalas Grečka buvo gyvas, so? 
vietų valdžia nesutiko leisti jo
kios tarptautinės kontrolės. Jam 
mirus; pats Brežnevas prisegė 
maršalo tittflą ir pakeitė šį so
vietų karo jėgų nuostatai so
vietų valdžia sutiko leisti ame- 

. rikiečiams pamatyti strategi
nius sovietų ginklus. Tuo rei- 
-kalus’ dar -vedami pasitarimai, 
bet yra pagrindo manyti, kad 
bus susitarta.

Amerikos ginklų ir nusingin- 
|davfmo įstaigos direktorius 
Fred Iki e pareiškė, kad be gink
lų pardavinėjimo kontrolės, bus 
neprastai sunku įgyvendinti tai
ką pasaulyje. Jis'pareiškė; kad 
teks suvaržyti ne tik ginklų par
davinėjimą, bet ir jų dalinimą. 
Šis paskutinis jo priminimas la
bai plačiai buvo komentuojamas 
suvažiavusių atstovų. Ikle tu
rėjo galvos sovietų valdžią, ku- 
ri-dažnai nepardavinėja, bet da
lina ginklus perversmams mo
ti. Ji davė nepaprastai daug gin
klų Indonezijai ir ruošė pervers
mą. Ji nepaprastai daug ginklų 
davė Naseriui, o dabar reikalau
ja pinigų už egiptiečių gautus 
ir žydams atiduotus ginklus. Iz
raelis nepirko rusų. ginklų, bet 
didelė Izraelio kariuųmenės da
lis šiandien naudoja iš egiptie
čių atimtus, naujai nudažytus 
ir kiek pagerintus sovietų tan
kus, rastus Sinajaus dykumoje.

Daugelis karo vadų mano, kad 
jie, gavę pačius naujausius ato
mo ginklus; galės laimėti ruošia
mus karus, bet jie apsiriks, pa
reiškė -amerikietis Ikle. Jie turi 
turėti galvoje, kad prieš nau
jus ginklus yra apsaugos prie
monės. Jis siūlo sudaryti gerą 
tarptautinę kontrolę prekybai, 
Jeigu visos sutinkančios valsty
bės šio nutarimo laikytųsi, tai 
karo pavojus žymiai sumažėtų. 
Amerikos atstovas tvirtina, kad 
ginklų pardavinėjimas žymiai 
sumažintų pavojų ir padidintų 
tarptautinę prekybą kitomis pre
kėmis. Ginklų pardavimas Ame
rikai atneša dideles pajamas, bet 
jos sutinka tokių prekių ekspor
tą mažinti, jeigu visos valstybės, 
nenorinčios karo, panašiai pa
sielgs. Amerika netoleruos gin
klų prekybos Afrikoje. Jeigu 
rusais ginkluos Angolą, l’gan- 
dą ir kt. tas valstybes, tai JAV 
parduos ginklus kitoms valsty
bėms. Ginklavimas išlaisvintų 
tautų atneš naujus karus ten, 
kur reikalinga taika ir maisto 
gamyba.

Taip atsitiko JAV
BUFALO. — New Yorko vals

tijos Bufalo vietovėje vienas 
jaunuolis norėjo įsivogti J krau
tuvę, bet jis apsirikęs per išme
tamą dūmų vamzdį pakliuvo į 
kepamąją restorano krosnį. Ma
tyti, beskubėdamas tamsoje pa
sikabino ir negalėjo krosnyje ju
dėti. Taip ji rado iš ryto beveik 
iškepusį, visą šlapią ir taukuo
tą, atėjusi restorano patarnau
toja. Jis išsigandusi pamačiusi 
pro skylę išlindusią ranką.

žinoma, toks pusgyvis “kepe
nys” buvo pirmiausia įteiktas 
vietos policijai.

Krūtų tikrinimos'
WASHINGTONAS. — JAV 

kiekvienais metais krūtų vėžiu 
miršta apie 32,000 moterų. Buvo 
plačiai manyta, kad huo krūtų 
vėžio apsisaugoti galima iš ank
sto tikrinant krūtis, darant radi
jo nuotraukas. Tačiau atsirado 
daktarų, kurie pradėjo tvirtin
ti, kad kaip tik pats fotografavi
mas radijo spinduliais sukelia 
krūtų vėžį. Daug moterų dabar 
ir pasisakė prieš krūtų tokį švi
tinimą.

Klausimas pasidarė nebeaiš
kus. Imta apklausinėti moteris 
ir rinkti jų nuomones, o suvažia
vę daktarai ieško kitų būdų ir 
priemonių krūtų vėžiui fiusta-

NAUJOS PALIAUBOS LIBANE * •
BEIRUTAS.— Jau turbūt kokios 54-tos paliaubos sudaromos 

Libane, bet nė vienos neišsprendė civilinio karo ir neprivedė prie 
taikos. Gi liepos 29 pasirašytos naujos Palestinai išlaisvinti or
ganizacijos ir Sirijos karo paliaubos, reik, manyti, jau bus pasku
tinės. .Tikriausiai jų bus prisilaikoma. - A

Vokiečiai suranda 
daugiau šnipų

BONA, Vokietija. — Prieš ke
lias savaites vokiečių policijai 

( pavyko išaiškinti dar vieną so- 
vietų šnipą, įįaėadžiai bendra- 

] darbiavušf' š'u užsienio ministe
rijos tarnautoja. Dabar aiškė
ja, kad-kitas sovietų šnipas pri
ėjo^ prie, vokiškų lėktuvų. Jam 
pavyko juos tiek sugadin ti, kad 

j nukentėjo bandomieji lakūnai. 

' Blogiausia, kad dabartinės vo
kiečių vyriausybės vienas atsa
kingas pareigūnas savo laiku 

• buvo inform uotas apie galimą 
vokiečeiu greitųjų lėktuvų sa-

Sieros dvideginio 
surinkėjai

Pereitais metais gruodžio m. 
Commonwealth Edison bendro
vė pasižadėjo oro taršos prie
žiūros Įstaigai Čikagoje Įrengti 
elektrą gaminančiose bendrovės 
įmonėse sieros dvideginio surin
kėjus. Jie kaštuotų bendrovei 
50-69 mil. dol., bet už tat 1979 
m. jie surinktų 75-85% per ka
miną išlekiančio sieros dvidegi
nio ir patenkintų Įstatymo rei
kalavimus. .

Elektroniniai banko 
skyriai

ČIKAGA. — Ulinojaus Įstaty
mai draudžia bankams steigti 
elektroninhis patarnavimo punk
tus. . Jie turi būti skaitomi ban- *■ Z- -, ■ ’ \ ■*

Čikagos miesto taryba liepos 
8 nutarė ir suteikė teisę ban
kams atidaryti ar Įsteigti to
kius elektroninius patarnavimo 
punktus, atskaitaht iš kliento 
einamosios sąskaitos už kiekvie
na saskaita 50 centu i metus 
miesto naudai.

V Dar prieš rinkimus administracija tikisi 
pasirašyti strateginiu ginklų sutartį

ŽENEVA, Šveicarija. — JAV atstovas tarptautinėje nusi
ginklavimo konferencijoje suvažiavusiems atstovams pasiūlė pla
ną suvąžyti ginklų pardavinėjimą visame pasaulyje, šis ameri
kiečių padarytas pasiūlymas daugeli nustebino, nes sovietinė 
propaganda skelbia Ameriką esant didžiausia ginklų eksporto 
valstybes. Trisdešimties valstybių atstovai labai atidžiai išklau
sė amerikiečių’ pasiūlymą ir prižadėjo tuo reikalu pareikšti savo 
nuomone. . — .

darydavo krikščionių demokratų partija. Nors ir sunkiai, bet 
krikščionys iki šiol valdė Italiją.

Paskutinieji politiniai rinki
mai tesuteikė krikščionių demo
kratų partijai parlamente 266 
vietas iš 630-tiės. Tokiu būdu, 
nesusitariant ar nepritariant so
cialistams, respublikonams ir so
cialistams demokratams, turin
tiems parlamente 86 ’ vietas, 
krikščionių partijos lyderiui 
Giulio. Andreotti beveik neįma
noma sudaryti, .vyriausybę be 
komunisų pagalbos. Jis tad ir 
prašo jų. malonės.

Komunistai gauna
>• ‘‘apibrėžtą” galią

Italijos prezidentui paprašius, 
krikščionių demokratų partijos 
lyderis Andreotti, lipdant Itali- 
■jos . vyriausybę,. nutarė paban-

WASHINGTONAS. Tiek 
prez. FordasKtįek ir Reagan sten
giasi medžioti delegatų balsus, 
■stengiasi sudaryti 1,130 balsų 
kieki. Nmatytas kandidatas Į 
būsimus' valstybės* prezidentus 
R. Reagan tam tikslui-net už 
anksto pasirinko ir paskelbė vi- 
ceprezideptp kandidatų Pensilva- 
^njbs’ *sen?'Bcfiwmken^ b’^prez; 
Fordas pradėjo meilautis su 
eksgubernatoriumi Connaly.

Pinuos tuo klausimu žinios 
sako, kad kandidatas Reagan 
greičiausiai prakiš, nes jo pa
sirinktasis liberališkai nusitei
kęs kandidatas Į vicepreziden
tus .“atbaido” pietų valstijų GOP 
konservatyvius delagtus, net 
ir 'pačios Pensilvanijos, kurią 
Schweikeris atstovauja. ?

Apklausinėjimo būdu statisti
ka sudarant, paaiškėjo; jog vi
soje Amerikoje respublikoniš
kai nusiteikusių rinkikų daugu
ma balsuotų lapkričio mėnesi už 
prez. Fotdą. Esą. 58% balsuo
tų už prez; Fordą ir tik 36G už 
Reganąt

Nepriklausomu rinkikų 49% 
pasisakė už Fordą ir 41G už 
Rėaganą.

teritoriją
WASHINGTONAS. — Ame

rika teritoriniais vandenimis lai
kys 200 mylių. Toms teritori
niais vandenimis laikys 200 my
lių. Toms teritorijoms apsau
got} reikės daugiau laivų, heli
kopterių ir tarnautojų. Prez. 
Fordas, tai turėdamas omeny, 
ir paprašė kongreso, kad jis pa
skirtų tam tikslui daugiau lėšų 
bent 33 mil. dol.

Suimti visi 3 
vaiku grobikai

KALIFORNIJA. — Viši trys 
26 vaikų; grobikai jau sėdi už 
Kalifornijos kalėjimo grotų. Jų 
vienas prieš savaitę laisvai pa
sidavė Kalifornijos policijai ir 
kuris teisme sakosi esąs nekal
tas. kitas buvo suimtas Idaho 
valstijoje, nepasisekus pabėgti 
į Kanadą, o trečią suėmė jau 
Kanadoje.

Socialinio draudimo 
kortelė vietoje paso 

WASHINGTONAS. — Socia
linio draudimo kortelės numeriu 
tiek Įsigalėjo Amerikoje, jog ato 
stoja asmens pasą. Remiantis 
soc. draud.■’numeriu, visi ban
kai, ligoninės, savivaldybių. Įs
taigos. universitetai krautuvės 
ir kitos Įmonės nustato asmens 
tapatybę. • -r’ .

Toks reiškinys baimina ame- 
rifciečius bei jfcatstovus. Sena
tas tad liepos 29 d..nutarė su
varžyti soc,. draud. numerio var- 
tojimą. Juo galės- pasinaudoti, 

pareiškė, kad dabar valdžios -Įstaigos mokesčių
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kus, siaubingas gyvenimas, tąrp 
gyvybės ir mirties, ne tik man, 
bet lygiai ir prof. dr. Starkui, 
jo šeimai, mažam sūnui ir duk
rai.

ieškoti, nes ir taip esu pavargęs, apsukęs apie 10 viešbu 
čiu.

z < ' B
m

Bėgu žemyn laiptais j gatvę ir grįžtu atgal su laga
minais į viešbutį. Bet jau dabar mane patiko šuo su šei
mininku. Tarnautojas tveria mano lagamiftūš ft*' žbfbo 
greitumu, kaip velnias nekaltą dusią pagriebęs lagami-

atbilda iš viršutinio aukšto žemyn laiptais /viešbučio, 
tarnautojas ir mandagiai klausia aišku prancūziškai, ko 
aš noriu? Aš sakau angliškai, kad noriu gauti nakvynę. 
Jis suprato mane ir išmovė pro duris.

Lipame. laiptais į 4-tą aukštą. Kartu šiuoliais lydi 
mane margas šuo. Parodo kambarį be patogumų,. .tik 
prausykla, lova, staliukas ir dvi kėdės. Jis rodo ant. pirš-

OES PLAttCS OFFICE: 
1065 OAKTON $wn
Df $ FUUHES. U-l INOS fi001«
TTLEFMONC P97-O720

m niu. Vaikai buvo auklėjami tė
vų dvasioje. ,

kun. Petrošius. Pasikasė pakaušį; Važiuoja. Kerta per 
kitą upės tiltą ir atsiduria prie tų senų, aukštų' natrių 
siauroje gatvėje ir prie to'paties namo nr.7 sustoja:' -

Jis paduoda man lagaminus ir sąskaitą. .Sumoku 
Į10 frankų. Taip sakant, du kartu mane atvežė į tą pačią 
vietą, lyg suklydo sąmoningai. Taip apgaudinėja turis- 

|tUS šoferiai.'
' Šoferis “pakarpė” ir nuvažiavo: Eihu pro vartus, 

kiemu;ir kopiu laiptais į antrą aukštą. Spaudžiu skairi- 
butį. Praveria kunigas duris. Susipažįstame ir pasisvei
kiname. Gražiai atrodantis, žilstančiais plaukais, nuošir
dūs ir pasaulietis kunigas. Jis tuoj paprašė sėstis. Paruo
šė užkandžius, arbatą ir pastatė nuo šalčio raudono vy
no ant stalo. Papasakojau kaip mane vežiojo šoferis po 
gatvesf kol radė jo gyvenamą vietą.

Jis nusijuokė ir sako:
— Taip visuomet elgiasi šoferiai su turistais, kad 

daugiau uždirbtų pinigų. Reikia būti atsargiams. Q ant
ra, gerai pažinti Paryžių, nes tani tikslui reikia iš anksto 
pasirūpinti miesto žemėlapiu.

Taip bekalbant, aš priminiau, kad keliauju po Eu
ropą ir noriu aplankyti 14'valstybių,, jų tarpe ir Ęomą, 
kur noriu dalyvauti betėvių suvažiavime ir šventųjų 
Metų jubiliejuje Vatikane. Ten galvoju, pasiekti birže
lio 35 d. ' '' . ; >

Kunigas sako:

Lietuvis gelbsti žydus
Praėjusiais metais mirus bu-

Kalnų keliukai gan klaidūs. 
Buvau netoli "stovyklos vartų, 

amerikietis įvažia-.V rraeJusia-^ metais mirus bu- 
j vusiam Stutthofo kaliniui prof. 
1 dr. Antanui Starkui, prie jo ka
po, be kitų, kalbą pasakė dr. 01- 

jga JHorwitz( Gurvičiūtė), žydai- 
1 tė, danįų gydytoja, dabar dir
banti Chicagoje-. Nariai ją buvo 
■ uždarę j getą, iš kurio vieno pa- 
j dorauš sargybinio (vokiečio) dė
ka pavyko .pasprukti. Dr. O.

.Horwitz? kalba, atspausdinta 
.“Medicinos” žurnale,- šitaip

susitiksime ir pabendrausime Italijoj^.
Taip mudriems bekalbant, ateini; losangelietė dail. 

G. Geštautiėne. Apsidižugiau pamalęs ją. Man išvyks
tant, minėjo p. Birutė Steikūniene apie jos išyažiavimą 
į Paryžių pagilinti meno studijų. Tuo metu pasikalbėjo
me visas trejetukas ir aptarėme' mano planą Paryžiuje, 
kas yra įdomaus ir matytina. Praslinko 20 minučių, 
pajutau lyg šyla radiatorius. Skubu nusimesti rūbui, nes 
esu išvargęs kelionėje ir, lias svarbiausia, dvi naktis be 
miego. Krintu į lovą kaip akmuo su prakaituotais ir šla
piais baltiniais. ' \ Q J H . i

Užsiklojimas storas ir sunkus kąip veleną.,palindau 
ix> ja, kaip pelų maišas užgulė martė, kad net buvo sun
kti kvėpuoti. Kenčiu ir noriu greičiau'užmigti' ir^pamibš- 
ti kelionės vargus. Taip staiga užmigau.

(Bus daugiau)

• šio miesto gyventojų garbei 
'reikia pasakyti, kad šįtuet jie 
buvo ramūs, paklustus stb- 
vvklos vadovybės tvarkai. Ku- j . *! rie naktį mėgo padainuoti, nu 

įsikraustė toHau į mišką ir sto 
j vykioje bef jos aplinkumoje 
' būdavo nakties rimtis.

Kaip šiandien prisimenu, kai 
sekmadienį, grįždami iš bažny
čios, vaikai atbėgdavo man pi r. 
mieji pasakįti; “Slėpkis grei
tai, svečiai ateina!” Vaikai jau
tė pavojų, bet jie niekada ne
klausinėjo — tylėjo, mane glo-

Daug kas, čii atvykę atsisvei
kinti, kalbėjo ąrie dr. Antaną, 
kaip savanori,' korporanią, ka
talikiškų draugijų veikėją, gy
dytoją. Aš pažinau dr. Antaną 
Šarkų — žmogų. Lygiai kaip 
kun. Yla išsireiškė, kad be dr. 
Starkaus rūpestingumo Stutt
hofo koncentracijos stovykloje 
kun. Yla nebūtų likęs- gyvas, aš 
taip, pat galiu tai pasakyti apie 
save.

Kelionės įspūdžiai tarp laiko ir erdvės
KAZYS KARUŽA . . . .r

Ji tuojau nutvėrė telefoną ir paskambiūo Į keletą 
viešbučių ir pagaliau surado man kambarį. Padąyė man 
[adresą ir nurodė ėjimo kryptį: Ranka pro Jangą parodė 
f-tą namą: —»Einu pro duris nurodyta krypfeniįj

Tamsus povakarys. Lietūs ir vėjai nėgailęstingai 
plaka mane be atvangos. Stūmė mane į nUsnniniiną, bet 
aš visuomet nepasiduodu panikai. Einu, o veidai Raudo
ni kaip žiburiai. Pamačiau didelius rūmus, lyg būtų Kau
no valstybės teatras. Pro jį pasuku siaura gatvele, kuri 
buvo apversta remonto darbais; prikalinėta'postorių si- 
jųčlentų. Einu ir matau-'gale gatvės net dvi viešbučio iš
kabas ir žengiu pro dideles duris į ridu. Jau beveik be. 
jokios viltieszgauti kambarį.. Tuojau mane pasitiko vieš
bučio sargas — didelis baltais, juodais lopais numargin
tas šuo. Jis nėra pavojingas žmogui Antra, jeigu :būtų 
pavojingas,-tai būtų pririštas prie grandinės. ^Stoviu ir 
žiūriu į gražų šunį. Jis loja ir loja ir neleidžia man ju-

Daug kas minėjo Dievo kara
lystę. Jei tokia yra, jis (dr. 
Starkus) bus gyventoją eilėj. Dr. 
Starkus stengėsi Įgyvendinti 
Dievo karalystę čia,'žemėje, sa
vo darbais, pasiaukojimu. Jis 
buvo kilnus žmogus. Jis buyo 
garbingas ir gilios išminties 
žmogus. Jis nepardavė savo sie
los nei’ stalinistams, nei- hitleri
ninkams.' ' Vietoje neapykantos, 
keršto ir gobšumo, jis\davė/pa- 
vergtiems žmonėms savo meilę, 
supratimą. ir pasišventimą. Net 
tais momentais, kai mano vil
ties kibirkštėlė baigdavo užges
ti ir nebetikėjau sulaukti ryto- 
jaūsj jis sugebėjo Įžiebti-vėTšvie
sos kibirkštėlę ir parodyti, kad 
dar ne visa žmonija yra pavir
tusi - žvėrimis; Jis' buvo tyras, 
skaistus lašas kraujo jūroje.

Ačiū jums, daktarei Tebūnie 
jūsų kilni dvasia pavyzdžiu -jū
sų tautiečiams, žmonijai' ir jau
nosioms-kartoms”. iš E. L.

sakutėms kai vienas.
pasiklausti,; kelio Į anąeri- 

amtą,J kiečių skautų*.stovyklą. Jis ten 
vaikus vežė, bet pasiklydo. Lie 
tuviai, kurie dąug kartų stb-

-- *As' taip pat at važiavau at- 
sisyeikinti ir paskutini kartą pa
sakyti dr. Antanui Starkui ačiū.

. Mirė jo kūnas, tačiau jo dvasia 
. jp..amžinai gyvens jo šeimos, drau- 

skanlai. vengia 'gų Artimųjų širdyse1. L 
stovyklavimo' ?. ' . _ J-

sukaktuvių piiograrria. Kviečia - ntanoji širdis plaks, nie^ 
svečiu. Reikia■’manvti, kaff jie ksda dr- Starkaus
padės ir kelio rodykles, šveSaLir jo šeinK>s ir P^iaukoji- 
lengvai stovvklą' Štfaš. , mo gelbstint mane. Aš gyvenau

. j Starkų šeimoje karo metu pus-
‘T i- z J- Klaaseikis] antrų metųi Tai^uvo ilgas, klai-

jį kopti. Apsidairau kambaryje. Sakau jam, kad šaltas 
kambarys. Jis nesupranta'manęs. Tuomet parodau, kad 
aš drebu. Jis suprato, kad šalta'man ir vėsus kambarys. 
Jis linksmas sako mari: — Vi-vi-vi ponas. Šupi^tąu,.kad 
greitai pakurs vandens šildymo radijatorių, nes .pirštu 
parodė į jį, kuris stovėjo prie sienos. Bet jis pradėjo var
tyti miesto adresų knygutę ir sako prancūziškai?

— Vi-vi-vi, aš nė velnio nesuprantu, ką jis saku' man. 
Griebia už vairo ir vėl nešasi, dumia siauromis, plačio
mis gatvėmis per upės tiltą, suka ratu ir privažiuoją, tą 
pačią vietą, kur aš atvykau požeminių'traukiniu. į Pary
žiaus “senamiestį”. Matau, kad jis klaidžioja.

17” Diagonal COLOR

w™ $1,500
You can have this/IT” RCA XL-100 
COLOR TV. . .and your money grows to 
$1,897 in 72 months.’

Graži gamta, gaivinantis pu
šų kvapas, bet be daugybės ge 
rų y palypiu ši stovyklavietė 
turi ir vieną kitą minusą. To
li nuo Los Angeles, gabalėlis 
kalnų kelio tik akmens ir s tam 
bus dulkėtas žvyras. Žiemą; 
kai užsninga; • visai neprivą- 
žiuojama, tad vieta- nepilnai 
■išnaudojama. > ~

WHILE YOU EARN 6%% to 73A %X«
. —- ---------- - ’INOGR SPECIAL ACCOUNT

Dvidešimt penkta skautavimo vasara’
Šįmet losangeliŠkiai lietu- prisigaminusios įvairių papuo 

viai skautai if skautės sulau
kė dvidešimt penkių metų ju
biliejaus, kai jie vasaromis sto 
vyklauja. Pradžioje stovyk
laudavo svetimų žemėse, o da 
bar jau kelintas metas turi la
bai gražių stovyklavietę San 
Bernardino kalnuose, pušyne į 
šiaurę nuo Big Bear ežero. 
Vienuolikos akerių kainų pu
šyno nupirkta lietuvių skautų 
ir j6 rėmėjų suaukotais pini
gais. Pastatytas virtuvės ir ki
liems ūkio bei sveikatos reika 
Jams namas. Iškastas šulinys, 
įvesta elektra, o stovyklauto
jams gyventi pripirkta užten-i 
kainai palapinių. Kai kurie 
vyresnieji stovyklos lankyto
jai, kurie atsimena Palangą, 
sako, jog skautų stovyklavietė ‘ 
su sveiku pušyno oru, su smė. 
lio kalneliais primena Palangą, ; 
nors paties žymiausio Palan-į 
gos požymio — jūros ir nėra. |

Liepos 17 dieną į stoyykla-| 
vielę, kuri pavadinta Ramby-į 
no vardu, suvažiavo 26 patys; 
jauniausieji skautai — vilkiu
kai ir 25 mažos skąutytės -—į 
paukštytės. Sakoma, jog iki: 
* • ** * 1 • T T Išių metų -buvusiose stovyklo-į 
se vyraudavo skaičium paukš-' 
tylės, o šįmet puikus vilkiukų; 
pagausėjmas. Jaunųjų stovyk
lautojų suvažiavo ne tik iš Los 
Angeles ir gretimų miestų, bef 
net ir iš San Francisco bei apy
linkių (Darius Navickas, Bri
gita Navickaitė, Daina Janutai 
tė ir Viltis Janutaitė)/

Mažųjų stovykloms vado va-' 
vo ir stovyklautojus įvairaus 
skautiško mokslo lavino žvyres 
nieji sakutai ir skautės, tui’p; 
daug patyrimo ir pasiekę atikš 
tu skautiškų laipsnių. Turiu' 
atsiprašyki, kad jų darbą vertin 
damas ir juos minėdamas, dėl, 
kaip sakoma, techniškų kliū
čių jų tik pavardes be laipsl 
niu parašysiu. Stovyklos vado-i 
vybčs sąrašą gavau liepos 17 
dieną, bet nežinau, ar vėliau j 
buvo vadovybėje pasikeitimų, i 

Vilkiuku stovyklos viršinin
ku-buvo Gidas Radvenis, adju
tantas Vytas Koklys. Pava
duotojai: Tomas Balčas j# 
Saulius Vizgirdas.

Paukštyčių stovykla pava
dinta Pasakų šalim. Viršinin-- 
kė Birutė Dabšienė, adjutante. 
Vaida Butkytė, komendante j 
Foną Bužėnaitė, programų vaį 
rovė Vilija Butkytė, darbelių! 
mokytojos — Giedrė Venckie-1 
r;ė ir Rima Baipšienė.

šios dvi berniukų ir mergai- 
(ių stovyklos turėjo ir bendrą, 
sakyčiau^ vyriausiąjį štabą: 
\irsininkas Algis šėkas, maisto 
gamybos vyr. šeimininkė Si-j 
g\itė Abelkienė. jos padėjėja > * 
Ina Petokienė; Antanas Kiš-; 
kis ūkio vedėjas, sunkvežimio! 
vairuotojas, daug važinėjęs ' 
maisto pirkti, skautus maudy-; 
ti veždamas in kitus ūkio dar-! 
1 ū< ir reikalus atlikdamas. Sto* 
vv klautojų sveikatos reikalai! 
pavesti medicinos darbuose j 
praktikos turinčioms Aldonai ■ 
Venckienei ir Danutei Janu- ; 
tienei. Stovyklos piniginius ; 
reikalus tvarkė iždininkė Gie-I 
drė Petraitienė.

Stovykloje buvau liepos 17 
ir 18 dienomis, kai anūkes at
vežęs pasilikau nakvoti ir 
buvau atvažiavęs liepos 24 
25 (liepoms stovyklos baigi
mu!. Mačiau, kai su didžiu 
džiaugsmu jaunieji skautai ir 
skautės savo palapinių mies
tus statėsi, juos dabino ir kaip 
patenkinti ir linksmi stovyk
lavimą baigė, nes jie čia turė
to cnrus paly rūsius vadovus ir 
vadoves, kurie sumaniai juos 
sakutiškai globojo iY auklėjo. 

Visus skautiškus darbus ne
ri nurašyti, bet verta paminė- 

ti vilkiuku parodai iŠsMfy- 
n.nikščiafYis namelius —~Th

vykios kelrodžiai.
Rugpjūčio 7 die 

pramogo-Įją vyresnieji 
Liepos 24 didesnio /plano<

Chicago Savings Offers You < Choice Of These Beautiful

COLORTVSETS

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

with $4,500 
You can have this 19" RCA XL-100 
COLOR TV. •<_ .with Remote Control. . 
.and your money grows to $1,695.54 in 72 
months. x >

OrAVith $2,000 
And your money grows to $2,112.23 in 4 
years, <’

OrWth$5?000
And your money grows to $5,408.95 in 
2>i years.

Or With $1 0,000 J 
And your money grows to $10,551.99g 
in 116 years. g į.

> Or With $20,000 Z»» 
'ę"”And your money grows to 

^20,890.22 in 1 yean,

Or With $2,000
And your money grows to $2,283.06 in 4 
yesrs. ’ .

OrWrtti. $5y000
And your money grows to $5,558.48 in
255 years. '

/Or With $10,000 .
And your money grows to $10,691.09 in 

years. J ri

Or With $20,000
And your money grows to

H $21.024 81 in Tyear.

Yd ir ly£ęnfras miestas i— pa
lapinės, “kemperiai” it auto 
inoDiftai. čia. gyveno savai t ga 
liarils atvaži^usieji bei visą sa" 
vaitę' stovyklavusieji skautų 

salų — karolių ir kitokių rauk tėvai'ir svečiai.
-darbių, bet labiausiai nlaiioĮ 
akį patraukė paukšty  Čiupto-j 
vykios išleista 32 puslapių ma 
šinėle rašyta ir Xerox padau
ginta knygutė, pavadinta Ma
no draugės. Knygutėje paukš-! 
tylės turėjo surašyti asfneni-. 
nes žinias apie save, apie drauĮ 
ges, yra joje galvosykių ir ki
tokių uždavinių pasilavinti fiė 
tuvių kalboje. Sveikifitinos tos 
knygutės sumanytojos ir pa- 
^ruo’šėjos. s • • ■ ■'L ’

i
Stovyklos pabaigtuvės

Liepos 18 dienos pavakary
je trumpai stovyklą aplankė 
šv. Kazimiero parapijos klebo
nas prel. J.’ Kučingis, o pabaig 
tuvių iškilmėm liepos 24 d., at 
važiavo vikaras kun. Olšaus
kas. Atlaikė šv. mišias, pamo
ksle viso geriausio 
ir skautėms linkėdamas primijyo 
nė, jog Kristus mėgo 
pakilo į kalnus, taip irt čia 
skautai kalnuose stovyklauja.

Po pamaldų prie Amerikos vyklon važiavo ir sugeba gėrši 
jr Lietuvos vėliavai buvo sto- kelią įsižiūrėti, tie be-bėdos 
vvkklos baigimo apeigos;., skai stovyklą- su rauda, bet susitik 
lomi oficialūs įsakymai, ke- kau pazĮstamą. ktirs pirmą kaf 
liami skautai Į laipsnius bei: tą vaikus stovyklon vežė ir 
kitaip atžymimi, pagiriami [šiek tiek? kritusia nuotaika ai
bei apdovanojami. Į iškilmę biiį keliavo; nes sakėsi mišk-g apie .skamjia 
vo atvažiavęs ir. rajono vadas: dvi valandas klaidžabjęš, . kol 
V. Vidugiris.: [siuvyklą radęs; nes kryžkelė

Stovykloje k'^Lvakarą tems^mal nepadėtf lietuvių sto 
tani užkuriamas laužas, prie jo 
skautai dainuoja, vaidina ir 
kitaip linksmomis 
mis baigia dieną, 
laužas skirtas ne tik vatidini- 
niarris aF-įąihomš, bet ir vado
vų pagerbimui, dovanelių įtei
kimui.

Liepos 25 d. mažieji stovyk
lautojai tėvų globoje išvažinė
jo namo. Po savaitės, liepos 31 
d., dviejų- savaičių stovyklavi
mą pradės vyresnieji skautai.

Liepos 24 d. stovyklon at- 
va^iav^s pamačiau anksčiau 
neregėtą vaizdą f visi stovyk
lauto jap apsinęngę nauja uni
forma ----riiėlini palaidiniai
marškiniai, kurių krūtinėje iš 
•spausdintas skydas, papuoštas 
įvairiaspalviais raštais. Vidu
ryje skydo Vyčio kryžius, ir 
šonų skaučių ir skautų'ženklai 
— lelijos^ skaitmuo 25 ir sky
do pakraščiais Ramiojo van
denyno skautų rajono vardas 

į_— ir visa tai sudaro dvidešimt 
penkių metų losangeliškių 
skautų stovyklavimo jubilie
jui paminėti ženklą, šiai enį- 
blemai arba skydui suprojek
tuoti buvo konkursas, laimėjb 
Indi(? Leškytė. (

Santykiai su amerikiečiais
Naujo šįmet buvo ir tai. jog 

sudarytas ryšys su netoli tuo
se piat kalnuose stovyklavietę 
turinčiais amerikiečiais skau- 
tai§. šie savo palapinių mies
te turi ir plaukiojimo baseiną. 
Leido kas natrą dieną ir lietu
viams jame maudytis (Kito
mis dienomis, kaip ir praeity
je. lietuviai skautai važinėda
vo j Big Bear*'1 mieste esantį 
maudymosi baseiną).

Sakoma, jog prie amerikie
čių stovyklavietes .ruošiamas 
ežeriukas. Kitą vašarą- jau ja
me būsią galima maudytis ir 

vėl mėškeniofi. lt toliau santykius 
su ahlerikiėčiaH palaikant esą 1 
ma vilties, jog ir lietuviai skau; 
tai galės prie to ežeriuko su-! 
sirinkti ir pasportuoti.

Lietuvių skautų bendradra- 
biaujama ir su kitų tautu skau’ 
tais. Pvz., šįmet ukrainiečiai 
skaniai patys pirmieji išėjo 
gamtą, išsinuomodami lietuvių ■ 
stovyklavietę su visais ūkio^ 
pastato įrengimais. Be abejo J 
ceri rnrtwiiriinkai yra geras 
lengvinimas stovyklavietės 
laidas telkiant
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Dariaus-Girėno komiteto nariai, rengėjai, kalbėtojai, sveikintojai ir minėjimo dalyviu dalis, prie Dariaus- 
Girėno paminklo Brooklyne, N.Y. Visas parengimo išlaidas apmoka Lietuviu Darbininku Draugijos 7- 
ta kuopa iš savo kasos. ' - ' ' . .

ETNINĖS GRUPĖS LIETUVOJE

AIDAS IŠ NAUJORKO
Dariaus ir Girėno minėjimas

NEW YORK, N. Y. — Darius 
ir Girėnas pagarbiai prisiminta 
prie jų paminklo,Lituanica aikš
tėje, Brooklyn, N. Y5 1976.VII. 
17 dieną, 3 vai. po pietų.

Minėjinfą atidarė ir pravedė 
Dariaus-Girėno komiteto pirmi
ninkė Bronė Spudienė.

Kunigas J. čekavičius, savo 
invokacijoje, prašė grąžinti, lais
vę tėvynei Lietuvai. Paguosti 
kenčiančius tėvynėje?' ' -■

Prie Dariaus ir Girėno pa
minklo padėjo1 didelį gėlių vai
niką "Lietuvių Darbininkų Drau
gijos 7-ta kuopa ir antrą dide
lį tautinių. spalvų vainiką —gė
lininkė E. Zupkienė. ■ ■.

Buvusio Operetės choro 8 dai
nininkės, sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Didvyrius pa
gerbė vienos minutės susikaupi
mu. E. .Kulbbkienė, magnetonu

• sugrojo Jonušo maršą, grotą 
Lincoln Centre; N. Y., N. Y. ,

Ilgiausią kalbą pasakė SLA 
generalinė sekretorė Genovaitė 
Meiliūnienė. (Jos kalbą spausdi
name atskirai). ',.
: Dariaus-Girėno kom. .finansų 
sekretoriaus adv. St. Briedis 
kalbėjo anglų kalba, apibūdin
damas komiteto veiklą.

V. Radzivanas kalbėjo ALB 
Pirmos . apylinkės Brooklyne 
vardu ir priminė,'kad jis dar ne- 
gimęs'buvo, kai Darius-Girėnas 
perskrido "Atlantą. Kad pamin
klo vieta paminklui yra labai 
tinkama, niekur jo perkelti ne
reikia, nes ten lietuvių gyveni
mas prasidėjo ir Darius-Girė
nas ten vaikščiojo.

Muzikos mok. Lilija Šateikie
nė, kalbėdama pabrėžė, kad ji 
Darių ir Girėną prisimena iš tų 
laikų, kada ji pati buvo maža 
mergaitė.

Moterų Federacijos klubo pir
mininkė I. Benaitienė pabrėžė, 
kad jų skridimas įgalioja ir "da
bar garsinti pavergtos Lietuvos 
vardą bei rūpintis, kad Lietuva 
išsilaisvintų'iš vergijos.

Lietuvių Katalikių Moterų 29 
kuopos pirmininkė E. Kezienė 
prisiminė Dariaus-Girėno per- 

skridimo laukimą iš susirinku
siųjų tarpo Kaune. Ji pati iš
laukusi 3 valandas, išgirdo liūd
ną žinią, kad abudu žuvo arti 
tėvynės. ' _

Moterų Vienybės pirm. E. Ve- 
nienė prisiminė,’ kaip ji 'pirmą 
kartą savo amžiuje turėjo pro
gos paskraidyti Lituanica.
. "■ Justinas šiugžda, kalbėjo Lie
tuvos karių vardu. Dariui ir Gi
rėnui perskrehdant Atlantą, jis 
tarnavo-. Lietuvos kariuomenėje 
ir laukė Kaune parskrendančius 
Darių su Girėnu.

Operetės choro dainininkės 
užbaigai sudainavo: — Lietuva I 
brangi, mano tėvynė. Elena Viz- 
barienė dainavo. atvažiavusi iš 
Floridos, St. Petersburg miesto. * .

Bronė Spudienė padėkojo vi
siems už atsilankymą, už prisi
dėjimą prie didvyrių prisimini
mo. Padėkojo E. Zupkienei už 
gėles. s

Vėliau prisidėjusieji prie pa
rengimo ir dalis dalyvaų atsi
lankė Bronės Spūdienės namuo
se ir visi pasivaišino.

Nuo viduramžių Lietuva bu-(lenkų, baltgudžių, dalis rusų, žy-1 
’vo svetinga kitų tautų atei-įdų, latvių, totorių, karaimų ir 

kitos etninės grupės, Lietuvoje 
gyvenusios per šimtmečius.

Lietuvos Statutas senesniais 
laikais ir Lietuvos Konstitucija 
nepriklausomybės laikotarpyje . 
garantavo toms tautinėms gru- . 
pėms tam tikrą kultūrinę ir re- 

l liginę autonomiją. Todėl tos 
etninių grupių skaičių, jog per tautinės mažumos bei etninės 
1923 m. gyventojų surašymą Į grupės visuomet buvo lojalios 
Lietuvoje jau buvo rasta riet' ’ ■ ' 
keliolika tautybių.

Be Vilniaus ir Klaipėdos kraš
to, Lietuvėje 1923 m. buvo 
84.2% lietuvių. 7.6% žydų, 3^% 
lenkų, 2:5% rusų, 1.4% vokie
čių ir kiek mažiau latvių, balt
gudžių, totorių, karaimų, čigo
ną ir kt.

Pagal 1970 m. surašymą tau
tinė gyventojų sudėtis Lietuvo
je žymiai pasikeitė. Dabar lie
tuvių yra 80.1% , rusų 8.6%, len- 

tkų 7.7%, baltgudžių 1.5%, žydų 
(ir ukrainiečių po 0.8%, o kitų 
{tautybių nuošimtis liko panašus 
į buvusį, y," . .

t ‘ c
viarns. Jau Gedimino ir Vytau- 

Į to laikais Lifiuvon buvo kviečia- 
. mi aosigyventi kitataučiai ama

tininkai, prekybininkai ir ka
riai. Vėlesniais laikais prie jų 
prisidėjo dvasininkai, mokslinin
kai, valdininkai ir kitų profesi-

t
 J . . ”

jų žmonės, kurie tiek padidino
otnrrwn artimu cVui/hi ^’n<r ru-v

Senasis Kaunas

Tą pačią dieną 4 vai. po pietų 
Eūtos radijo, kuriam vadovau
ja prof. J. Stukas skyrė 13 mi
nučių Dariaus-Girėno atminčiai. 
Girdėjusieji sako, kad buvo la-1 
bai iškilmingai, sumaniai ir iš-> 
samiai paminėta. Aš pati bu-1 
vau prie Dariaus-Girėno pa
minklo ir minėjimą per radiją Kaip matome, kai kurios tau- 
išsaniiau aprašyti negaliu. •

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

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

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

■ NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Ui. 60608.

Lietuvių triumfas
Liepos 17 d. įvyko pavergtų 

tautų..pavergimo minėjimas Chi- 
cagoje. Malonu, kad Chicagos 
miesto vadovybė sudaro" geriau
sias sąlygas ir savo prisidėjimu 
paįvairina eiseną. "%

šis paradas skyrėsi nuo nese
nai "praėjusio didingo Vėliavų 
parado, kuriame margaspalvė 
šimtatūkstantinė minia, lyg di
džiulė upė tekėjo miesto gatvė
mis su daugybe orkestrų, šokė
jų, akrobatų, magikų, gražuolių, 
gražiausiai papuoštų'vežimų ir 
reiškiančių džiaugsmą Ameri
kai 200 metų gimtadieni minint. 
Liejosi linksmybės ir džiaugs
mai.

Tautų pavergimo minėjimo 
eisena visai ką kitą priminė. Čia 
buvo liūdesio ir skausmingi pri- 

įsiminimai. čia eisenos dalyvių 
veiduose matėsi susirūpinimas, 
gailesys, susikaupimas, vilčių iš
sipildymo laukimas. Gyvaisiais 
paveikslais, statulomis, plaka
tais ir kitais vaizdingais ženk
lais tautos reiškė savus pergy
venimus ir siekimus.

Minėti ženklai bylojo į minią, 
kokią -skaudžią žalą padarė tau
tai kruvinieji grobikai. Kokius 
nuostolius tautos turėjo išžu

dytais, nukankintais, ištrem
tais -į mirties vietas. . >

Apgailestavo savų patriotų 
netekimą, čia vaizdingas plaka
tas byloje i žmonių sąžines, kad 
viena didžiausių tragedijų yra 
tautos pavergimas. Kur kovo
tojai už savo tautos laisvę! yra 
vadinami niekšais ir be pasigai
lėjimo naikinami. Paradas te
kėjo tautybių Įvairumu. Jis pri-

tinės-grupės po karo padidėjo 
J. Radvilaitė , dėl sąmoningos sovietų politi

kos, kitos (kaip lenkai ir balt- 
gudžiai) — dėl pasikeitusių sie
nų. Vieni iš jų skaitytini imi
grantais, kiti — tautinėmis ma
žumomis ar etninėmis grupė
mis. Prie pastarųjų priskirtinos

minė pasauliui, kokia brangi yra 
laisvės kaina ir kad reikia bran
ginti ją ir budėti, kad. jos ne
prarastume. Parado tekinėje 
labiausia išryškėjo savo didumu, 
tvarkinga eisena ir daugumu 
įvairių organizacinių vienetų.! 
VI. Išganaičio rinktinės, Bright
on Parko ir Cicero jūrų šaulių 
kuopos vyrai pavyzdingai žygia
vo. Uniformų įvairumas ir 
drausminga eisena patraukė žiū
rovus. Mirgėjo šimtai mergai
čių ir moterų, tautiniais rūbais 
pasipuošusių. Dl. Tričienė nuo- 
Tat bėgiojo ir rūpinosi, kad tin
kamai reprezentuoti lietuves. 

- Vyčių gyvasis paveikslas kal
bėjo be žodžių į žiūrovų širdis. 
Marquette Parko lietuvių namų 
sav.,' - Balzeko- lietuvių kultūros 
muziejaus ir Lietuvių prekybos 
rūmų automobiliai atitinkamai 
papuošti riedėjo spalvingoje ei
senoje.

Didžiule vėliava nešė 10 tau
tiniais rūbais papsipūošusių mo
terų.

Atrodo, kad lietuviai sušilau^ 
kė ' daugiausia aplodismentų iš 
stebėtojų, šių metų pavergtų 
tautų parade lietuviai triumfa
vo.

Didelę įtaką turėjo Ch. Austin, 
Chicagos Tarybos pirmininkė, 
savo nuolatiniais raginimais da
lyvauti parade. Naujienos, ku
rios noriai skyrė vietos ir kita 
spauda. Nuoširdi padėka pri
klauso jiems. Stasys Patlaba

Lietuvai ir daug prisidėjo prie 
krašto gerovės kėlimo. Atsta
tant Lietuvos nepriklausomybę, 
dėl sumanios valstybės steigėjų 
politikos, tų etninių grupių pilie
čiai nemažai pasidarbavo Lietu
vos labui.

Vieną tokį atvejį vaizdžiai ap
rašo žinomas lenkų publicistas 
K. Okulicz (“Pamiętnik Wilens- 
ki”, London, 1972 m., 74 psl.). 
Jis sako, kad 1917-1920 m. laiko
tarpyje Lenkijoje nebuvo atsi
žvelgta į žydų diasporos, ypatin
gai anglo-saksų kraštuose svorį 
tarptautinėje politikoje. Todėl 
lenkams susidarė sunkumų Pa
ryžiaus taikos konferencijoje. 
Tuo tarpu lietuviai buvo apdai
resni: jie buvo įsteigę žydų rei
kalams ministeriją ir į taikos 
konferenciją pakvietę adv. Ro- 
senbaumą. “Tas jiems išėjo į 
naudą”, — sako K. Okulicz, — 
“Paryžiuje žydų komitetas pa
laikė ryšį su Rosenbaumu, stip
riai rėmė lietuvius ir užtikrino, 
kad plebiscito atveju, visi žydai 
pasisakys ųž Lietuvos nepriklau
somybę”".

Nei viena Europos valstybė 
tautiniu bei religiniu požiūriu 
nėra vienalytė. Kiekvienos vals

tybės pakraščiuose esama tauti- 
! nių mažumų, o viduje —įvairių 
etninių grupių. Taip, buvo pra
eityje, taip bus.ir ateityje. Todėl 
galvojant apie būsimą nepri
klausomą Lietuvą, reikia prileis
ti, kad jos tautinė gyventojų su
dėtis bus panaši į dabartinę, t. 
y. iš penkių -lietuvių vienas bus 
kilęs iš kurios nors etninės gru
pės. Su ta mintimi turėtų ' ap
siprasti ir išeivija.

. Iš turimų informacijų atrodo, 
kad dabar dauguma kitataučių, 
gyvenančių Lietuvoje, solidari
zuoja su lietuvių aspiracijomis 
atstatyti nepriklausomą valsty-

Lietuvių Žagarės klubo pus
metinis narių susirinkimas įvy
ko gegužės 23 d. Jono Stitilio sa
lėje, esančioje 4346 S, Califor
nia avė.

Pirm. Paul Masilionis atida
rė susirinkimą, kuris buvo la
bai gausus.- Sveikino visus ne
patingėjusius atsilankyti.

be. Kova dėl laisvės būtų sėk
mingesnė, jeigu iš anksto būtų 
nusistatyta dėl etninių grupių 
teisių ir jų vaidmens būsimoje 
laisvoje ir demokratinėje respu
blikoje. Jeigu mūsų veiksniai 
rastų bendrą kalbą su tų grupių 
atstovais išeivijoje ir prie pir
mos progos padarytų atitinka
mą viešą pareiškimą, tikriau
siai etninės grupės būtų dar ryž
tingesnės, ir kova dėl Lietuvos 
nepriklausomybės būtų sėkmin
gesnė. Iš E. L.

Jis pranešė, kad yra mirus 
l klubo narė Frances Ambros. Bu- 
Ivo pagerbta atsistojimu vienos 
minutės tyla, o šeimai išreikš
ta gili užuojauta.

Nutarimų raštininkės ir val
dybos narių raportai vienbalsiai 
priimti kaip pranešti.

Pirmininkas pranešė, kad žiū
rėjęs salės parengimui, bet ne
radęs, o su pikniku yra sunku, 
nes nebeina busai šeštadieniais 
ir sekmadieniais, o mašinų ma
žai kas iš narių beturi. Klubas 
pasidarė lyg mieguistas, jo vei
kla sumažėjo.

Bet klubas išmoka pomirti
nės $50, gėlės $20, tai nariai ir 
laikosi. Dar nutarė paskelbti 3 
mėnesių atostogas birželio, lie
pos ir rugpiūčio mėnesiais. Rug
sėjo 26 šaukia susirinkimą ank
sčiau minėtoje salėje ir visiems 
linki sveikų atostogų. Sekė vai
šės ir malonus pobūvis.

Jūsų koresp.
Rožė Didžgalvienė

SKAMBINKITE DABAR
ĮVERTINTI -

JŪSŲ NAMA
ERWIN J., -MICHAELS

4637 So. Archer Avė,
(Prie 47-tos) 254-8500

PARDUODAME VI-MEMBER MES TAIP PAT PARDUODAME VI-RELO SUS CHICAGOS PRIEMIESČIUS IR r*.,. 7,000 MIESTŲ JAV-SE PER RELO
nt«r-City Relocation bcrvice

Neu|leno*e galima gauti puikių knygų, kurio* papuoš bet koki* 
knygų spinta ar lantyna-

Alaksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAM?. Įdomūs jaunų dienų 
atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašyihai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psL Kaina $5. - -

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs-

Gra-

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

Dr. Kary* Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomas. 
Kais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, Į dalis. 208 psL. įrišta — S3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; n dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minkš- 

tais viršeliais________________________________. ________________________________________________$L00
Henrika* Toma* — Tamaiautkas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Pakalnės ir Labguvos apskritys su Įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psL kaina $6.

P. Ke«l0na», TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ 
170 P«L--------------------------------------------------------------Mo°

M. Gudelis, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 232 
puslapiai - _____ , $3.00

Knygas užsakant reikta pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

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

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

šile čekį arba Money Orderj tokiu adresu:

1731: So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymia nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, granai išleista. 
150 psl. Kaina S2.50. >

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amiių 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 šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

1739 Sonth Halsted Street, Chicago, TU. 60608

pas mus

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

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die-

NAUJIBNol, CHICAGO 1, ILL, — SATURDAY, JULY 31, 1076

Išduodami Certifikatai kurie neša iki

sumos ir

neša

TEL. 421-3070

na, neša nuošimčius nuo 
dienos.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos

mėnesio pirmos

UNIVERSA
SAVINGS &L0AN ASSOCIATION 

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

Įsteigta 1923 metaU,
Išdaigos pletnoM kiemas automobiliams pastatyti.
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Amerikos lietuviams sunku susitarti
Antrojo Pasaulionio Karo pradžioje Amerikos lietu

viams buvo nesunku susitarti. Tuo metu buvo tos pačios 
Amerikos lietuvių organizacijos, kokias šiandien, turi
me. Tuo metu ėjo tie patys laikraščiai, kurie šiandien te
beeina. Buvo tos pačios- lietuvių kolonijos didesniuose 
miestuose, buvo tos pačios bažnyčios ir tie patys klebo
nai ir vikarai. Kaip kolonijose, taip ir lietuviškose orga
nizacijose pasikeitė žmonės, bet organizacijų tikslai yra 
tie patys ir didelė lietuvių dauguma turi tuos pačius sie
kimus. - . r'

Okupantui užėmus Lietuvą ir panaikinus jos nepri
klausomybę, Amerikos lietuviams buvo aišku, kad jų lau
kia didelis darbas: organizuota parama pavergtai Lie
tuvai atgauti laisvę ir nepriklausomybę, šitas klausimas 
buvo toks aiškus, kad plačiau jo ir aiškinti nebereikėjo. 
Šitas tikslas buvo toks didelis, kad dėl jo buvo galima 
užmiršti visą eilę klausimų, skaldžiusių lietuvius .ištisus 
dešimtmečius. Amerikos lietuviai žinojo, kad Lietuvos 
pavergimas uždėjo jiems-didelę naštą ir dar didesnę at
sakomybę. Jiems buvo" aišku, kad JAV turės tarti spren
džiamą žodį visai karo eigai. Jie nujautė, kad Hitleris 
galės laimėti kitą mūši, bet jis jokiu būdu negalės laimė
ti karo. Jis neturėjo pakankamai stiprios karo mašinai 
remti, neturėjo karui laimėti reikalingo proto ir skelbė 
žmonijai pasibaisėtinas idėjas. Net Hitlerio idėjomis 
susižavėjusieji žmonės nuo. jo nusisuko, kai patyrė, kad 
jis, nepajėgė susitarti su Čemberlainu bei Daladier, pasi-' 
rašė susitarimą su didžiausiu žmonijos, taikos ir laisvės 
priešu — Stalinu.

Bet Amerikos lietuviai gerai pažino svarbiausias jė
gas, sprendžiančias pagrindinius JAV politikos klausi
nius. Jiems taip pat buvo aišku, kad jie galės tą galinga 
veiksni paneikti tiktai tuo metu, jeigu jie vieningi. Šita 
mintis buvo sprendžiamoji. Jie galėjo laikytis savo nuo
monės keliais antraeiliais klausimais, bet Lietuvos laisvės 
klausimu jie turėjo būti vieningi, jeigu norėjo paveikti 
Amerikos politikus. Dr. Pijus Grigaitis ir Leonardas Ši
mutis, aptarę pačius svarbiausius klausimus ir jais susi
tarę, pradėjo sudaryti tokią vieningą ir smulkmenomis 
palaidą organizaciją, galinčią Amerikos politikams kal-

bėti visų lietuvių vardu. Lietuvių vienybė t mintis bu ve 
ir anksčiau keliama vieno kito politiko, bet ji “nesistojoį 
kūnų”. Tie politikai neturėjo priemonių šiai minčiai įgy- j 
vendinti. Tuo tarpu šie du politikai demokratai — vienas Į 
socialistas demokratas, o antrasis krikščionis demokra
tas-— sudarė pagrindą vieningam Amerikos lietuvių dar
bui. Kai jie savo dienraščiuose pradėjo kelti vieningo 
darbo svarbą, visame krašte rado didoką skaičių pritarė
jų. Apie juos pradėjo grupuotis visi kiti politikai, orga
nizacijų vadai ir didelė lietuvių dauguma.
mŠmt / ■ -C- - *

Jie atliko milžiniškus darbus. Pittsburbe suorgani
zuotas pirmas Amerikos Lietuvių seimas Amerikos poli
tikams parodė, kad su lietuviais' reikia skaitytis, nes jie 
žino ko siekia ir moka esamas priemones tinkamai pa
naudoti. Amerikos lietuviams, veikiantiems vieningai, 
pavydėjo kitos tautybės, daug didesnės, bet nepajėgian
čios paveikti administracijos, kongreso komitetų ir kon
greso narių. Jie galėjo tokį darbą padaryti tik todėl, kad 
tikslai jiems buvo aiškūs ir kiekvienas artimas siekimas, 
buvo kiekvienam lietuviui suprantamas. To meto laik
raščių komplektai rodo šią pagrindinę mintį. Ją prisime
na ir didelė Amerikos lietuvių dauguma tuo metu gyve
nusi Amerikoje ir sekusi visuomeninį darbą.

Dabar lietuviams jau sunkiau susikalbėti. Dabar 
lietuviai jau nebeturį vienodos nuomonės okupanto klau- 
simu.Pirmojo Pasaulinio Karo pradžioje, karo metu ir 
karui pasibaigus — okupantas buvo didžiausias lietuvių 
tautos priešas, ne tik pavergęs vįsą tautą, bet ją apvo
gęs, atėmęs jiems visas teises, santaupas, maistą ir bet 
kokią viltį vėl būti laisvais ir nepriklausomai tvarkau-, 
čiais savo reikalus. Amerikoje atsirado jaunesnių lietu
vių politikų, kurie, vietoj griežtos kovos, panoro bendra
darbiauti su okupantu. Jie mano, kad galima tartis su 
lietuvių tautos laisvės priešais, kultūrinėje srityje gali-, 
ma su jais bendradarbiauti, galimą ruošti' jiems koncer
tus, pasiklausyti jų gražių balsų, siųstįvaikus į komu
nistinių pionierių stovyklas ir siųsti studentus net lietu-' 
vių kalbos pasimokyti, tarytum Amerikon nebūtų atva
žiavę patys geriausieji lituanistai ir lietuvių kalbos mo
kytojai. iŠĮ. A- -

Ne visi pilnai supranta bendradarbiavimo su okupan
tu politikos reikšmę. Vieni npri tiktai gražios lietuviškos 
dainos pasiklausyti, kitiems rūpi dar kartą. pamatyti 
gimtinį kraštą, tretiems norisi pasimayti su giminaičiais 
ir jiems padėti. Šie gražūs sentimentai, jeigu jie -tiktai’ 
sentimentais ir baigiasi, nesudaro didelio pavojaus pa
vergtos tautos laisvei. Bet yra keli politikai, susiuostę 
su okupantu; šį gražų sentimentą išnaudoja žemos savo 
politikos tikslams. Jie patys jau-bendradarbiauja su oku-? 
panto agentais, jie nori, kad ir Amerikos lietuvių daugu
ma tai darytų. Jie pradėjo kova prieš Amerikos Lietu
vių Tarybą suorganizavusius žmones, bandė is vidaus iš
griauti pačią tarybą ir stengiasi primesti Amterįkps lie
tuviams visai kitus tikslus siekiančią politinę akciją^ Jie 
bandė sudaryti visus. lietuvius apimančią organizaciją, 
kad josios pagalba galėtų primesti lietuviams savo va
lią, bet ir Čia jiems nesiseka. Amerikos lietuviai galvoja 
ir nesiduoda tais keliais vedąmi. " L •

Kol jaunesni Amerikos politikai, vietoj kovos su lie
tukų tautos'pavergėju, sieks bendro darbo sų pačįu okur 
pantu arba jo agentais, Amerikos lietuviams bus simku. 
susikalbėti. Reikia siekti lietuvių vienybės, bet pirma 
reikia išaiškinti siekiamus tikslus. Kol tikslai nebus aiš
kūs, vienybės žingsniai bus nepaprastai sunkūs.

Paskutiniu .metu lietuviai vis rusikė, gali ką nors apie tai ži- 
dažniau pasikeičia įdomiais lai
škais. Gaunu jų ir as. Visa bė
da-, kad kai kurie mūsų didvy
riai neturį drąsos pavardės pa
sirašyti, Vietoj nedrąsaus vyro, 
jie tepa gerų ir drąsių mūsų 
moterų vardus. Jie pasirašinė
ja moterų vardais, slapyvar
džiais ir dar kitaip.

Aš gavau čia spausdinamą 
laišką ir noriu paskelbti kelis 
komentarus apie kaikuriiios Tai 
ške keliamus klausimus, štai 
laiškas: ' , ’

P. Daktare, 
Vakar Lrt.V.

Muzikas Šimkus “Aiduose* 
atsiliepia, kad buvo ląbaiauk-
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programoje gir 
dėjau Tamstą kalbant ir duo
dant “prižadus”, kad Tamstą, 
gavęs Lietuvoje persekiojamų, 
asmenų pavardės, galėsi jiems- 
padėti. Jeigu Tamsta toks “ga
lingas”, tai galėjai padaryti ten 
pat Wisconsine, pav. Jurgučio 
-šeimai, Sadūnaitei, Venclovai, 
Tarleckui ir daug kitų. Taigi,- 
ponas daktare, neieškok durne- 
šnių už save. •

Dėl parengimo Čikagoj, ku
riame pasišovei atstovauti ir 
reprezentuoti lietuvius, bijau, 
kad nebūtų toks atstovavimas 
lietuvių, kaip Tamsta juos re- 
prėzidentuoti Wisconsino valsty 
bėję. Tik darai lietuviams gė
da.

(Tamstos žmona, neturėdama 
jokio supratimo apie lietuvišr 
ką meną, visur reklamuojasi 
žinove, žinomą, kaip Latvijos

noti. Be to, Tamstoms, reikėtų 
pirmiausia išmokti-bent žmoni
škai apsirengti.

Susiprask vieną' kartą ir ne
daryk 'lietuvių tautai gėdos.

Lietuvė,, kuri ai rupi 
lietuviški reikalai

Tokių. “žinėvų” laiškų pasi
taiko tik vieną kartą į penkis 
šimtus metų,- o gal ir tik vieną 
kartą į tūkstantį metų.

1952 m., man sėdint prie pa
rodos, priėjo irgi vienas “žino
vas”. Paveiksle buvo atvaiz
duotos moterys, ’ grėbiančios 
šieną, šitoks meno žinovas pa
sakė: “šienpiūyiaį labai blogai 
atvaizduoti”. Reiškią, meno “ži 
novas” neatskiria vyro nuo mo 
teries ir grėblio nuo dalgio.
' Tokių labai retai pasitaiko, 

gal tik vieną kartą į du šimtus 
metų. Juk kokia laiminga lie
tuvių. tauta --tokius .“žinovus” 
turinti. Dar retesnis “žinovas”, 
kurio laišką skąitėte aukščiau, 
sako,, kad. aš Lietuvių Televizi- 
j oje prižadėj au'" persekiojau
tiems Lietuvoje padėti.’ Matyti, 
ponas “žinovas” 'neprigirdėjo. 
Buvau pasakęs, kad atvyks 1 p., 
prezidento atstovas ir surink
tus laiškus perduosiu jam, kad 
duotų tolimesnę eigą, kadangi 
jis panašius reikalus tvarko.

Kitas klausimas, tai 200 metų 
J.A.V. minėjimas Čikagoje. Aš 
tenai nesisiūliau vadovauti, bet 
kadangi niekas neapsiėmė ir kra 
tesi, taigi prisėjo man vado
vauti. •’

tas asmuo, daug koncertų gir
dėjęs, pasakė, kad tokį koncer
tą girdėjęs pirmą kartą 'savo 
amžiuje (žmogus jau virš 60 
metų).

Kiek liečia lietuvius Wiscon
sin valstijoje atstovavimo, tai
gi aš nesisiūliau. Praeitais me
tais lietuvių' šokių grupė laimė
jo penkis šimtus dolerių, o šo
kių grupių buvo apie 30. Rei
kia pasakyti, kad lietuyiai de
šimties mėtų bėgyje laimėjo 
penkių metų premijas.

Praeitais metais Amerikos in 
• farmacinė tarnyba specialiai 
atvažiavo į Milwaukee ir pada
rė filmą’; buvo nufilmuotos ke
lios šokančios tautinės grupės 
ir keturios parodos, o parodų 
buvo virš 30!

Į tų keturių tautų tarpą. įėjo 
ir lietuvių paroda. Parodoje bu
vo Teresės Balčiūnienės kera
mika ir austos tautinės juos
tos, p. Vąideišos gaminti tink- 
lai, p. Rąindel pastatyta pilis 
ir t.t. Šitą filmą per satelitą su 
ki tonus įžymybėmis liepos mėn. 
3 ir 4 <t buvo perduota į viso 
pasaulio trisdešimt -valstybių, 
taigi ją matė milijonai žmo
nių.
. Žinove, ar kokią informacija 
apie Lietuvą buvo parodyta te
levizijoje 30 vąįšt^ąų. Ameri
ką, norėdaiųą.šave reprezentuc- 
tis parinko geriausius žinovus, 
kurie,atrinko visa, ką geriausia 
rado Amerikoje. Į tą tarpą pa-

Tamstąi turėtų taip pat .būti 
žinoma, /' kad išlyginantLietu
vos sieną, buvo atiduotos gry
nai lietuviškos apylinkės Latvi
jai. t^lj<yę buvo li^uvių, 
kurie nemokėjo latviškai. Lat
vijoj buvo privati Lietuvių gim 
nazija ir t.t. .JĮąįgį pągąj Tam- " 
stą išeina, kad jeigu kurioje vai 
stybėjė“|jVeni?:’1 fm jr'ęsi tos 
tautos žmogus. Pats5 gyvęgi ^Či
kagoje, tąigi’pągąi tamstos te
oriją. Tamsta esi “Ugly Ameri- 
can”.’ : J" ‘ '

Sųsirūpings mano apsirėngi- 
mu. .Barzdos ir'ilgų plaukų su 
gyvuliukais dar ųėnęšįoju. Tam 
stos madų salipno neladkiaų-, 
Gal Tamstą gąlypji,kad kelnes 
reikia užsimauti vietoj švarko, 
o švarką vietoj kelnių, f “Ūgly 
American”, kaip* pąfs, dar be
įsirašiau. Laiš'ko riet nepasira
šei, o juk kaip būtų “malonu” 
lietuvių kilmės ‘Ugly American’ 
pasveikinti. -----

'-v ' . - * . ■ ' ,

Rašai, susiprask ir lietuvių 
tautai nedaryk gėdos- Taigi ar
ba pats kisieliaus prisivalgęs ar

(Nukelta į 5 psl.)

j •-

PAVASARIS EINA KARPATŲ
KALNAIS

Rašo Dan Kuraitis

Tito informavo čekus, kad Jugollavija tiktai treč- 
užtiaukė jiems pačią didžiausią nelaimę. Jeigu jis 
būtu tiktai atvažiavęs ir viešai pasakęs kelias kal
bas. tai sovietu valdžia būtu nekreipusi didelio dė
mesio j Tito kelionę. Bet kai dusai patyrė, kad Tito, 
atvykęs į Pragą, rengiasi sudaryti ekonominį bloką 
su Čekoslovakija, ir kad Dubčekas su čekų ekonomis
tais pasjžadėjo su juo Lendiadarldaųti, tai Maskjai 
laivo labai jau daug. Maskva neagalėjo Tilo pakęsti.

Komunistas nieko taip nekenčia, kaip kilo kouiti- 
nieslo, kuris turi drąsos bent per nago juodymą no
ki vpli nuo generalinės partijos Unijos. Komunistas

privalo galvoti, kaip visi kiti komunistai. Jeigu jis 
yra nepriklausomas, jeigu jis turi drąsos pakritikuoti 
Maskvos partijos centro komiteto nustatytą liniją, 
jeigu jis neklauso tos partijos linijos, tai tada reika
las mirtinas. Maskva Dubčekui buvo pasiryžusi dova
noti visus nukrypimus ir padarytus nusikaltimus par
tinei dogmai, bet jie negali leisti jam susidėti su Ti
to Jugoslavija, kuri gėriau greičiau atsigavo iš karo 
nelaimių, negu vįsą sovietinė Rusija.

Tito informąvi čejkųs, kad Jugoslavija tiktai treč
dalį savo pramonės gaminių parduoda, komunistinėms 
valstybėms. Rusams parduoda tiktai tas prekes, už 
kurias rtusai yra pasiryžę mokėti auksu arba doleriais. 
Jeigu dolerių rusai nenori duoti, tai Tito uždraudžia 
gaminti jiems prekes. Bet Tito pasitarime pastebėjo 
čekams, kad jie komųnisliniems kraštams siunčia net 
75% visų savo gaminių. Kaip tai sakė, komunistiniai 
kraštai moka čekams tuščiais žodžiai, bet nevertingais 
pinigais. Čekai patikrino šį Tito tvirtinimą. Pasirodo, 
kąd jis buvo teisingas. Net Čekų valdžios akyse Tito 
pakilo aukščiau, negu pirma apie jį buvo manoma. 
Tįto žino, ką šneka, kartojo vienas čekas kitam.

PRAGON ATA’AZIAVO RUMUNUOS VALDŽIA

Jugoslavijos komunistų vadas Tito Broz, pabuvęs 
Pragoję dvi dienas pasakęs kelias įkalbas ir dalyvavęs 
valdžios atstovų pasitarimuose, išvažiavo į Belgradą. 
Jis paliko čekams didelių vilčių, nes pareiškė, kad duos 
dideliu užsakymų, už kurios mokės auksu arba dole
riais. Prižadas mokėti čekams buvo daug malonesnis, 
negu visi didžiausi sovietų valdžios užsakymai, neat- 
nešantieji čekams jokios naudos. Suvalstybintos pramo
nės darbininkams čekai privalėjo mokėti. lx*t už pa-‘

gamintas mašinas jie veik nieko negaudavo. Pradžioje 
nemokėjo tiktai rusai, bet vėliau panašiai pradėjo elg
tis komunistinė Vokietija, Lenkija ir net Bulgarija. Jos 
aiškindavosi, kad neturi pinigų mokėti už pagamintas 
prekes. * .

Čekai dar nebaigė komentarų apie Tito viešnagę, 
jie vis dar nesuprato jo kelionės reikšmės' ir čekams 
nešamos nelaimės, jau viskas buvo sutvarkyta komu-, 
nistinės rumunų valdžios delegacijai atvykti į Prągą. 
Čekoslovakijon askrido patys įtakingiausieji Rumuni
jos pareigūnai ir atsakingi komunistų partijos nariai,. 
Delegacijos priešakyje buvo komunistas Nicolas Ceau
sescu, komunistų partijos pirmasis sekretorius ir Ru
munijos prezidentas. Ceausescu rusus gana gerai paži
no, nes iš pačios pradžios stengėsi atsipalaiduoti nuo 
sovietinės globos. Jis atsisakė leisti rusų karo jėgoms 
peržengti Rumunijos sienas ir visai nenore kalbėti apie 
jokius manievrųs rumunų teritorijoje. Visu politinius 
klausimus sprendė krašto grezidentas, pasitaręs su ki
tais atsakingais ministeriais. Bet Ruminijoje reikalai 
taip susidėdavo, kad juos dažniausiai spręsdavo pats 
Ceausescu. Jis būdavo labai gerai informuotas apie 
krašto įvykius jy Sovietų Sąjungos planųs.

Ceausesou nevažiavo į Pragą vienas^ Jis atsivežė 
tuometinės rumusų valdžios premjerą. Kartu su jais 
atskrido ir užsienio reikalų ’ministerisCorneJiu Manes- 
cii. Pačioje Pragoję, didžiausioje miesto aikštėje, prie 
valdžios namų ir mokslų įstaigų, susirinko vįsą gyvo
ji Pnaga. Kiekvienam čekui buyo aišku., ko rumunai 
atvažiavo ir koks rimtas susidarė jiflvolus'čdkų lais-'

Jeigu tokio pavojaus nebūtų, tąi tiek daug rumu
nų valdžios U ariu į Pragą nebūtų keliavę.

Aikštėje ir susirinkimuose kalbėjo visi rumunų 
i (lelėgacijos nariai. Jiems'buvo aišku, ko rusai laukia

iš pačios Čekoslovakijos ir ko jie gali tikėti iš rusų. 
Pasirodo, kad Balkanų tautom tuo inętu pati didžiau
sioji nelaimė buvo rusai. Visos Balkanų valstybes bi
jojo rusų. Jų bijojo net ir tie, kurie, tvirtino, kad ru
sų nebereikia bijoti. Jeigu Jogdslavij’a ir Rumunija 
pajėgė apsiginti nuo sovietų vergijos, tai juų tiabjau 
gali apsiginti ir čekai. Tito parodė, kad čekai pasiūlė 
daryti ekonominę sąjungą., o ramumai siūlė dar dau
giau: amžinos draugystęs sąjungą.

RUMUNAI ATSIVEŽĖ PARUOŠTAS SUTARTIS

Ciernoje sovietų politinio biuro nariai, ypač pats 
Brežnevas, Aleksandrą Dubčeką tiek išvargino, kad 
jis dvi diedas miegojo, kol akis praplėšė ir atsigavo. 
Dubčekui buvo kuo susirūpinti, nes klausimas buvo 
aiškiai keliamas: palikti čekų kelią į komunizmą, ar 
pačioje pradžioje viską sustabdyti, Dubčėkas nemie
gojo, bet poiitbiuro nariams ir sovietų kariams ne- ■ 
pasidavė. Jis nepadarė jokių nuolaidų ir jtikiųo rusus 
prievartos nevartoti. Bratislavoje jam buvo lengviau, 
nes ten teko rteikalo turėti su Gonxulka, .kuris buyo 
patupdytas tokioje pačioje tupykloje, kaip įr DubČe- 
įds. *" ’*’* r” ' t -■ -

Pasirodo, kad rumunai bųyp ganą gerai infęr- 
muoti apie, čekų vyriausybės ir politinio biuro narių 
tašymą Ciernoje. Rumunai atvažiavo ne kritikuoti 
čekų, bęt pasidžiaugti jų drąsa, pasiryžimų kovoti ųž 
savo krašto nepriklausomybę. Rumunai atviravo .jų 
pakveik’infi‘ ir pasiūlyti ilgametę drtangysfę kartu dir
bti. čekams padėti ne tik statyti, bet ir gintis^ jeigu bu
tų reikalo. / | .

. (Bus daugiau)
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Naudingi patarimai 
ir įdomūs dalykai
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DR. K. G. 8ALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
M49 S©. Pulaski Rd. (Crawford

Ątedicai Building). Tai. LU 5-6446 
Primų ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8U04

0R. C. K. BOBELIS 
4NXSTU IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
• TeUL 6954)533

Vilhy Madical Centsr 
46Q SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRA2IS
PHYSICIAN AND SURGEON

J 1434 WEST 71st STREET
Ofisas: H Em lock 4-5849 

Razida 388-2233 
OFISO \ALAND0S:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL. 
antrad.. penktadieni nuo 1—5, tree’ 

• ir šeštad. tiktai susitarus’

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos
- Medicinos direktorius*

I938 S. Manheim Rd., Westchester, III. 
VALANDOS: 3——9 darbn dienomis ir 

šeštadieni 8—3. vai,
TeL: 562-2727 arba 562-2728

s J REZu GI 8-0873

DR. W. B1S1N - E1S1NAS 
AKUSfeRlJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA V 
6132 So. Kędzie Ave., WA 5-2670

Valandas pagal. susitarimą. Jei neat- 
slliepia, skambinii M! 3-0001.

-L.. . TEL.— SE 3-5893

DR. A. B. GlfVECKAS 
-GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
^sVEGiALYBE AKIŲ LIGOS 
-II 3^07 West 103 r d Street 
j - Vaivados pagal susitarimą. ,.

bilijono marškonių —■ blue 
jeams kelnių ir jas visas nu
pliks, kadangi jos yra pato
gios ir dabar madingos visa
me pasaulyje. įdomi jų atsira
dimo istorija:

Levi Strauss, atvykęs iš Ba
varijos .į San Francįsco 1850 
m., vertėsi palapinių pardavi
nėjimu aukso ieškotojams. Vie 
nas aukso kasėjas pageidavo 
gauti tvirtas darbines kelnes. 
Strausas* suprato * reikalą ir 
šiandien jo įsteigta siuvykla 
bei jos skyriai aptarnauja 25,- 
000 krautuvių Amerikoje ir 
turi 11 siuvyklų jjžsieniuose. 
Jos pasiuva 40% visos blue 
jeans produkcijos.

Sriubos kaneTes prieš ati
darant reikia gertai pakratyti 
tikslu išplakti gabaluose esan
čius tirštumas, jei tokie jūsų 
vartojamose paisitaiko.

Amerikiečių?’-mityboje rie 
balai sudaro netaiki 50% ko- 
lorijų. Sveikiausias maistas, 
kai riebalų kiekis sudaro 38- 
40% kolorijų. ’ Pupelės ir žir
niai yra labai maistingi. Jie 
turi vitamino B„ ir kalcijaus.

Minkšti lūpų dažai teikia 
lupoms gražiai atrodantį bliz
gesį, bet nėra pnaktiški, ypač 
valgant, todėl prieš valgį pa
tariamą lengvai nuvalyti lū
pas-minkštu popierių, o- paval
gius, vėl atnaujinti lūpų gyvu
mą ir blizgesį.,Modernioje vi
suomenėje ši procendūra yra 
prigijusi.
.. ♦ Didžiausia iš visų meškų 
yra Aliaskos Kodiak veislės 
rudoji meška. Jų būna iki 8 
pėdų aukščio ir sveriančių iki 
1,600 svarų. Meškienos daž
nai pateikia mūsų Medžiotojų 
ir meškeriotojų klubai savo 
metiniuose baliuose.

Pfirnityvūs žmonės dau
giausiai mito uogomis, vaisiais 
ir mažais žvėrtėliais, nes dide
liems sugauti ar’nžmiišti netu
rėjo priemonių. Tįk pradėjus 
vartoti, ugnį ir pasidarius ak
meninius ginklus, atsirado jų 
urvuose daugiau mėsos. Bet 
tai buvo ne anksčiau, kaip 8,-1

su visokiais kitokiais prie 
duodamais sak.-fliumynais.

Lietuvės moterys moka pa
daryti mfl tinių blynų tšlą, bet 
Amerikoje yra viskas paruoš
ta “Aunt Jemima” pakeliuos.

- Tel. 737-5149

DR. K. A. V. JUČAS
.,- 489-4441 561-4605
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA

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

'Telefonas* atsakomas, 12 vai.

Ofiso tėL: HE 4-18J8 , 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. X MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
. '“"2454 WEST 71st STREET^

■- • *VALANDOS: Pirmadieniais, antradie- 
' ~ inais; Ketvirtadieniais ir penkia- 

' dieniais, nuo 3 iki 7 vai. popiet 
' Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
' t OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 st St

. . v , ... .■

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai? pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR, IEONAS SEIBUTiS
- INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
‘PROSTATOS CHIRURGIJA

- , 2656 WEST 63rd STREET
VaL: t an wad. nuo S1—4 po pietų, 

ketvirtai nuo 5—7 vaL vak.
Ofise telef.: 776-2880

Neuias rex. telef.: 448-5545

DR. VYT, TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra prektika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 5*h STREET

Tak: PR 8-1223
OFISO VAL.i pirai., antrad.^ trečiad.
Ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie-j 
niais 2-4 vaL po pfetų ir kilu laika-’ 

. . . , j pagal susitarimą.

tuo .pat nietų buvo sėjami ja
vai ir prijaukinami kai kurie 
laukiniai gyvuliai.

Priešingai įsitikinimui, kad 
“sveika praplauti gerklę”, al
koholikai dažniau sūhsėrga 
burnos arba gerklės vėžiu. Jei 
tokie gerėjai rūko, tai padidi
na susirgti vėžiu galimumą net 
lo%. Baimė nustoti savojo ori 
ginafufuo arba savojo-‘as” dau 
gelį sustabdo mesti rūkyti' ar 
gerti.

Oi blynaj, blynai...

Lietuviai 
vi a i mėgsta 
ar miltiniai 
maistingas

ir Amerikos lietu- 
blynus. Bulviniai 
— yra sveikas bei 
patiekalas, dargi

y. Tumascnis, M. D., S. C 
C*.H I R U R G A S 

2454 WEST 7ht STREET 
. pflso tefefu HEmlock 4-2123 
t ReakL faleL: Gibson 8-6195

Priima ligonius pagil susitarimą. Dėl 
ra Undos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia. Ui telef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS. 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 1 
Aparatui ■ Protezai Med Ban
dažai. Speciali pafalb. kolom . 
(Aceh Support*) ir t t

VaL: 9—4 Ir «—8. šeštadieniai* »—1 
2850 Wo«t 63rd St, Chicago III. 60629 

ToUf.! PRotpKt frSOAt

SKAITYK PATS IR PAJUNK 
. KITUS SKAITYTI

fiAUJIXVAS

bėnT DIDVYRIRŠ ! — Marija' Saulaitj"tė, Water
rm w < =1 \ ’towI*” Conn., Storrs universi

teto daktarantė, Šiais metais vėl 
vyles į Vasario 16 gimnaziją dė 
styti anglų kalbą* ir teikti Ame
rikos bei Kanados mokiniams 
tų kraštų aukšt. mokyklos išsi
lavinimą dėl kai kurių skirtu
mų programose, f gimnaziją 
kviečiami mokiniai iš Ameri
kos, Kanados ir Pietų Ameri
kos.

• Padavimas sako, kad vieną 
karfą ant pranašo Mahometo 
plošėiaus rankovės atsigulė ir 
užmigo matė. Pranašas, neno
rėdamas trukdyti miegančios 
katės, nukirpo plačių rankovę 
ir nuėjo palikdamas purpuojan

V. Balčiūnas, M.D. čią katytę.

jy. y? F 'r * < - - ’ *
|ha tamstą tarša pavvi

1880 m. St Joseph mieste, 
Missouri valstijoje/du vyrai — 
lailifašfi uinkas ft ui t ir malū
nininkas Underwood išrado 
miltų or kitų dalykų mišinį, 
iš, kurio iškepti blynai buvo 
tinkamai iškilę, , lengvai iške
pami, “lad net jaunamartės 
garėtu kepti gerus blynus kiek
vieną kartą”. y

Viskas buvo ruošiama masi
nei gamybai ir prekybai, tik 
jie neturėjo tam naujam prto- 
duktui vardo.

Vieną vakarą Mr. Rutt nuė
jo pažiūrėti vaidinimo. Viena 
artistė Buvo pasirėdžiusį šei
mininke, kepanti blynus ir 
vaikščiojanti po sceną pagal 
New Orleano džiazo muzikos 
kūrinėlį, pavadintą “Aunt Je
mima”. Gerą fantaziją turin
čiam laikraštininkui to užteko. 
Naujasis produktas gavo Aunt 
Jemima vardą, kurį 7 vėliau, 
kartu su teise gaminti prodūk 
tą, nupirtko Quaker Oats ben
drove. : AL Miškinytė

Rašai, kad Umstai rūpi lie
tuviški reikalai. Aš visiškai ne
tikiu. Jeigu nori darbo, galiu 
duoti. Neveltui Maironis rašė: 
Lietuva —Didvyrių žemė. Jau 
tokio kaip tamsius pasislėpusio 
po šluota didvyrio gal už tūks
tančio metų besulauksime. Ko 
kia “garbė” lietuvių tautai ir 

1 Čikagos miestui, visos Ameri
kos lietuviams tamstą čia tu
rint. Tamstos- vardas bus “per 
amžius” minimas. Ar tik nebū
site frontininkas? ’

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
yzTestovi malda kaip smilkalai prie! tave, mano ranky pakė

lime* kaip vakaro valgomoji Mika\ - K:
% * Psalmė 141:2.

/ Baigiant kiekvieną^ dieną neužmirškime ateiti pas malonės sostą ir 
suvesti savo sąskaitą Viešpačiui' kiek mes pasinaudojome savo progomis 
arba pralenkėme jas, nugalėjome pikta geru arba buvome pikto nugalėti, 
buvome pasišventusiais pasiaukotojais arba savymyliais. Turime dėkoti 
Dievui už jo pagelbingą malonę ir persiprašyti už paklydimus ir nupuoli
mus. Vardan musų Išganytojo turime prasyti atleidimo už praėjusios die
nos nepasisekimus ir trūkumus, ir maldauti, pasižadėti ir stengtis būti at
sargesniais ir ištikimesniais, uolesniais ir darbštesniais sekančią dieną.

Viri žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rąžykite:

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629
ŠV. RAITO TYRINĖTOJAI

• North Bavant'miesto, An
glijoje, gyventojai neturėjo ben 
dro susirinkimo* per ištisus 88 
metus, d kai susirinko, tai grei
tai išsiskirstė, nes niekas netu
rėjo ką sakyti.

’■<:• Iki'l/tp-šimtmečio vaikus 
maitinti naudodavo karvės ra
gą, o tik vėliau pradėjo naudo
ti. boukas. .

■ *4

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pifna ajxfrauda

R. Š E R t N A $ 
TeL WA 5-8063

M 0 V I N G 
Apd’-»''<+»< nerUr»ustym«» 

H įvairiu atstumų. 
ANTANAS VJLIMAS 

823 West 34 place 
Tel.: ^Rentier 6-1OT2’.

GĖLĖS VISOMS PROGUMS

Beverly Hills

2443 WEST 63rd;STRE ET 
Telefonai: PR 8-083i ir PR 84)834

Cinksmumo arba liūdesio valandom 
gražiau«*c* k .aė.Lka!

«nu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PLT*”?; <ASj

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

CRANE SAVINGS and Loan Association

5WW

•Illi

’ / B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Streef. Tel. LAfayette 3-T0b3
NĖMOltAMA! VlfeTA AUTOMOBILIAMS

7
 xv Mokama 4 metų
y\) Certifikaiams.

Mažiausia $5,000
_ ar davęiau.

Mokama 1 metų 
Certif i ketams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau*

ON INVESTMENT

Taupmenos padėtos | Te^ufiarfas taupymo šarkaites Iki mėnesi© 
10-tos dienos duoda pelno dividendą už rfsa mėnesi. 

OIVlDėNOAl MODAMI KAS 3 M£NF$IAI

Gyv. 8700 S. Escanaba Ave. Anksčiau gyv. Bridgeporte
Mirė 1976 m. liepos 29 d., 8:07 vaL ryto, sulaukęs metų amž.
Gimęs Lietuvoje, Kalvarijos parap.
Amerikoje išgyveno 66 metus.

»Paliko nuliūdę: žmona Sophie, brolio duktė Bernice Ripalis su 
i šeima ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Žemaičių .Kultūros klubui.
Sekmadienį, 1:00 vaL. p. p. kūnas bus pašarvotas Jurgio Rudmino 

koplyčioje, 3319 S. Lituanica Avė. r
Pirmadienį rugpiūčio 2 dieną 8:30 vaL ryto bus lydimas iš kop- 

_ Tyčios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po pamaldų bus laidojamas 
g Lietuvių Tautinėse kapinėse.
į:.- _Visi a; a. Frank Asausko giminės, draugai ir pažįstami nuošir- 
l dziai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar- 
? navimą ir' atsisveikinimą.

’ Nuliūdę lieka: . M J . ‘
• jji - 1< Žmona7 dukterėčiai giminės. -

Laidotuvių Direktorius Jurgis F. Rudminas. TeL 927-1138.’ .

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
X/ 2533' W. 71st Street 

Telef.: GRovehUl 6-2345-6

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

| TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TŪTOMODILIAMS PASTATYTI

VISČI NIŪTĖ
- . Gyveno lirta* Routes B3, Lemont, Illinois. Anksčiau gyv. Chi-

- eagbje, Marquette. Parko apylinkėje.
Mirė liepos 29* d;, 1976. 12:20 vai. ryto, sulaukus 84 m. amž.

< x Gimė > Lietuvoje, Ratnyčių kaime. Amerikoje išgyveno 26 metus. 
J Pasiliko, dideliąme nulfudime 3 sunūs: Vladas, Vytautas ir Jonas 
: su šeimomis, 4 dukterys: Janina, Regina, Ona ir Bronė su šeimomis. 
r 21 anūkas, 13 proanūkų,: 3 seserys: Liudvisa, Albina ir Izabelė, ir kiti 
■' giminės, draugai ir pąžstami. . ,
C Kūnas bus pašarvotas šeštačl, 4 vai. popiet Mažeikos-Evans kop- 

lyčioįe, 6845 S. Western Avenue.
Laidotuvės įvyks pirmad., rugp. 2 d. iš koplyčios . 9 vaL ryto 

" bus atlydėta Į švc. P. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos ūz velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta i 
§v. Kazimiero lietuvių kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da- 
! lyvauti šiose ladidtuvėse.

'c'NuHūdę lieka:
f Sūnusr dukterys, anūkai, proanūkai, seserys ir kiti giminės

taiŠoluviu Direkt. Alažeika-Evans. RE 7-8600. *
1 V ’ : . . S _ \ — į

EUDEIKI
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA-LAIDOJIMO IŠTAIGA

4505-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 -1742 * ■ v

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

; pačioje jaunystėje, anksti ir netikėtai iškelia
vus j amžinybę Vilniuje, jo tėvui Kazimierui 
Veikučiui reiškiame užuojautą ir kartu liū

dimi. Gubertas Veikutis. -- -- -
....Jadvyga" ir Justinas Veikučiai

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

KAZĮ MI ERA S K RAUCH

•Tail praėjo metai, kai mirtis atskyrė iš mūsų tarpo mūsų mylimą 
brol| ir dėdę. kads mirė 117/5 m. rugpiūČi> 8 <£>. - * ( *■ J ■' i

. JLrudpam rnrt’^ pirmų melo prisiminimui bus atnašaujamns*Sv. 
Mišios užjo sielą liepos 31 d 8 vai. ryto Gimimo Svč.- Mergelės Mari- 
j6s parapijos bažnyčioje. Prašom gimines, draugus ir pažįstamus pa
simelsti už a. a/KAZIMIERO sielą.

*- ė-Giltame nuliūdime likę:
Brolis Petras su žmona, sesuo Stefanija Lietuvoje sūnėnai — .

Petras Jr."sU imOna BonnJ# ir teima, Jenas su žmona Silvija »F>.
VAL ANYTOS: Pi r mad. ir ketvirt. 9:(X> ryto ~ 8:00 vat; 
An trad; ir penkiadieni 9'QOry^^—^5:Q0 yakąroj šeštą- 
die dials 9:00 ryto — 12rO0 diefcoe TreaadtcnTais už
daryta.

NARIAI:
Chičagos
Lietuviu

- t-' » ' ■

Laidotuvių
Direktorių'

A asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI- 

[ MAS DIENĄ 
i IR NAKTĮ, 
te * 

TURIME 
' . KOPLYČIAS 
I VISOSE MIESTO 
L . DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKOS - VASAlTIS
I t IK So. 50 th A’vet, Cicero, lit Phone: OLympic 2-1003
■ ' —" .i i. , , , ----------—- —... -■ -   „

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 Šo. LITŲAN1CA AVĖ. , . Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

242f WEST 69lh STREET REpnblic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlrginbi 7-W72

11028 SOUTHWEST HIGHWAY Palos Hilk 111. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 S6. ff ALSTED STREET Phoned YArds 7-1911

MAUJ'ENOS, CHICAGO I, JUSATURDAY. JULY 31, lf>7«



nrininką, 6145 No. Kirkwood, — Talman Fed- Savings b-vė 
Chicago, Ill. 60646, arba į YAF ruošia riešą ir nemokamą kori-, 
centrą, Rt. 2 Box (>5, Woodland .certą rugpiūčio 8 d. 6:30 v. vak. 
Rd.. Sterling, Virginia 22170. ĮaųtpmobiĮių aikštėje prie 56-tos
- Los Angeles Lietuviu pa.. i«’ Kedzie Avė. Populiarios ir 

rap. mokvkla pradės mokslo ^>^ikin^ muzikos kūrimus 
iških,n,,«ai „..... .. mūsų T0uli^>«u ".įėjo » d. d vai ryto,|^

AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOMENE ;
MALONUS J A V-JLIETUVIAI,
Reorganizuotos ir Registruotos -JAV Lietuvių Bendruome

nės Tarybos Prezidiumas ir Centro Valdyba skelbia Rugsėjo 
mėnesi Lietuvių Bendruomenės solidarumo ir vienybės mėne
siu. Kviečia visus lietuvius i 
Rugsėjo Aštuntosios Dienos šventę.

Tarvbos Prezidiumas ir Centro Valdyba kviečia visas lie
tuvių organizacijas, jų padalinius, klubus, seniūnijas, apylin
kes, apygardas, lietuvių parapijų vadovus ir pavienius 
vius Įsijungti, kad Aštuntoji Rugsėjo — Tautinė Šventė 
iškilmingai atšvęsta.

Ruusėio mėnuo yra mokslo mokyklose pradžia, 
diumas ir C. Valdyba prašo lietuvių tėvus, nežiūrint kaip bū
tų sunku- savo vaikus siųsti j lietuviškas mokyklas, kuriose 
yra ugdoma lietuvybės dvasia.

Centro Valdybos ir Prezidiumo darbams paremti prašo
me visų lietuvių piniginės aukos. Aukas prašome siųsti per or
ganizacijas ar pavieniai Centro Valdybai šiuo adresu: 2951 W. 
<‘.3 St., Chicago, Ill. 60629. Kiekvienam aukotojui bus pasių
stas iždininko pakvitavimas.

Tat visi su pakilia nuotaika yienybėn, kovai už pavergtą 
tėvu k ras ta.4-

lie to
bulų

Prezi-

RLB Prezidiumas ir Centro Valdyba

— Frederick H. Dempsey, 
naujasis Young Americans for 
Freedom pirmininkas Illinois 
valstijoj, palaikė anksčiau bu
vusią tradiciją — dalyvauti ei
senoje ChiCcagos vidurmiesty- 
je Pavergtų tautų savaitės pro
ga. Jų automobiliai buvo deko
ruoti plakatais — Palaikyti Tai j cija gali kreiptis į minėtą pir-

waną, Išlaisvinti Lietuvą, Lat
viją, Lenkiją, Rytų Vokietiją, 
Vengriją ir Estiją. Pirm. F. R. 
Dempsey pareiškimu,dalyviai ne 
tik atliko gerą darbą, bet ir ga
vo pamatyti bei patirti Paverg 
tų tautu kilmės amerikiečių pa 
stangas kovoje už savo kilmės 
kraštų laisvę. YAF organizaci
joj yra lietuvių; daugiausia rė 
mėjų — vyresnio amžiaus as
menų. Suinteresuoti organiza- 

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted et„ Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, EL 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių*

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Hgu metu patyrimas.

AL N AU J 0 K A IT IS
2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. 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 stovi Ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos į sandėrius su okupantai? ar Jų įgalio- 
Inials.

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago]® Ir Kanadoje metimt — S30.00, puse^ metų — $18.00, 

trim t mėn. — $850, vhmm men. S3.00. Kitose JAV vietose matams 
— $26.00, pusei metg — $14-00, vienam mėn. — 1150. Užsieniuo
se — $31.00 matams. Susipažinimui siunčiama savaitę no mokam a L

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

CHICAGO, ILL. 60629

’AVARDE IR VARDAS

LDRESAS

NAUJIENOS, 
t''39 So. Halsted St. 
Chicago, Hl. 60608

2] Siunčiu__________dol. Naujienų prenumeratai* Jubiliejinic
vajaus proga paremdamas UetuviSką spaudą.

“J Vajaus proga prafeu siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato psl^ daug paveikslu. Kaina $2.00.

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

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

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or
derį tokiu adresu: .į ; , K

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608
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nrininką, 6145 No. Kirkwood, ; ritLr WAtfTBD — MAL& 
DJrLHinku griki*

FEETING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Ąvenue 

Nauji namai Ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas 
778-8106 _ •

o šeštadieninė Lituanistinė mo 
kykla pradės rugsėjo 18 d. 9

— Alma Marija Vilkaitė iš 
i Los Angeles baigė Californj- 
:jos universitėte biologijos mo- 
į kslus rnagna eum įaudė baka
lauro diplomu ir ten pat studi-i 
juos dantų chirurgiją.
veikli jaunimo grupėse ir skau
čių organizacijoj. *

— Kazimieras D. Mačiukas - 
Macke išrinktas Lietuvių Pre
kybos Rūmų tradicinės Golfo 
Dienos pirmininku. Komitetą 
sudaro Teodora Kuzienė, Stan
ley Balzekas Sr., Bruno Klem
ka, Feliksas Raudonis, Vyto 
Shukis ir Edvardas Yerkes. Žai 
dynės ir tradiciniai pietūs į- 
vyks rugpiūčio 25 d.Palos Couri. 
try klube.

— Dali. Antanas Petrikonis 
sužniona Liucija ruošiasi iš- 
vykti i lietuviams žinomą Ju
no Beach apylinke Floridoje. 
Ten bus perkelta jų įsteigta 
Marquette meno galerija. :

---- /diriguojamas Otto J. Nagi,, 
dainuos Ravenswood liaudies 
dainų kvintetas. , *

— The Maria Alba Spanish 
Dance Co. koncertuos šį šešta
dienį ir sekmadienį, liepos 31 
ir rugpjūčio 1 d. 7 vai. vak. 
Grant Parko, koncertų scenoje, 

'o.rugpiųčįą 4 ir 6 d. simfoninis 
1 'ia[orkestras gros Mozarto kūri- 

jnius. ,
— Viktorijos ir Algirdo. Ka- 

raičių Gintaro vasarvietėje^ 
Union Pier,' Mich., vasaros me
tų, būna įvaii ių kultūrinu ren
ginių bei praniogų-Dail Raminta 
ir Raimundas Lapšiai ten suruo 
šė pieniškų kristalo gaminių 
parodą.

— K. Razma išrinktas Cicero 
Lituanistinių mokyklų Tėvų ko 
miteto pirmininku, N, BaroJ 
nienė — vicepirra-, V. Laniaus- 
kas — ižd., S. Palionienė —- 
sekr., S. Pranskevičienė, N. Sko 
pienė, A. Mickus, V. Vilutis 
nariai.. . /

e Ligoti ceiloniečiai ir sergą 
reumatinėmis ligomis tiki, kad 
gali pagyti, jei ridensis aplink 
Maviddappuram šventyklą. ■ Rei
kia, vartytis kūliu apie 6 mylių 
distanciją.

PATYRĘS SIUVĖJAS
Privalo mokėti dirbti viską. Aukš

čiausias atlyginimas.
• Nereikia dirbti naktimis ar sekma- 
dieniau. Higland Park dirbtuvė.

Geras susisiekimas.
433-1311 .

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių rrilda 

EVENINGS FREE? ? .?
_, , . _ ...-i.,’- - Z- - r -

The World’s largest Toy Company 
is now hiring Demos to work August 
through December. No delivering or 
Handling money. t Part time or full 
nme, Brand new merchandise. . -

For no obligation information ’
CALL 568-7180

VENTILATORS
4 (GIRLS)

Must have at least 5 years experience.
Must be Honest, and Reliable. 40 
hour week—Tuesday thru Saturday 
(5 Days). ; <
Excellent - working Conditions-—Beau
tiful Atmosphere.

SALARY $250 A WEEK.
Apply At Once or Call for Inter

view
943-8171

-v -.DAVID HANSEN
Custom Hair Pieces for Men

875 No. MICHIGAN
(Hancock Center)

PUSMEČIUI $70.00 CHICAGO! 
$52 CICEROJE 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA 

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

REIKALINGA • NĄWŲ .ŠEIMININKĖ
GyventiIrinoje, privačiame kam

baryje su TV^ šeima'susideda iš naš
lio ir trijų vaikų. Reikalingos reko
mendacijos ir anglų kalbos mokėji
mas! Geri namai LaGrange-apylin-. 
kėje. .

■ *>TeI. 354-3121 i

STASETS FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie Avenue 

Tel. 4364184 
Sav. Stasė Bacevičienė

T A 1 S OME 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO 

58-tos Ir Western Avenue kampas

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St. 
(Town of Lako) ’

Dažo namus Iš lauke fr H vidaus 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

♦ Elektros įvedimai, pataisy
mai. Turiu Chicagos miesto lei
dimą. Dirbu ir užmiesčiuose. 
Dirbu greit, garantuotai ir są
žiningai.

Klaudijus Pumputis
4358 So. Washtenaw Ave.. 

Tel.: 927-3559

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
’*00' v. popiet. — Šeštadienį ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

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

— Chicagos Anglijos — Bri
tanijos Lietuvių Klubo geguži
nė Įvyks 'š. m. rugpiūčio men- 
8 d. Vyčių sodelyje, 2455 W. 47 
St. Pradžią 12 vai. dienos me
tu. Veiks virtuvė ir baras. Klu- Į 
bo Valdyba - maloniai kviečia ~ 
klubo narius ir svečius šioje gę- 
gužinėjte skaitlingai dalyvauti! "

. (Pr3A-

Housekeeper ' for elderly man in 
Western Springs. . -r...
: Live in or out.

447462S
RENTING IN «SNERAU ~~

Nuomas

< PREKYBOJ TERRA vėl 
gauta daug naujų Baltijos gin
taro papuošalų. Jie visi iš pir
marūšio tik goriausiems papuo
šalams atrenkamo gintaro, pa
dirbtisu didelei skomu, spalvin
gi, daugumoj Skaidrūs, įdomus 
viduje esančiais įakmenėjimais. 
Ypač dideli irL įvairūs rinkiniai 
gintaro žiedų ir apyrankių, kom
ponuotu su auksu ir sidabru. 
Terr c s adresas — 3235-37 West 
63rd St., Chicago, Hl. 60629, te
lefonas (312) 434-4660. : (sk.).

MARQUETTE PARKE išnuomojamas 
atskiras kambarys su visais patogu
mais wresnio amžiaus vyrui ar mo- 
terei. Galima naudotis ir virtuve.

- Skambinti 434-7174.. .

IŠNOMUOJAMAS MIEGAMAS 
KAMBARYS su .Visomis privilegijo
mis pirmame atikštė... .

-Skambinti 476-7745

CEMETERY LOTS FOR. SALE 
Kapiniu Sklypai

Stella -Mažeikienė, fiebriu^iaV par
duoda Lietuviu į Tautinėse kapinėse 
turimas dvi paskiras" duobes. Skam
binti 927-8660. - - 5 ; - .

Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinės 
šauliai š. m. rugpiūčio 1 dieną, sek
madieni, vyks Į Kenosha, Wise. Ren
kasi šaulių namuose 9:00 vai. ryto. 
Turintieji uniformas — vyksta uni
formuoti. '
..P. Beinoras, Keliones organizatorius

—CHICAGOS MEDŽIOTOJŲ 
IR ŽUVAUTO JŲ klubas rengia 
išvyką— žuvauti.
'Nariai prašomi kreiptis pas 

Joną Laukaitį telef. PR. 8-0228.

. ; į VALDYBA

SODYBŲ PIEVELES
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 .

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

žole užauginti, kaip žeme tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šia knygele 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygele įsigyti už 11.25. jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiusti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, o mes knygele jam pasiilsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

A N A U JIE N O S,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 6060S

REAL ESTATE SAI
Namai, Žemė — Pardavtr

REAL ESTATE FOR SALE 
Nftmri, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS UŽTEMS TERMINĄ 
ffi ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIŠ

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKlTES į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cennak Rqae’ Chicago IT Vlrgini** 7-

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTARIATAS i— VERTIMAI

Į VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA"]

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — .778-223<

5 KAMBATHŲ mūrinis bungalow BUD’S REAL ESTj 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis iii-, 
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock- 
wpi1 nno

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

PIRKSIT — PARDUOSIT 
x ’ jftJOMOSIT.

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVĖ. CHICAI 
Tol

8929 SO. HARLEM AVE 
Tel. 598-3290

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

PARDUODAMAS 6 BUTŲ
< MŪRAS

Butai po vieną arba 2 miegamuo
sius. 9 metų senumo. $15,000 metinių 
pajamų, kapitalo didėjimas ir apsau
ga nuo infliacijos -

Gera vieta ir gera apylinkė prie 71- 
mos gatvės nuo Kedzie.

JOHN J. DILLON REALTY 
Skambinti angliškai 

Tel. 2334247

Siuntiniai j Lietuvą 
' ir kitus kraštus ,

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Avt
Chicege, III. 806?Z Te!. Y A 7ŠE9SC

PASTOVUS NAMAI
ALARQUETTE PARKE

2 BUTU moderniai Įrengtas : 
už Kedzie. žaliame parke. Virš 
pajamų. Kainuoja $30,000.
4 BUTU mūras prie Maria High 

jas- gazu šildymas.. Nauja ėlek 
auto mūro garažas. $44,900.

2 BUTU po 6 kamb.; liuksus 6 
mūras ir mūro garažas. Atskiri 
mai. Įrengtas beišmontas. Ar 
mos ir California. $55,000;

6 KAMB. didelis mūrinis^ n 
Naujas gazu šildymas. Garažas, 

jau galima užimti $20.900.
PLATUS LOTAS arti Šv. Kr] 

ligoninės Pigus. -

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRAHGFMYatS

> t - *

Pardavimas Ir Taisymas
2646 WEST 59th STREET 

Telefj REpublic 7-1941 .
>. ■ . . - —.... „ , . I

..DIDELE ĮTAKA I VAKARU..
EUROPĄ

aiškiai pamatysite, jei Romoje ap
lankysite Vatikano muziejų, pamaty
site Kotrynos Mediči dėdę Popiežių 
Klemensą m. Florencijoje — pačią 
Kotryną Mediči, Lietuvos karaliaus 
Henriko JU motina, Milane — Lietu
vos karaliaus Zigmanto H žmoną 
Boną Sforzą, o Paryžiuje — Henriko 
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.

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

(Pr).
T

State Fmid Fire and CasuaRy

— Kiekvienas lietuvis gali a p 
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$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 82 už $1,000 ap
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 
Tel. 421-6100. (Pr).

-7 REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-8534

Notary' Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7 
Taip pat daromi vertimai, glml 
Iškvietimai, pildomi pilietybės f 

švmai ir kitokį Mankai. *

BUILDERS AND CONTRACTO 
Namu Statyba Ir Ramenta*

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 74

DĖMESIO 
M AMfFAnc VAIOUATH 

Tiktai $74 pusmečiui automobil 
Liability apdraudimas penrininki 

Kreintist
A.L A U R A I T 1 S 

4645 So ASHLAND AVE. 
573-8775

HOMEOWNERS

Call Frank Zapolts 
3208Vz W. 95th St.

GA 4-8654

STATI FA1M

Didžiausios kailių 
pasirinkfmaj 

vienintelį 
h^tovį fedllninM 7^ 

[ IV Chicago je

BORMANĄ 
URŠTEIN

eL 263-582 
ir

677-84S9

185 North Wabash Arenu* 
Floor Chicąyo, IDL 60601

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
•'NAUJIENOSE’* — 1URI GERIAUSL 

PASKKKTMA BIZNYJE

• Pirmoji kelio krypčių ir 
nuotolių rodyklė buvo įrengta ro
mėnų prieš virš 2,000 metų Ton- j 
grės apylinkėje, Belgijoj,




