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SENATORIUS KENNEDY SUSIKIRTOSU PREZIDENTU CARTER1U APLINKOS TYRINĖJIMOIŠDAVA
Vašintonas, — Jau senai 

smilksanti sen. Kenedžio ir prez. 
Carterio užkulisinė nesantaika 
liepos 28 d. įsiliepsnojo ir iškilo 
į viešumą. Sen. Kenedy, susap
navęs prezidentinę kėdę, galu
tinai ir viešai 'nutraukė santy
kius su prezidentu Carteriu, ne
sutikdami nuomonėmis kontra- 
veršiniu sveikatos draudimo 
klausimu. Sen. Kenedy tuos san
tykius pasistengė sulaužyti 24- 
riom valandom anksčiau negu 
prezidento padėjėjai spėjo vie
šai paskaityti principinį prez. 
Carterio paaiškinimą, liečiantį 
visu Amerikos pilieuių sveikatos 
draudimą.

Sen. Kenedy gavęs liepos 28 
d. prezidento prįncipinį paaiški
nimą, pasak Chicago SumTimes, 
gerokai susijaudino ir net užpy 
kęs spaudos konferenejoje ap
kaltino prezidentą, kad jis su
laužęs ištikimybę ir pasitikėji
mą.

Prie darbininkų, religijos, var
totojų ir pensininkų lyderiais
apsėsto stalo, sen. Kenedy pa
reiškė^ kad jis ir prez. Carteris 
jau senokai mulkinasi (logger
heads) bestudijuodami ir ruoš
dami visuotiną sveikatos drau
dimo programą, kuri turi, būti 
išsami ir plati.

Vėliau, spaudos kambaryje, 
sveikatos švietimo ir šalpos sekr. 
J. A. Califano stengėsi preziden
tą pateisinti, sakydamas, kad 
visuotinas sveikatos draudimas 
turi skaitytis su valstybės biud
žeto realybe ir neturi peržengti 
jo ribų. Pasak sekr. Califano, 
preidęntas, svarstydamas vi-. 
suotino draudimo klausimą, vi 
sada turėjo omenyje ir kitus 
valstybės aspektus, ypač šiais 
laikais, kai krašto ekonomija 
šlubuoja ir kai infliacija bujoja.
O vidaus reikalams prezidento 
asistentas Stuart Eizenstatas 
būsimoje spaudos konferenci
joje nušviestas Baltųjų Rūmų 
sveikatos bei draudimo progra
mą ir priminsiąs, kad ji atitin
kanti pažadams, kuriuos tuomet 
dar kandidatas į prezidentus 
Carteris yra rinkėjams išdėstęs 
1976 metų balandžio mėnesyje. 
Jis tuomet žadėjęs amerikie
čiams visuotiną ir išsamų svei
katos draudimą. Prie tų tad5 
žodžių — “visuotina” ir “išsa-
mus” — sen. Kenedy daugiau
siai ir prisikabino, sakydamas, 
kad tų žodžių reikšmė turi būti 
įgyvendinama įstatymu.

AFL-CIO darbininkų unijų 
prezidentas George Meany, kurs

KALENDOReLIS
Liepos 31: Gracija, Ignacas 

Loj., Lėtutė, Vainibutas, Dau- 
gaudas, Tautminas.

Saulė teka — 5:41, leidžiasi 
— 8:12.

Debesuotas. Vėsiau.

buvo senatoriaus Kenedžio de
šinėje spaudos konferencijos 
metu, pareiškė, kad Amerikos 
organizuoti darbininkai turi vil
tį, jogei . visuotino sveikatos 
draudimo įstatymo projektas 
bus įteiktas kongresui svarstyti 
sį rudenį dar prieš rinkimams 
prasidedant.

Detroito automobilių gamy
boje dirbančių darbininkų uni
jos prezidentas D. A. Fraseris 
pridūrė,, kad būtų didelė trage
dija, jogei po tiek daug svar
stymų ir darbo, būtų pasiūlyta 
visuotina svekatos draudmo pro
grama tap suredaguota, kurios 
mes negalėtume paremti.

MANOMA PAKELTI 
GAZOLINO TAKSUS

Springfieldas. — Lieops 28 d. 
Illinois gubern. Thomsonas 
pasakė, kad jis galvojąs pasiū
lyti Ilinojaus įstatymų Rūmams 
pakelti gazolino mokesčius ke
lių ir tiltų taisymo reikalams. 
Gubernatorius turis viltį,kad fe
deralinė administracija finan
siškai paremsiantr Ilinojaus ke
lių fondą; tuo būdu, nereikėtų 
kelti taksų už suvartojamą ga
zoliną. Taksai tuomet galėtų pa
silikti kaip ir buvę — 7,5%.

Gubernatorius pareiškė, kad 
jis nesibijąs kelti gazolinui tak
sus, jei jie reikalingi greitkelių, 
kelių ir tiltų išlaikymui bei 
duobių pataisymams. Vienkart 
gubern. Thompsonas užtikrino, 
kad jis nedaleisiąs Ilinojaus 
ūkiui smukti ir nuslinkti kažkur 
į peklą, vien dėl to, kad daugiau 
pinigų reikia sukišti į kelius 
ir tiltus. Gubernatorius manąs, 
jogei Ilinojaus žmonės parems 
jo geras ir iš ribų neišeinanuias 
pastangas.

Gubematorius nepaaiškino 
kaip daug jis mano reikalinga 
pakelti gazolino taksai ir kaip 
greit tai bus padaryta, kadangi 
jis dar nėra tikras, jogei taksus 
už suvartojamą gazoliną reikės 
didint.

Gub. Thompsonas dar primi
nė, kad jis artimoje ateityje 
svarstysiąs Ilinojaus sen. T. 
Hynes pasiūlytą nejudomo tur
to mokesčių įstatymą. Susipa
žinęs, gubernatorius jį atmesiąs
arba priimsiąs. Nekilnojamo 
turto Hynes įstatymas turi sa
vyje paragrafus, kuriais į me
tus bus leidžiama iki 1,000 do
lerių nurašyti nuo turto mokes
čių. Taipgi įstatyme leidžiama 
iki 25,000 dolerių nuęašyt inuo 
namo mokesčių, jei tie pinigai 
yra suvartoti namo pataisymui 
ir pagerinimui. Taipgi Cook ap
skrityje pavelijama mokesčių 
įstaigai nedidinti namo vertė, 
kai padaroma šamo pataisymai 
ar kiti pagerinimai.

MAŽESNIS PAVOJUS

Pietų Amerikos valstybių ka 
riuomenės vadai sako, kad juo 
dagiau Kuba išsiusianti karių į 
Afriką, tuo mežesnis bus pavo
jus Karibų jūros pakraščiais 
esančioms valstybėms.

Amerikos Lietuvių Tarybos delegacija sveikina sen. Charles H. Percy tuojau po jo puikios 
kalbos senato pasėdyje. Iš kairės į dešinę matome Amerikos Lietuvių Tarybos atstovą Julių Pa- 
kalką, Alto atstovą Vašingtone dr. Joną Genį, senatorių Percy. Alto informacijos biuletenio re- 
iaktoriųdr. kun. J. tPrunskį ir- Alto narę pelelę O. Baršketytę.LIETUVIU KONGRESAS19 79 METAIS CLEVELANDE

Amerikos Lietuvių Taryba liepos 21 d. turėjo posėdi savoj 
būstinėj Chicagoj. Dr. K. Bobelis painformavo, kad ryšium su 
Holocaust filmu buvo išsiųsta apie 70 laiškų redakcijoms, tele
vizijų, radijo stotims. Penkiuose didmiesčiuose tie laiškai buvo
išspausdinti didžiojoj spaudoj.

Dr. K. Bobelis pranešė apie 
plačias Altos pastangas gelbėti 
V. Petkų. Pažymėjo, kad į as
meniška dr. K. Bobelio laiška 
gautas prez. Carterio palankus 
atsakymas. Pasidžiaugė, kad 
prez. Carteris liepos 20 d. savo 
kaboje parodė susirūpinimą V. 
Petkumi. Asmeniškais kontak
tais su Washingtono žmonėmis 
taip pat daroma pastangų padė
ti V. Petkui.

T. Blinstrubas pasidžiaugė, 
kad pavergtų tautų minėjime 
Chicagoje įvairus kalbėtojai jų 
tarpe ir gen. Grigorenka, labai 
gerai iškėlė letuvių reikalus.

Dr. L. Kriaučeliūnas painfor
mavo apie jo ir dr. J. Valaičio 
pasitarimus su Lietuvių Bend
ruomenės vadovais A. Gėčių ir 
A. Gurecku. Tas reikalas bus 
plačiau svarstomas ateinančia
me Altos posėdy.

Kun. J. Prunskis pranešė apie 
plečiamus ryšius su JAV spau
da ir su mūsų organizacijomis.

Kun. A. Stasys painformavo, 
kad 1979 m. bus šaukiamas 
Amerikos Lietuvių Kongresas 
CIevelande. Vietinis Altos sky
rius sutiko jį globoti.

Aptarti spalio mėn. įvyksian
čio Altos suvažiavimo klausi
mai. Posėdžiui vadovavo dr. 
K. Bobelis. Be suminėtųjų dar 
dalyvavo dr. K. Šidlauskas, dr. 
J. Valaitis, inž. Gr. Lazauskas, 
J. Pakalka, J. Talandis, E. Smil- 
gys, E. Vilimaitė, L Blinstru- 
bienė. ? -

DeL PETKAUS ALTA 
r KREIPĖSI Į PREZIDENTĄ

Okupantams nuteisus Vikto
rą Petkų ilgiems kalėjimo me
tams, Amerikos Lietuvių Tary
bos pirm. dr. Kazys Bobelis tele
grama ir paskiau laišku kreipė
si į prezidentą Carterį. prašyda
mas. kad vedant pasitarimus 
dėl ščaranskio ir Ginzburgo iš
laisvinimo, būtų kartu jungia
mas ir V. Petkaus išlaisvinimas. 
....Prašant šiuo reikalu paramos, 
dr. K. Bobelis Altos vardu pa
siuntė raštus Valstybės sekreto
riui Vance ir eilei senatorių 
bei kongresmanų.

JAV KONGRES APIE PETKŲ

Ryšium su Pavergtų Tautų 
savaite daugelis JAV senatorių 
ir kongresmanų, primindami 
Lietuvos pavergimą, iškėlė žiau
rų Viktoro Petkaus persekioji
mą. Ypač stipriai jį užtarė sen. 
J. Heinz (resp.. P.), Ch. Percy 
(resp., III.); o taip pat ir kon- 
gresmanai: Fr. Annunzio (dem., 
UI.), J. Addabo (dem., N.Y.), 
W. R. Cotter (dem.. Conn.). 
J. Eilberg (dem., Pa.), M. Mur
phy (dem.. Ill.), A. J. Murphy 
(dem.. Pa.), C. Pepper (dem.. 
Fla.). R. A. Sarasin (resp., 
Conn.), E. Denrinski (resp., 
III.) ir daug kitų.

RUOŠIASI SUVAŽIAVIMUI

Amerikos Lietuvių Tarybos 
centras ir skyriai ruošiasi su
važiavimui, kuris įvyks spalio 
21 d. Tau liniuote namuose, Chi-

GRANT PARKE PERŠOVĖ

CHICAGO. — Mačiusių liu į 
dininkų pranešimais policijai, 
penktadienio rytą apie 9 vai. 
ryto Michigan ir Randolph gat
vių kampe, Grand Parke, prie 
sėdinčio jauno vyro priėjo ki
tas ir parodė revolverį. Sėdė- 
jusis pradėjo bėgi ir pasigirdo 
šūvis. Arčiau buvęs asmuo ma
tė, kaip vienas vyriškis ant ke
lių klūpodamas prašė stovintį 
antrojo nebešauti, kad pinigų 
neturįs.

Plėšikas perbėgęs Randolph 
St., nuėjo į Prudencial Buil
ding, o sužeistasis Daryl Nel
son, 22, nuvežtas į Northwes
tern Memorial ligonię. Policija 
bandito tebeieško.

22 ŽMONĖS APSINUODIJO. 
VIENA IRENA KAZLAUS

KAITĖ

CHICAGO. —Walgreen Labo- 
neatsargumo chemikas pametė 
neatsargus chemikas pamatė 
nuodingais chemikalais pripildy 
tą stiklą, kuriam sudužus pasi
pylė chemikalas, vad. cyanogen 
bromide, kuris patekęs į orą, 
virsta cyano rūgštimi, o ta iš
virsta į ašarines dujas pana
šius, bet nuodingus garus.

šeši i-š 22 laboratorijoje bu
vusių ir rimčiau apsinuodiju
sių nugabenti į šv. Kryžiaus li
goninę, viena iš jų lietuvaite 
Irena Kazlauskas, 45 metų am
žiaus, gyv. 7316 S. Richmond 
gatvė; kiti 16, lengviau tų garų 
paveikti, — į St. Anthony ir 
Mount Sinai ligonines.

+ Trumpiausia upė yra Ore
gono valstijoje. Jos vardas yra 
R. River, išteka iš Devil ežero 
ir įteka į Ramųjį vandenyną. J* 
yra tik 440 pėdų ilgumo.

cagoje. Vakare ten pat įvyks 
banketas.

ŽMONIŲ PRIEAUGLIO EKSPLOZIJA — VIENINTELĖ RIMTA 
GRĖSMĖ IR NELAIMĖ, KLRIĄ JAU DABAR ATSKIRAS 

ŽMONIJOS INDIVIDAS JAUČIA IR PASTEBI

JA Valstybių aplinkos tyrinėjimų fondas Vašingtone, perei
tu metu lapkričio mėnesį suvedęs duomenis, rado, kad visame pa- 
sculyjp jau dabar gyvena netoli penkių bilijonų asmenų.

KAPRIZAI, UŽGAIDOS AR 
TIK MEILĖ?

Maskva. (UPI),^— Greikijos 
milijonierė Kristina Onasis ofi
cialiai ir viešai paskelbė, kad ji 
išteka už Sovietų imperijos pa
reigūno komunisto Sergejaus 
Kauzovo. kuris už ją yra IO 
metų vyresnis. Vestuvės įvyks 
Maskvoje valstybiniame vestu
vių pastate, nusilenkiant Leni
nui ir pasirašant vestuvių kny
goje dar prieš pasibučiuojant.1 
Kadangi Greikijos įstatymai 
reikalauja, jogei vestuvės bū
tų bažnyčioje atliekant religines 
apeigas, todėl nusilenkus Leni
nui Maskvoj, Onasis su savo vy 
ru dar turės “šliubavotis” baž
nyčioje. bet tik nepasakyta ko
kioje.

Greikug draugiausia" išgąs
dino 500 milijonų dolerių liki
mas. kuriuos valdo Onasis ir ku
rie dabar gali patekti į Krem
liaus ponų rankas. Ypačiai Ona
sis turtu labai susirūpino Grei
kijos laivų ir lėktuvų bendrovės 
ir labiausiai saugumas. Tuo tar
pu tuos milijonus valdys Onasis 
patikėtiniai Atėnuose.

Onasis su savo vyru laikinai 
apsigyvens pas vyro tetą nedi
deliame butuke, o vėliau steng
sis gauti atskirą butą Maskvos 
“kamenyčiosc”.

PREKYBINIS NUOSTOLIS
Vašingtonas. — Birželio mė

nesi šių metų JA Valstybių 
nrekvbos balansas suvestas su 
1.6 bilijonais doleriu nuostoliu, 
t.y., už tokia suma ame^kieč’ai 
daugiau pirko orėk i u užsienvie. 
nekaip ių pardavė i užsieni. Bet 
doleriui vertėje žymiai kritus ir 
dar vis tebekrentant. Amerikoje 
gaminių prekių kaina pradeda 
lygintis su užsieniečiu gaminių 
kainomis, todėl prekvbos balan
sas su užsieniu pradeda būti pa
lankesnis, o jo nuostolis ma
žesnis.

BALIONO GONDOLOJE 
PER ATLANTĄ

Landonas. — Du broliai, D. 
Camerona ir Ch. Oavey. susgal 
vojo perskristi Atlanto berybes 
baliono gondoloje, kuris jiems 
kaštavęs 275.000 dolerių. Kon
trolinė oro stotis Londone pra- 
neša.kad balione atsiradusi sky 
lė, išleidžianti dujas. Esą, du 
avanturistai ruošiasi su visu ba
lionu nusileisti j Atlanto van
denis ir kelionę užbaigti laive
liu. Jie buktai nuo krantų tebė
ra 1,000 mylių atstume.

Jau ruošiami Anglijoje lėktu
vai avantiūristų gelbėjimui. Ki
tos žinios vėl praneša, kad per 
Atlantą skrendantieji sugebėjo 
kokiu tai būdu praleidžiandžią

Tyrinėjimų fondas apskaičia
vo, jogei kas sekndę gimsta 
trys nauji individai — 10,800 
per valandą. Tuo būdu šio šimt 
mečio pabaigoje visame yasau- 
lyje žmonių bus kaip skruzdėly
ne skruzdžių—virš 55 bilijonų. 
Todėl ir daroma išvada, kad ne 
atominis karas būtų didžiausia 
žmonijos nelaimė, kuris, atro
do, yra neišvengiamas, bet žmo 
nių spartus didėjimas.

Jau dabar pastebima žmoni
jos eksplozija, ir yra priežasti
mi vis labiau ir labiau blogėjau 
uių ekonominių sąlygų, politi
nio nepastovumo, didėjančios 
tarptautinės įtampos ir nesi
baigiamai spartaus ginklavi
mosi.

Kiekviena kapitalistinė ir 
tiek pat komunistinė bei socia
listinė šalis su tomis negerovių 
problemomis susiduria. Tai su- 
trūnyję, subankrutavę ir krimi 
nalistų bei narkotikų apsėsti 
miestai; ^rasizmasį terorizmas 
ir netekimas privačių asmens 
teisių ir laisvės; infliacija, be
darbystė. pinigo devoliuacija 
ir t.t. ir t.t.

Daugiau kaip pusė visos žmo 
nijos jau dabar gyvena varge, 
skurde ir nedavalgiusi; pusė 
žmonijos darbo jėgos neturi ir 
negauna darbo, o industrinių ir 
pajėgiančių šalių pajėgumas 
priimti imigrantus beveik yra 
išsekęs.

Dauguma žmonijos, ypač agi 
tacijos paveikti, tiki, jogeilE? 
sų tų nelaimių ir vargų prieža
stis glūdi politinei — ekonomi
nėje disproporcijoje ir kad tai 
tcjgali sutvarkyti komunistinis 
socializmas, atimdamas iš tu

rinčių ir duodamas neturin
tiems. Bet ar tai tikrai yra vie
ninteliai išganymo vaistai? Jei 
taip, tai ar visą laiką galios 
žmonijai geometrine progresi
ja gausėjant?

Atsakymas jau dabar yra ai
škus — ne! Juk ateis likas, da- 
leiskime, kad ir komunistinėje 
santvarkoje, kai nualinta ir už 
teršta neduos pakanka 
mei r/.J.sto, kai užterštu oru 
negalėsime alsuoti, kai užteršta 
me jūrų vandenyje pristigsime 
žuvų ir kai išsibaigs žemėje mi 
neralai bei kitos gėrybės. O juk 
visiškai galima, jog taip bus. 
Bet ar nėra išeities? Taip, yra, 
let prie to žmonija dar nėra 
priaugusi, nei galvosena, nei 
mąstysena, nei savo “aš”. Ir 
šiandien taip proteguojamas 
socializmas, jėga remdamas ko 
munizmas to neiš^prs ir nesu
tvarkys.

dujas skylę užlopyti. Tuo būdu, 
jie gali skristi toliau nepasiek
dami kojomis Atlanto bangų.
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SEBVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905
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Bučiavimasis yra žmonių ‘protys nėra žmogui įgimtas, bet 
įgimtas paprotys. Juo išreiškia- tik savaime atsiradęs aukšles- 
me meilės ir pagarbos jausmus.1 n^> klasės žmonių gyvenime. 
Sakoma, kad netikėtai pagau- Spėjama, kad jis iš senosios Per
tas saldus bučinys, yra vienas sijos atkeliavo į Graikiją ir Ro- 
maloniausių prisilytėjimų. Tai mą. To papročio atsiradimą 
gal todėl ir linksmose vaišėse‘žurnalistas J. Cicėnas pasirem- 
dažnai dainuojama: “Vai koks1 damas anglų knyga “Love in 
ima mane ūpas, bučiuoti tavo Ancient Greece”, aiškina taip: 
lūpas”. Todėl ir kyla klausimas/ ”... Moterų “išlaisvintoju” 
kas gi yra tos lūpas, kurios taip'istorija taria būsiant graikų 
vilioja jaunus ir senus. Dr. KJ valstybininką 
Valteris lūpas mediciniškai api-j (gyvenęs apie 490 — 
būdina taip:

riai. Nariai ruošdavo susirinki-f 
mus arbatėles ir pasidalindavo 
savo nuomonėmis. 1936 m. rug
sėjo 27 d. įvyko Prienų skyriaus 
narių arbatėlė, kurioje buvo pa
sikalbėta etiketo klausimais. 
Tai svarstau rankų bučiavimo 
paprotį, iškilo tokių nuomonių:

“ . . . Rankų bučiavimo klau
simu, visai suprantama, vieno
dų nuomonių nebuvo. Vieni at
virai ir griežtai pasisakė prieš, 
šį galantišką paprotį, žadėjo ir

L ir A. Stankai

nose labai daug knygų ir kitokių 
raštų.

Ponai A. ir K. Slankai ilgus 
metu laikė maisto krautuvę ir 
gazolino pardavimo stotį, bet 
visa tai buvo praeityje. Dabar 
laisvai gyvena mažame jaukia
me namelyje, žydinčių gėlių 
supančiame glėbyje, nes abudu 
be gal gėles myli.

Bet liga sukaustė, senatvei 
artėjant tenka iš daug veiklos 
pasitraukti. Slankai laimingi: 
turi du gerus sūnus, kurie abu
du arti gyvena, tai tėvelius lan
ko irkas reikalinga — padaro, 
pagelbsti. Abudu sūnūs yra ati
tarnavę Amerikos kariuomenė
je, su aukštais pažymėjimais, 
yra vedę ir turi savo šeimas ir 
darbus. Anūkė yra ištekėjus už 
policijos valdininko ir su savo 
šeima tain pat gyvena netoli lė-

ANTANUI STANKUI 80 METŲ

Marketpark > lietuvių gyven
tojų pionierius Antanas Stankus 
ši šeštadienį liepos 29 d. šven
čia savo 80 šviesių amžiaus me
telių sukaktuves — jubiliejų.

Jubiliatas yra didelis draugi
jini ; darbo žmogus, ilgus metus 
neilsdamas dirbęs lietuvių drau
gijų organizacijose, daug metui 
buvęs Markelparko Lietuvių 
Namų Savininkų Draugijos Val
dybos narys, daugiausia eida
mas iždininko pareigas, veikliai 
dalyvavo ir kitose Čikagos lietu
vių draugijose bei klubuose. 
Didelis patriotas, Lietuvos lais
vei nesigailėjęs aukų.

Stankus yra begalinis savo 
liet u visk s spaudos mėgėjas. 
Pas jį rasi visus lietuviškus dien
raščius, savaitraščius ir žurna
lus, jo namų spintose ir lenty- veliu, kuriuos dažnai lanko.

vardu Periklis 
. 429 m.

;prieš Kristų). Jis vedė gražuolę 
“ . . . Lūpos-tai dvi mėsingosliš Mileto (M. Azija). Įstatymu 

(t.y. susidedančios iš raume — Į keliu, vedybos su svetimšale 
nu, jungiamojo audinio, diebalų (volksgraikų institucija nebuvo 
ii- kraujagyslių bei nervų re-Į juk žinoma, kaip recenzentas 
zginio) raukšlės, apsupančios’juokais pastebi!) buvo nelega- 
burną. Jų išorė padengta oda, o'lios. Bet Periklis savo žmoną 
vidus — gleivine, tarp jų yra| (kad ir ne Atėnų pilietę), gra- 
raudonos spalvos pereinamoji1 žią, išlavintą protingą, nebeuž

darė į geneceum (“Moterų bu
tas, ghetto ir p.), visur (į mitin
gus, pobūvius — namie ir kitur 
ir 1.1.) ėjo kartu ir reikšdamas 
meilę ir pagarbą, ėmė bučiuoti 
ranką. Tai tada ir įėjo į paprotį 
bučiuoti moteris į ranką. Iš 
aukštuomenės paprotys perėjo 
ir į kitas socialines klases, o iš 
graikų i romėnus ir t.t.” (“Nau
jienų” II d., 1963 m. Nr. 659).

Ilgainiui tas paprotys atriedė
jo iki mūsų laikų. Jį iš lenkų 
perėmė mūsų senoji bajorija ir 
palaipsniui paplito Lietuvos 
miestuose. Ir taip pagal lenkiš
ką paprotį miestiečiai pradėjo 
bučiuoti moterims ir mergi
noms rankas. Buvo ir tokių, 
kurie net bučiavo sudėvėtą 
pirštinę, užmautą ant moters 
rankos. Bet Lietuvos kaimuose 
šitas paprotys bevek neprigijo,, 
nes jei kas nors moteriai ar 
merginai būtų pabučiavęs ran
ką, tai jai būtų buvusi didžiau
sia gėda. Kaimuose rankas bu
čiuodavo tik tėvams, senai tetu
lei, dėdei, kunigams ir p. Tuo 
tik buvo pareiškiama artimie
siems pagarba ir paklusnumas.

Šitą, moterų rankų bučiavimo 
paprotį dar kai kas paįgdkė ir 
nepriklausomoje Lietuvoje. Ta
čiau iš kaimo kilus inteligentija 
jo nepalaikė. Pagaliau prieš tą 
beprasmį moterų' rankų laižy- 
mą susidarė ir organizuotas 
pasipriešinimas. Kas ir kur jį 
pradėjo ruošti, tai pasako ši 
spaudos ištrauka:

“ . . . Pirmieji “sukilo” mū
sų karo aviacijos karinnkai. 
Bene 1926 m., o gal net 1925 
metais, kap. St. Dariui pasiėmus 
šiame reikale iniciatyvos, karo 
avarijos karininkai savo Ramo
vės oficialiniame susirinkime 
pripažino, kad rankų bučiavi
mas yra priešingas_lietuvio pri
gimčiai, neestetiškas, nehigie
niškas ir nutarė to papročio at
sisakyti. Nutarimas buvo viešai 
paskelbtas ir jo buvo griežtai 
laikomasi. Daug vėliau juos, ro
dos, pasekė gusarų pulko kari
ninkai”. (“Mūsų Pastogė”, 1959

dalis, kuria liaudis ir poetai ir 
vadina lūpomis”. (“Britanijoj 
Lietuvis”, 1951 m. Nr. 42.)

Sakoma, kad lūpos turi labai 
jautrų lytėjimo jausmą. Tai gal 
vienas iš motyvų, kad jos nau
dojamos bučiavimuisi. Bučinys 
apibūdinamas kaip veiksmas, 
kuomet asmuo savo lūpomis 
paliečia kito asmens lūpas. Juo 
išreiškiamas draugiškumas, 
meilė, kurie žmones suartina ir 
kartais suriša amžinam gyveni
ni uL O bučkis be meilės, tai 
sriuba be druskos. Bet koks jis 
bebūtų tas bučinys, atrodo, kad 
jis dar ilgai bus naudojamas 
žmonių papročiuose.

Toliau, dar tenka paliesti mo
terų rankų bučiavimą, šitas pa-

Gyvenimas būtų mielas ir lai
mingas, jei ne tos skaudžios li
gos spaustų. Kaip žinome, p. 
Stankienė jau daug metų serga 
nepagydoma liga, bet dar laiko
si. Jai linkiu stiprybės, o mielam 
Antanui Stankui, jo našaus ir 
brandaus gyvenimo jubiliejaus 
proga linkiu dar daug sveikų, 
linksmų džiaugsmo dienelių.

M. Tverionas-Tiškeviče

toliau būt iužsispyrę ir nė vienai 
poniai rankos nebučiuoti. Riti
ne tokie griežti. Jų manymu, 
tam tikrais atvejais (vizitų me
tu, priėmimuose, baliuose . . . ) 
rankas bučiuoti reikia, bet tik 
uždarose patalpose; lauke, gat
vėje, krautuvėje, pasivaikščioji
mų metu, įstaigoje darbo metu 
— nebučiuoti”. (“Naujoji Ro
muva, 1937 m. Nr. 7.)

Tą nelemtą paprotį kai kas 
atsivežė ir į užjūrius ir pradėjo 
jį viešai demonstruoti. Bet už
sienyje jau daug kur nuo tokių 
papročių atsisakyta ir į jį žiū
rima kaip į nekultūringumo 
pažymį. Anglijoje nuo to papro
čio jau atsisakyta nuo XVII a. ; 
pabaigos. Čia moterys gerbia- 
mosir aukštinamos tikru žmo
gišku respektu, o ne atgyven
tais viduramžių papročiais. La
bai juokingai atrodo svetimša
lių subuvimuose, kai vyrai bu- 
čuidami moterų rankas išdari-j 
nėję įvairias figūras. Ir lenk-* ir premijuotą jo knygą ‘ Strip- 
damiesi savo nugaras taip išrai-| tizas”: 
to, kad net katinas pamatęs ga
lėtų pavydėti. Ar tik tokiais ka
rikatūriniais kūno lankstymais 
mes sugebame pagerbti mote
ris? O kur dingo mūsų tautos 

' gražūs ir sveiki papročiai, ku-
: riais pasveikindavom ir atsis-ikai lempi aukštyn? fc Meras! 

veikmdavom moteris? !bQtų suspėjęs uoruiaha tvarka
V. Vytenietis.j premjja t. y. už nauja,

! ne antrukart perspausdintą ro
maną (juoba, kad leidėjai dar 
nuslėpė perspausdinimo faktą). 
Neprikl. Lietuvoj ta pagrindinė 
premija tikrai bū davo teikiama 
tik už naujus, o ne kart. kur.

į O tokia išskirtinė malonė — pre- 
lietuvių reakalais. šio laikraš-’inijuoti Eebe nau« veikal* “

patys netikėdami (net knygos 
leidėjai todėl įsisėdo į komisiją). 
Tai meškos patarnavimas, ir 
doras autorius tuo bū<|u tik 
įžeidžiamas.”

Sekančiame skilties paragra
fe Skirpstas rašo apie 1c. Merą

’‘Panašiai kartus kąsnis teko, 
pernai Ic. Merui (irgi to pat 
leidėjo knyga). Autorius gabus, 
dar pačiam pajėgume, rašo nau
jų ir tobulesnių veikalų, argi 
nū tinai reikėjo taip spartuoliš-

Jis bėga keikdamas visus, 
Iš skausmo šiaušdamas 
ūsus.
O užstaly kita dama;
— Kas jūs? — sakykite 
pirma.

Kur gimėt? Jūsų praeitis? 
Tautybė? Amžius ir lytis? 
Kur dirbat? Adresas? Tiks
liau...
Ir panašiai, ir taip toliau...

Prirašė ji kelis lakštus, 
Pudravo nosį du kartus.
Ir kai paklausė snausdama: 
“Gal sirgo dantimis ma
ma?” —

Nuo \eido skara nelauktai 
Ligonis numetė, piktai 
Ir., nebėra dviejų dantų: 
Juos pats ištraukė špagatu !

(Pelėda N r. 259)

k bad enough we had to fight the British

the ookL

čio 28 nr. viename skilties pa
ragrafe jis rašo apie Lietuvių 
Rašytojų Draugijos pirmininką 
ir apie tos organizacij os pasta
rąją premiją:

“Šįmet LRD pirmininkui sa
votiškai įsikišus į premijos sky
rimo komisijos normalų veiki
mą, tvarka pakriko. Ir pasigirdo 
iš LRD narių protesto balsai. 
Be abejo, vienintelis kelias ta

čus be nuostolių baigti tebuvo 
— premiją išvis sustabdyti, pa
likti kitiem metam. Deja, nesu- 
siprotėta. Ir rašytojų draugijai 
įkirstas kreivas brėžis kaktoj. 
Blogiau, kad ir laureatui nema
ža skriauda. Kas ta tūkstanti
nė, jei visuomenėj sukelta abe
jonė: ar teisėtai, ar tvarkingu 
būdu premija paskirta? Ar ne
buvo ča kokio protekcinio pa
tempimo? Iš tiesų meninė kū
ryba visad laukia tiesiai ir gry
nai pareikštos pagarbos, o ne 
su neskanios rūgšties lašu. Lau- 

Romuva”. Tai pradėjo steigtis reale juk galėjo premiją laimė- 
ir N. Romuvos bičiulių sky- ii ir be ypatingų komisijos kai-

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to ularly!

OUR SAVINOS 
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

Š. m. liepos men. 28 d. Nau- 
tik nuxertma autorių be reika-j jtilpusio straipsnio. “Arr. 
lo: tarsi jis jau nebepajėgus ką}gi Tadinti okuoU LietuVa yrą . 
naujo sukurti, reikia tenkintis • '
tik atšildyta putra. Kūryboj to-Į 
kių maloniu nei protegavunų! pats strai ^g. 
nereikia, nes tai užmeta kreivai '
šešėlį, čia yra tiesaus kelio b? - 1 j , i
tyros garbės dėmė LRD-jai. Ir 
ypač gaila, kad pora metų paei- 
nui nukentėjo nieko dėti mūsų 
grožines raštijos kūrėjai”.

Aš manau, kad Skirpstas ži-

Šiuo metu vyksta Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Naujiems Nariams Įrašyti 1978 

m. Specialus Vajus
Susivienijimas kviečia visus geros valios lietuvius ir jų draugus 

įsijungti į SLA narių šeimą ir pasinaudoti šio VAJAUS lengvato
mis ir privilegijomis.

Norime atkreipti ir esamųjų Susivienijimo narių dėmesį, kad ir 
jie gali pasinaudoti vajumi ir nepraleisti šios progos apsidrausti 
prKlėUnėmis apdraudomis. *’

★ Dabartinio Vajaus metu duodama didelė, net 50% NUO
LAIDA nuo pirmųjų metų metiniu mokesčių. ’ . f -

★ Apsidrausti galima iki 70 metų amžiaus, netikrinant švei- ”
katos. 2

'k Aplikantai nuo 1 iki 60 metų gali apsidrausti nuo $1,000 
iki $5,000. ; e

★ Aplikantai nuo 61 iki 70 metų gali apsidrausti $1,000 arba * 
$2,000.

★ Per šį Vajų galima pasirinkti sekančius apdraudų planus: 
Viso Amžiaus Mokamą apdraudą (Whole Life V-l)
X iso Amžiaus-Mokamą tik pcr.20 metų (20 Payment 
Life V-2)
Metų Taupomąją apdraudą (20 Year Endowment V-<3) ir
10 Metų Taupomąją apdraudą (10 Year Endowment VX)

★ Po trijų metų nariams garantuojamos neprarandamos ap
draudų vertybės (Cash Surrender ir Paid-Up Value) ;„• > L

Smulkesnių informacijų ir specialiai šiam VAJUI pritaikytų . 
Non-Medical aplikacijų galima gauti pas vietinį SLA Organizato- . 
rių ar Finansų Sekretorų. Taip pat galima kreiptis ir į Susivieniji- * 
mo Centrą: >

Lithuanian Alliance of America ~ * ‘J
30/ W. 30tb Street .
New York, N. Y. 10001 j t
Te!. (212) 563-2210 ’ f;

Prašydami aplikacijų, pažymėkite savo gimimo datą (mėnesį, 
dieną ir metus), Ūda siunčiant aplikacijas Jums bus pranešti ap
draudų mokesčiai. ’ j

i

tį llonday, .July 3į- 1978 i



(Tęsinys)

r Visi svarbieji klausimai buvo 
sprendžiami popietiniame posė
dyje. Jie lietė ir konstitucijos 
taisymą. Įdomus buvo išbrauki
mas (ka’*p Astramskas sako) iš 
antrojo konstitucijos paskirsni 
žodžių: ‘tnesuprasdamąs kito
kio tikėjimo kaip tik katalikiš
ką”. Tas, tur būt, reiškė, kad 
Susivienijimo nariu gali būti ir 
lietuvis ne katalikas. Nutaria 
priimti nariais ir senesnius ne
gu 45 metų amžiaus lietuvius, 
jei pristatys metrikus ir kunigo 
liudymą. Mokestis į nepajudi
namą “skarba” pakelta nuo 25 
centų iki $1. Nario našlaičius iki 
14-kos metų globoja vietos 
draugija, bet jai neįstengiant, 
reikalą perima Susivienijimas.’;

Priimti šie nauji įnešimai: 
prie Susiviėnrfimo prklausan- 
čių draugijų sekretoriai privalo 
turėti $100 laidą; kiekvienas 
narys turi įteikti tikrą, neišk
raipytą pavardę ir savo artimų
jų gimiau adresą Lietuvoje. 
Veikiančioji konstitucija pripa
žinta netinkanti (nepasakant 
kodėl) ir nutarta spausdinti 
naują. Organą Vienybę Lietuv
ninkų kiekviena Susivienijimui 
priklausanti draugija savo na
riam prvalo prenumeruoti už 
leidėjo Juozo Paukščio sutiktų 
$1 metam. Nariams turi būti pa
rūpinti ženkleliai, kuriuose bū
tų Vytis ir amerikoniška bei 
lietuviška vėliavos (šios spalvų 
nepasakyta).
:.„Knygas peržiūrėjo komisija: 
kun. A. Burba, J. Miliauskas ir 
V. Vročinskas. Rado, kad prie 
Susivienijimo priklauso septy
nios draugijos (spėjama su 400 
narių). Per tris metus į Centrą 
Nuplaukė $228.75, išmokėta $100. 
Ižde prieš seimą buvo $128.75. 
,į naują Cento Valdybą išrink
ti: rektorių kun. M. Juodišius, 
prezidentu Tarnas Butkevičius,

y

MAGDALENA STANKŪNIENĖ

VYTAUTAS SIRVYDAS

SUSIVIENIJIMO VISŲ LIETUVIŲ 
AMERIKOJE GIMIMO METRIKA

sekretorių V. Vročinskas, iž
dininku Silvestras Paukštys.

Vienadienis, be ypatingo dva- • 
sinio pakilimo Seimas tuo ir 
pasibaigė. Astramskas sako, vis 
labiau ryškėjanti lietuvybė bent 
tiek žymių paliko, kad pr. toko- 
le jau mažiau polonizmų. Ta
čiau tą protokolą sekretorius 
Vročinskas tik po pusantro mė
nesio organe paskelbė, ir tai tik 
po to, kaip kas nors (turbūt, 
kun. A. Burba) iš “savo užrašų” j 
organe atpasakojo Seimo įspūd
žius. Po to organe vėl įsivieš
patavo tradicinė tyla, kol pasi-j 
rodė J. Ikso slapyvarde pasira-j 
sytas ironiškas straipsnelis, esą! 
Susivenijimas jau tiek “garbin-j 
gas’\ kad po 5 metų į jį visi i 
Amerikos lietuviai įsirašysią. |

Hazletoniškis M. Vilkauskas į
atsiliepė straipsniu “Kas labiau-1 koje nicka(1()S licluvišku reikalll 
šia mum trukd į?” (V.L.. 1890 ncaplei(ies> lik nejnatas 
m. nr. 6), kuriame Susivieniju priemoniu »kaip ' p
mą skaitė vieninteliu Amerikos kelti, ka(į Susi,vginti su kit„. 
lietuviam “mazgu”, juos jungti Inis tautomis”. ' Susivienijimo 
ir budinti iš tautinio apsnūdę reikalai tvarkoje: 
mo. Apgailestavo, kad prie Su-;buv0 kajp reikia atsLspailsd,;IllaUi-jo Pas. 
siyienijnno pn ’lausanėios drau-. konstitucija, išsiimta čarterisj nio susijungimo vienetas. Paš- 
gijos ne vien po •$! prenumera-^ iždininkas išmoka pomirtines,Įtininku išeivijoje buvo virš 400 
tos organui nėra išrinkusios 
(išskyrus jo šv. Petro ir Povil^ 
Hazeltone), bet net nario mo
kesčiu po $1.25 nėra prisiun- 
tusios Centrui. Kaltino Susivie-: 
nijimo prezidentą Tama Butke- ^us i bovelną suvynioja ir skry- 
vičių. Girdi, “muilu ir givircaist nutėn užrakina . šie nedorieji 
apsikrovęs, šinkuoja kvepiarr i darbai paliekami neparyškinti, 
čiais gvazdikėliais ir pipirais, oj>c^ Astramskas spėlioja, gal tai 
apie Susivienijimą nei gu-gu’’J būta naujalenkių priekaištų lie- 
“Sekretorus, V. Vročinskas. taip j tuviams. Santykiai su lenkais 

ypatingai paaštrėjo, šiems at-

PAŠTININKAI PAMINĖJO SUKAKTI

kure t u

c

savo trumpais žo 
:r kondensuota mintimi 

* * P. s-gos veiklą bei 
-kirų. Perskaitė >-g<>s i* 
sveikhtmus dar likusiu 

•L Ceęiaiisko ir J. Janu
li i senųjų pašto vetera- 
H . ku>ie padėjo pagrin- 
prik • < us-omybės pradžio 

d . r k ai ir jo suorgani- 
sveikino J. Tijūnas.

mo buvo atlikta, 
ama, kuri gražini 

c ‘ nemis pajėgomis, j 
istė Pankienė ir $i- 
npanavo Br. Varia- 
•ios graži muziko^ 
dėjo prie sėkmin- 
ildymo. Taip pat 
o humoristinį “kū- 
Kuliešius, kuriam 

•vL’o'a gz drąsų pasirodymą... 
Daly v virš 150 asmenų, tai 
įeikia sakyti daug, nes tuo me
tu buvo Helbourno choro kon
certas ir nenusisekęs Marquet
te Parke “maištas”, kuris atsar 
gesnius sulaikė nuo išvykimo 
iš namų. Tik dėka paštininkų 
bičiuliu ir rėmėjų, turėta tiek 
daug sveč ų.

Atsilankiusieji turėjo progos 
pasmagui iauti šeimininkių K. 
Reošienės ir O. Izbelienės gar-

OJ1C

a

so.

izia s \ ilgiais o geresniam ape 
tiiui ir troškuliui nuraminti pa 
tarnavo K. Kepšys. Gi turtin
goj e loterijoje daug kas lamėjo 
vertingu dovanų.šokiams grojo 

ir 
bu-

iki

Ramano orke>tra>, kuriam 
azartiniai šokėjai nekartą 
vo priverkti kapituliuoti.

Pobūvs kuris užsitęsė
vėlaus vakaro.visais atžvilgiais 
laikomas pavyku>’u. Reikia pa
sakyti. kad paštininkai moka 
tiek av roję gamtoje, tiek sa
lėse gražiai ir tvarkingai pra
vesti pobūvius. Tad ir trisde- 
šimtmetinė sukaktis LPS-gos 
Istorijoje ras teigiamą įvertini
mą. Eciieka palinkėti sulaukti 
auksines sukakties, 
riausiai bus paminėta 
ta laisvoje Lietuvoje.

kuri tik-
- atšvęs

J. T-na«

Doctors ‘md a special laxative 
• ngredtent to be highly effective m 
removing even severe constipation 
overnight Don't let irregularity or 
constipation become a problem. 
This medical ingredient is now 
available ;n the exclusive EX-LAX 
formula Use only as directed. 
Chocoiatec Tablets _ _ _ .
or Unflavored Pills. EX-LAX

pat, “kaip kurmis į anglis įsika-

dirkos diejų dukrelių karstelius

persiorganizuodama

(Pabaiga)

$3.06
$2.00

Be tr kiti leidiniu yri ritmini
NAUJI INOSK, 1739 Se. HALSTID n\ CHICAGO, FLL.

HeBeakast v law d emit »rW vtatart Ir

ir tai, kad Juozas 
imdamas valdišką

paminėjo žodžių “katalikiškos 
draugystės”, kuriuos prieš tre
jus metus Įbrėžė Į vardą savo 
suorganizuotam antram dvynu
kui.

Lietuvių Pastininkų s-gos įsi- namas sidaprinės sąjungos su
kūrimui šia’s metais sukanka kakties minėjimas, kuris įvyko 
30 metų; lai bene seniausia po liepos 9 d. Vyčių salėje. Patį mi 

karo išeivių prof esi- nėjimą atidarė pirmininkas J- 
Andri ūnas, kuris pasveikinęs

Chicago, III. 606081800 So. Halstad St
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MortetUfl iU kam Iricyti, prašomi ptnlyti čeki arba Money

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pariąrtf •

17M Sa, HaMUi 8L, Ckkxr% DL «Mė8
mauJIBNQS, CMICA3O «, ILL, Monday. July 31, 1974

KNYGOS ANGLŲ KALBA

J. J.tmln**, A KISS IN THE DARK. Pikantišku fr Intvmin nuotykio 
išrašymai, paimti U gyvenimo. Lengvai rtilivs. gyva kalba, gražiai išleista 
150 p«I. Kaina S2J0.

Dr. Judrai B. Koralui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvon brtorijoi 
tantrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato, 142 
osL. kainuoja $3,00. *

Dr. Juoiaa B. Končlut, VYTAUTAS THE GREAT, teoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuve* valstybėj ir jot kaimynu iatorlja 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma Hu knygų yra tinkamos dovanos įvairiomia progomia. Jai Ii 
kitai knygas galima Uigyti atailankiua J Naujienai arba atriuntua čeki ai 
piniginę perlaida. < u

lietuvio, plrmoi 
ioto« šalpos draugijos, ftatyto* bil-

Jin tail Lalkaf atspausdintą ir gulimi ginti knygų rinkoj*

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alebo Abrcuie mygi aprašanti paskutinių PO (18^9-19C9) metų 

CBletgot lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 pat Kaina 
$10. meldo Amerikai Lietuvių Istorijoa Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chieagon atvažiavęs

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
_ Kiekvienai lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 

ną g^būvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
Čia suminėtu knygų galima užsisakyti Naujienose.

Jmh Kapeamkasr SIAUBINGOS DIENOS. Atiminimai apleP

be to, yra davęs $1,000 laidą, j ir sąjungą įkūrus susidarė stip-
Apgynė ir sekretorių V. Vro- 

činską. Girdi, kai jis organui pa
rašo, redaktorius “nedorus dar-

sęs, savo urėdą dulkėmis apden- susakius Plymoutho mišrion pa
ges tyli”. O “jo mylysta” rėkto- rapijon priimti iš Lietuvos at
kus kun. M. Juodišius. “nau- vykusį lietuvi kunigą AL Burbą, 
jalenkiais apsuptas’’ neturi laiko 0 yp^č po to, kai lenkai atkasė 
Į organą rašyti ką nors organi- tiž tvoros išmetė lietuvio Ku- 
zacijai stiprinančio. dirkos diejų dukrelių karstelius

šie ironiški priekaištai, aišku, iš bendrųjų kapinių. Astramskas 
prašėsi atsiliepimo. Prezidentas i rašo: “C z'!’ būti, x7_ 
Tamas Butkevčus nurodė, kad,vo^s 
per 17 gyvenimo metų Ameri-

rus vienetas lietuviškame gy
venime kas dalinai buvo paska
ta ir kitiems eiti panašiu keliu. 
Labai svarbus faktorius išeivi-, 
jos gyvenime organizuoti jun
giniai — šeimos: įvairios orga
nizacijos ir kitų paskirčių savo 
rūšies bastionai. Tai savo rū
šies ramstis lietuvybei išlai
kyti.

Ta proga buvo surengtas,gal 
kiek ir pavėluotas, taip vadi-

An ARAB
WOMAN SHOWS HER 

RESPECT TOWARD A --------- ,
BY TURNING* HER BACK WUEM >

ti 
U

Juozu Kapačlnskas. IžEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ .LIETUYOa 
Autorė buvo Vflnitije,'Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokiu 
kalbu girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
Išversta i anglu kalba.

M Zottanko. SATYRINĖS NOVELĖS. Genialaus rusu rašytojo 
50 satyrinių novelių, 199 pusk, kaina $2.

D. KuralHa, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto Ir tgitpropo propaganda bei 
užzaaskavinuL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Pruf. P. Pi kark Ik, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą 
Kttm C.

Vb»CM LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES FASAŽTSJS.

): ‘’Gali būti. V. Vročinskas 
rašė Vienybei Lietuvninkų apie 
dalykus, kur lenkai buvę betu
riu nuskriausti (?), tai Vienybė, 
pavirtusi jau karšta beturiu 
užtarėja, gal į bovelną suvy- 
nijus dėjo Į ilgąjį stalčių, saviš
kių silpnąsias puses nuslėpda
ma”.

Vienybės Lietuvninkų leidėją 
Juozą Paukštį jau veikė tik ką 
iš Lietuvos atvykęs kun. Alek
sandras Burba. Jis vėliau prisi
pažino, jei ne kunigas tai jis, 
po senovei, būtų gydęs “žaizdas”, 
kurias gydyti pasišovė Įkurda- 
mas Vienybę.

Astramskas apie ši laikotarpį 
sprendžia: “Susivienijimu susi
rūpino ne vienas M. Vilkauskas. 
bet plačioji Amerikos lietuvių 
visuomenė. Iš lenkystės vystyk
lų išsinėrusi, jaunajai savo lie
tuvybės dvasiai ieškojo peno ir

tarėsi jo radusi Susivienijime 
Lietuvių Amerikoje”.

Kitais žodžiais, tebevegetuo- 
jančiame dvynio Susivienijimo 
kūne pamažu ėmė rodytis pir
mojo dvynio tautinės stiprybės 
dvasia, todėl organizacija įgijo 
platų ir tvirtą visuomeninį at 
garsį, kuris tveria iki mūsų die
nų. Susidomėjimo pavyzdys bu
vo šv. Kazimiero Draugijos 
(Bostone) laiškas, kuriuo buvo 
prašoma prezidento informaci
jų apie Susivienijimą. Preziden
tas jas pateikė per organą. 
Draugija tapo Susivienijimo na
riu, vėliau 
į kuopą.

Būdinga 
Paukštis,

192.9, A VIRGIN^ ttAM, 

Ą FAMU/ HEIRLOOM FOS-2TTWS 
was INSURED For $20,000/

TSE HAM IS KErT IN ft 
FIREPROOF

te SAUSfiGF
WDc V/EK9HED 

885 LBS. AKD 
J- 

. long* 2 
\ XT V/AS SPECIALLY

PREpc^EO a
0OPEMHAGEU, DEHM .. 1 
FARNA FESTWAL'.

S
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO- 
____JO,^VISUOMENĖS VEIKĖJOJR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A. J. — MINTYS IR DARBAi, 259 psl., lipančius 1905

metu Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunai dienas ir suri- 
______ rūpinimą. _____________________ :----------------  
Dr. A. J. Gutwn — DANTYS, ju priežiūra, gveikau ir grožii.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik---------------
Minkštai/ viršeliai! tik__________________________

Dr. A. J. Guswn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionėi po Europą įspūdžiai. Dabar tik --------------- $z.oe

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čakj arba money ordarĮ, prla 
nurodytos kainos pridedant 50c. parsiuntime Išlaidoms.
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VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ.

įsteigta 1923 metili.
Įitai<oa pletuoK Memjui lutomobUlimi pastatytL

SOME
RTOS9UM TP
OF A
CAM light ttwhu
CROltAART XCB! j&i

EtaGLRKlU. TMEEH tS A 
-j wrrM HQgMS r’.’?' 

i ūke a co\v/n

mi pLxįgiJ 11-
erha dideliai dirbai. Pirai, jie p$- 
de<s Janu pisielcti xsmeniikai jusi} 
uiiimojimui. Antri, jie padedi už
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prie! 10 mėne
sio diena, neia nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

palūkanų, priklausomai nuo Įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelė* ląskaitoe 
ieša

SAL
turinti dideles atsargas

T«L 421-3070

&
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Kur mūsų vienybe ir tautinis solidarumas?
1. Lietuvių Bendruomenės, (LB), steigėjas yra VLI- 

Kas. Jo iniciatyva buvo sušauktas 1946. III. 3-4 Vokieti
joje, Hanau DP stovykloje ,lietuvių tremtinių atstovų su* 
važiavimas, kuris priėmė VLIKo paruoštą ir jam pąsiū- 

• lyta “PLB Konstituciją”. Šis ano suvažiavimo nutarimas 
ir yra PLB steigiamasis aktas. .< ' -J

2.1949. VI. 14 VLIKas paskelbė vad. “Lietuvių Char- 
tą” su laikinaisiais PLB santvarkos Įstatais, pagal ku' 
riuos, irgi VLIKo iniciatyva buvo organizuojami visuose 
laisvojo pasaulio kraštuose savo rūšies PLB padaliniai, 
kraštų LB,

3. JAV LB. susiorganizavo tik 1951-52 m., nes čia 
jau iš anksčiau gyvenę lietuviai gerai buvo susiorganr 

- zavę j atskiras draugijas, pasaulėžvalgines ir kitas, ku
rios turėjo ir jas apjungiančią Amerikos Lietuvių Tary 

;bą, ALTą, jų organizacijų federaciją, Lietuvos Laisvini
mo darbui dirbti. Svarbiausias ALTo uždavinys, pateisi 
nąs jo įsisteigimą ir pačią veiklą, buvo jo atstovavimas 
Amerikos lietuvių JAV centrinėse Įstaigose (Wshingto- 
ne) Lietuvos laisvinimo klausimais ir reikalais. ALTas, 
kaip šio krašto lietuvių^atstovybė, gražiai reiškėsi Wa
shingtone. Jis darė gerą Įspūdi Amerikos centrinei vai 
džiai ypač tuo, kad jis buvo ne kokia viena lietuvių orga
nizacija, o visos eilės organizacijų federacija. Jis turėjo 

' didelĮ JAV valdžios pasitikėjimą dar ir dėl to, kad jis tai 
valdžiai savo Įstatais buvo prisistatęs, kaip Amerikos pi-
liečiu organizacijų federacija.

4. Sveikas protas ir politinė išmintis reikalavo, kad 
visi Amerikos lietuviai, ne tik senieji imigrantai, bet ir 
vad. DP Įsijungtų per savo organizacijas Į taip gražiai 
veikiančią ir tokį didelį Amerikos valdžios pasitikėjimą 
turinčią šio krašto lietuvių organizacijų federaciją lais
vinimo darbui dirbti. Kas tik iš jų norėjo ir reikiamų kva
lifikacijų darbui turėjo, galėjo per savo organizacijas' 
laisvai įsijungti Į ALTo dirbamą laisvinimo darbą. Toks] 
lietuvių DP Įsijungimas Į aną senųjų Amerikos lietuvi;}

Įsteigtą organizaciją buvo pageidautinas dar ir dėl to, 
kad tuo mūsų DP būtų parodę savo pagarbą ir dėkingu
mą Amerikos lietuviams, kurie gelbėjo jiems atvykti iš 
Vokietijos ir kitų Europos kraštų į Ameriką, kurie irgi 
padėjo jiems čia, Įsikurti.

5. Kol tie “naujieji ateiviai”, kaip juos gražiai jų rū
pintojai ir globėjai tada vadino, atkiuto, jie buvo dar sa
vo geradariams palankūs, bent jau nedarė jiems morali
nės skriaudos. Tada ir ALTas jiems buvo geras, lygus su 
jų JAV LB.

6. Bet toliau jie ėmė pūstis, savo Bendruomenę lai
kyti kažkokia “prigimtine”, kuriai, pagal jų pažiūrą prik 
lauso lietuviai ne pagal savo norą, bet pagal savo “lietu
višką kraują”. Tai ne teisinės bendruomenės (Rechtsge- 
meinschaft), sąvoka, nes tokios, teisine žodžio prasme, 
nėra ir negali būti. Tokią “teisinę” bendruomenę žinojo 
tiktai Hitleris su savo naciškai “teisine” filosofine dokt
rina. Pažiūrą šiuo klausimu plačiau esu išdėstęs savo 
knygoje “IR ŠVIESA IR TIESA”.

7. Iškilę Į padanges, tie mūsų buvę “dypukai” skrai
do, suka ratą, kaip gandrai, nežinodami, kaip nusileisti 
ant žemės. Įsivaizdavo už Amerikos lietuvius didesni, pra
našesni, ji pradėjo niekinti senuosius Amerikos lietu
vius, o Į ALTo veikėjus ir vadus jie žiūrėjo iš aukšto, dė
damiesi už juos aukštesni... Tą jie daro iki šiol, pamiršę, 
tai, kad žmogaus išdidumas, jo puikybė yra gi nupuolu
sio angelo (Liucifero) nuodėmė, dėl kurios Dievas nug
ramzdino jį Į pragaro dugną (apie tai plačiau rašiau kny
gos “IR ŠVIESA IR TIESA” IX daly, sčr. “Nupuolusio 
angelo nuodėmė”). Jų tyčiojimąsĮ iš ALTo vadų ir veikėjų 
paliudys ateities kartoms ypač PLB “Pasaulio Lietuvis”, 
kurio baltame, kreidiniame popiery ras ateities kartos 
ALTui suniekinti, daug skirtų taršalų.
nė 8. Tas viskas būtų dar pusė bėdos, dėl kurios būtų 
galima tylėti, jei ne tų mandruolių nusikalstamieji darbai, 
visais jiems galimais būdais ir priemonėmis, klastojant 
Bendruomenės rinkimus, neleidžiant dėl tų klastojimų rin 
kėjams apsiskųsti, Įsitvirtinti JAV LB vadovybėje vi
sam laikui, kol tik jie norės tą LB “vaklyti”.Pastūmė vi
sus Į šalĮ, kas tik ne su jais.

9. Čia minėtos ir kitos priežastys, kurias aš nurodžiau 
irgi savo knygoje, privedė prie to, kad pirmiausia tos J- 
AV LB viduje susidarė stipri opozicija tiktai jos vadovy
bei, o po to Įsisteigė ir atskira JAV. LB, vad. “reformuo
ta”, veikianti ir dabar. Tai liūdnas faktas, dėl kurio visi 
geros valios lietuviai turėtume susimąstyti ir siekti at
statyti vienoje Bendruomenėje vienybę.

10. Kaip pranešė mūsų spauda ir asmenys, dalyvavę 
PLB Seime (Toronte), net keli reformuotos LB atstovai 
buvo nuvykę Į tą Seimą, norėjo jame ,kaip jo atstovai da
lyvauti, bent jau, kaip svečiai, gauti žodį jame, bet jie 
tų mandruolių buvo atstumti. Gauta irgi žinių, kad VLI
Ko pirmininkui Dr. K. Valiūnui užsiminus apie tai, kad
galimas JAV LB vienybės atstatymas, abiems LB su
sitaikius, Seimo plenumas savo karštais aplodismentais 
parodė tam savo pritarimą, bet mandruolių kietą, gele
žinė ranka padarė savo...

11. PLB Lietuvių Chartoje pasakyta:
“Tautinis solidorumas yra aukščiausioji tautinė do

rybė. Lietuvis ugdo tautinį solidarumą. Visi lietuviai yra 
lygūs tos pačios tautos vaikai, tarp savęs broliai”.

Akyvaizdoje to visa, statomas klausimas: kur mūsų 
vienybė ir tautinis solidarumas, kuris taip dažnai dek-

Lietuvos Vyčiai ir Benduomenė
LIETUVOS VYČIAI IR 
BėNDRUOMENĖ

“Draugas” liepos menesio 8 
dienos laidoje, paskelbė iš Ry
tinio pakraščio Bendruomenėm 
apygardų r apylnkių suvažiavi
mo reportažą. Suvažiavimas 
kaip suvažiavimas, bet dėmesio 
vertas šio suvažiavimo metu 
skaitytas Vytauto Radzivano 
įvadinis pranešimas, kuriuo jis 
atskleidė 'Bėndrūomęhės ;ląbaj 
platų užmojį, o taip pat, kad 
reikia įjungti į B-nės glėbį Lie
tuvos Vyčių organizaciją.

Aiškino jis, girdi, Bendruo
menė atstovauja visiems lietu- 
vams, ta amauja visiems lietu
viams, atsakinga vašiems lietu
viams, ar jie veiklūs ar neveik
lūs, nežiūrint kokių pažiūrų, ar 
jie remia Bendruomenės darbus, 
ar neremia ar jie B-nės vadams 
yra palankūs ar ne.

Kiek teko jau anksčiau spau
doje pastebėti, tokią neribotą 
Bendruomenės sampratą, . jau 
kuris laikas skelbia St. Barzdu- 
kąs, kuris yra geras lietuvių kal
bos mokovas, tai gal ir tiesa, 
bet kad jis būtų teisės žinovas, 
tam tikėti negalimą. Bendruo
menė nėra tauta. Ji neatovąuja 
tautos. Ji yra organizacija — 
draugija, kuriai priklausyti rei
kia pareikšt savo valią. Be tokio 
pareiškimo Bendruomenė negar 
Ii savštis lietuvio ir jo vardu 
atstovauti. Pagalau, nia barz (

dukine teorija, nesinaudoja ir 
jos dabartiniai vadai. Jie aiš
kiai parodė Kanadoje, sušauk
tame Pasaulio lietuvių seime, 
kad ši B-nės samprata jiems yra 
visai svetima. Į seimą buvo nu
vykę ir JAV R B-nės astovai, 
kaip yra žinoma, kad šios B-nės 
lietuviai barzdukinės B-nės va
dams nėra palankūs. Už tat, jie 
ten buvo atmesti, net nepaaiški
nus kodėl jiems neduodamos 
baltos kortelės. Kas reiškia, kad 
atimta teisė ne tik balsuoti bet 
ir klausti ar daryti pasiūlymus 
Reiškia jiems ne tik nepripaži
no atstovų teistės, bet ir svečio. 
Ar dar reikia aiškesnių įrodymų, 
kad ne visi, nors ir letuviai, 
B-nės skaitomi nariais ir ne visi 
gali riaudotis demokratinėmis 
teisėmis. Todėl Vytauto Radzi
vano suvažiavime kartojama St. 
Barzduko B-nės visuotinumo 
samprata yra iš viso tik blefas.

Be to, pagal šitokią barzduki- 
nę B-nės apimties sampratą išei
tų, kad jos nariais ar jie nori 
ar nenori, ar jie remia B-nės 
darbus ar neremia, ar B-nės va
dams palankūs yra ir lietuviai 
komunistai. O B-nės vadai kaip 
Vytautas Radzivanias, suvažia
vime aiškino, turėtų būt atsa
kingi ir prieš komunistus. Tokių 
lietuvių komunistų yra ne tik 
JAV, bet ir kitose šalyse, kurie 
turi savo komunistinę spaudą, 
savo sambūrius. Tačiau jei

lamuojamas ir skanduojamas tų, kurie elgiasi visai prie
šingai?!

P. Stravinskas

B-nės nariais yra ir komunistai 
tai iš viso ar lietuviams patrio
tams tokia organizacija yra 
priimtina? Tai pagal St. Barz
duko įtaigoj imą, kad B-nei prik
lauso, bet kokio plauko lietuviai, 
atsiduriame pasimetimo kelyje.

Iki šiol JAV B-nės organiza
cija neapjungė visų lietuvių, ji 
nėra gau si nariais, už ją yra 
šiame krašte ne ką mažesnių 
susivienijimų, kurie turi narių 
sąrašus ir kurie apsimoka na
rio mokestį.

Taip pat ar ne keista* kad J 
jokios kitos organizacijos vei
kėjai nesikėsina praryti kitų 
organizacijų, tik išskyrus B-nės 
vadus. Tiesa, kad įsijungimo 
reikalas būtų svarstytinas, tik 
tokiu atveju, jei B-nė būtų su
siorganizavusi federaciniu prin- 
dipu, taip kaip JAV tvarkosi 
RLB-nė. Tada kekviena organi
zacija B-nės vadovybės viršū
nėse turėtų savo įgaliotą astovą 
su pilnu sprendžiamu balsu. Bet 
negali būti- jokios kalbos apie 
įsijungimą į tokią, kur skelbia
si, kad tvarkosi demokratiniu 
principu, bet kurioje tos denio- • 
kratijos beveik nėra, šiandien 
JAV tik maža dalis tepriklauso 
B-nei, tik maža dalis tedaly
vauja jos vadų išrinkime. Ir J 
šios mažumos išriniktų vadųj 
įsijungusios organizacijos, tuT 
retų klausyti ir jie joms atsto
vautų.

Tat grįžtant prie Lietuvos Vyj 
čių, juos įjungus į barzdukinnj 
Bendruomenę, ką ji vyčiams 
duotų? Duoti ji nieko neduotų* 
bet jų veikla būtų, jau ne vyčių> 
o B-nės nusavnta. Pati Vyčių 
organizacija neturėtų balso, ji 

(Nukelta į 5-tą psL)

Juozas Kapačinskas

Spaudos baruose
{Tęsinys)

y0 $ — Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Parašė 
S. M. Su 29 paveikslais. Plymouth, Pa., 1902 m., 141 
pusi., kaina 25c.

9. — Eilės Pranciškaus Vaičaičio (Sckupasa- 
kos). Plymouth, Pa., 1903 m., 165 pusi. Su Pr. Vaičai
čio paveikslu, kaina 40c.

Xo. 10. — Kaip žmogus gyveno ant žemės? Su ^3 
paveikslėliais. Parašė S. M. Chicago, Ill., 1902 m., 17 
pusi., kaina 6c.

Xo. 11. — Chemija. Parašė Roscoe. Vertė S. M. 
Su <36 paveikslais. Plymouth, Pa., 1901 m., 116 pusi., 
kaina 20c.

No. 12. — Žemės Istorija. Parašė S. M. (su paveiks
lėliais). Chicago, III., 1901 m., 51 pusi., kaina 10c.

Xo. 13. — Kaimiečių kovos su ponais. Iš istorijos. 
Sutaisė Varguolių Bičiuliai. Plymouth, Pa., 1905 m., 
60 pusi., kaina 6c.

No. II. — Socializmas ir darbininkiškasis klau
simas. Parašė kun. Th. McGrady. Iš angliško vertč F. 
M. Philadelphia, Pa., 1906 m., 39 pusi., kaina 6c.

No. 15. — Živile, duktė Karijoto. Istoriška trage
dija 5-se aktuose, 8-se atidengimuose. Parašė V. Na- 
gorski. Plymouth, Pa., 1905 m., 118 pusi., kaina 20c.

No. 15. — Revoliucija. Jos prasmė, priežastis ir 
pamatas. Para.A J. Baltrušaitis. Plymouth, Pa., 1907 
m., lt pust, kaina 5c.

No. 17. Vinco Kudirkos Raštai. Sulinko ir spau- 
lai prirengė Juozas Gabrys. Vignetas piešė A. Braks.

Tilžėje, 1909 m., 6 tomai, kaina *3.00.
Xo. 18. — Paskaitos i; Bijologijos ir Bakterijolo- 

gijos. (Lectures on Biology and Bacteriology). Su pa
veikslėliais. Parašė Dr. A. Garinus, Brooklyn. N. Y.« 
1912 m., 172 pusi., kaina be apdarų 35c., su audimo ap
darais 65c.

No. 19. — Jonas Jonila, Jo veikalai, vesikalėliai ir 
vertimai eilėmis. Tilžėje, 1912 m., 3 tomai-pluoštai. 
Audimo grąžuose apdaruose kaina ?1.00.

No. 20. — Strazdo Raštai. Su autoriaus biografija 
ir paveikslu. Surinko ir spaudai prirengė Juozas Gab
rys. Chicago, Ill.. 1911 m., 77 pusi., kaina 2Oc. su audi
mo apdarais 45c.

No. 21. — širdis. Parašė italų kalboje Edmundo 
de Amici, vertė į lietuvių kalbą Malas Grigonis. Chi
cago. I1L, 1915 m., 362 pusi., kaina *1.00

No. 22. — Motina ir jos rūpesčiai vaikų likimui. 
Piešinėliai iš geologijos. Su paveikslėliais. Parašė 
D-ras A. Garmus,Chicago, Ill., 1915 m., 78 pusi., kaina 
audimo apdaru 5Oc.

(Mažai jau likę).
No. 23. — Dvasios Gyvenimo Mechanika. Parašė 

prof. Dr. Max Verworn. Liuosai vertė, literatūros sąra
šą pridėjo ir svetimus Ždžias paaiškino Dr. A. Gar
mus ir A. Rimka. Su paveikslėliais. Chicago, III., 1916 
m., 143 pusi., kaina 35c. Audimo gražiais apdarais 60c.

No. 24. — Technikos Stebuklai. Apžvalga pasise
kimų, žmonijos ingytų oro, žemės ir vandens užkaria
vime. Su daugybe paveikslėlių, dviejose dalyse. Sulie
tuvino J. A. Chmieliauskas. Chicago, III., 1916 m., 142 
pusi., kaina 25c. apdaryta 50c. r

No. 25. — Dešimties metų tautinė Kultūra Lie
tuvoje 1905-1915 m. Parašė AL šalčius. Kaina 25c. au
dimo apdarais 50c.

No. 26. — Kultūros Istorija. 3 tomai su daugybe 
paveikslėlių. Vertė J. A. Chmieliauskas. Kaina 3 tomų

(pavieniais, neparsiduoda). $2.0(1. gražiais apdarais | Lietuvoje dykai dalinti, kurias “mus broliai Lietuve,ia 
'£3.00. 1 -------- -r- .... ..

No. 27. — Aritmetikos uždavinių ir pavyzdžių 
rinkinys. 1 ir 11 pradelamųjų mokyklų skyriams it žmo
nėms, mitintiems išmokti gerai sąskaituoti. Surinkta 
P. B. ir P. D. “Lietuvių Mokytojų Sąjungos” išleidi
mas. Vilniuje, 1906 m., 68 pusk, kaina 15c.

TEVYN8S MYLĖTOJŲ DRAUGIJOS ISTORIJA
__________ DRAUGIJOS PRADŽIA_________

Tėvynės Mylėtojų Draugijos pradžia siekia 1896 
metus. Tų metų “Men Liet.*” num. 25 Tamas Astrams- 
kas, iš Minersville, Pa., pasivadinęs Trupinėlio (P. Ar
mino) pažįstamu pribilo į visuomene straipsniu — 
“Šelpkime tėvynainius”, ragindamas Amerikos lietu
vius siųsti Lietuvos jaunuomenei lietuviškas knygas 
ir pats pirmutinis padarė pradžią, skirdamas auką, 
.<5.00 vertės knygomis, kurios per “Vien. Liet” buvo 
pasiųsta Lietuvon į Sietyno Draugijos rankas, Senapi.

Ant. T. Astramsko paraginimo atsiliepė lz Grie- 
šius iš Union Cityt Cottn.t pritardamas Trupinėlio Pa
žįstamo nuomonei pilnai.

Tuo tarpu Jurg. Kazakevičius iš Hazletono, Pa., 
tuolaikinis SLA, Centro Sekretorius, apsvarstęs T. P. 
paduotąją mintį, ragina visuomenę tverti Tėvynės My
lėtojų Draugiją, dedant po 5c, mėnesinės mokesties 
Tėvynės reikalams, ir pats jiems pasiunčia S. L. A. 
iždan 60c.

Minėtas I. Griešius, iš Union City, Kazakevičiui 
pritaria. Astramskas paskelbia, kad Mineravillėje su
su tvėrusi Labdaringa Draugija su ?2.80 pinigų, prisi
deda prie užmanytosios T. M. D. Toliaus jis pataria 
Draugijai rinkti centro valdybą, leisti knygeles ir jas 

skaitydami” galėsią sustiprėti, išprotėti ir būti tobu
lesniais; nariams-gi luoti po vieną egzempliorių išleis
tų knygelių dykai.

Pirmutiniais T. M. D. nariais pasirodo ši6e: J. Ma
jauskas iš Mahanoy City. Pa., J. Kazakevičius iš Haz-^ 
leton, Pa., K. Pėža iš Worcester, Mass., I. Griešius, J. 
Bekeraitis, D. Avinaitis, J. Pruselaitis, P. Antanaitis iš 
Union City, Conn., P. Mikolainis iš Thorp, Wis., visi 
sudeda $5.80; su Minersvillės Liek £>r-jos $2.80 pasi
daro viso $8.60. P. Mikolainis Į šitą daro pastabą, kad 
raštų, girdi, būtų, tik pinigų nėsą.

Tuo tarpu Plymouthe, Pa. susitveria kuopa iš 8- 
nių narių ir Minersvillėje prie esančios jau prisideda 
10 naujų narių. P. Mikolainis duoda sumanymą, kad 
tie, kurie išsigali, Draugijai pinigus skolintu ir pats 
skolina jai $10.00. Jį paseka: J. Kazakevičius, skolin
damas du kartus po $5.00; K. Pėža, I. Griešius, P. An
tanaitis ir pats P. Mikolainis antru karta, visi po $10.00; 
pakrikusi Blaivybės Draugija Plymouthe, Pa. paveda' 
T. M. D. $25.00. Dabar prasideda tikras Draugijos gy4 
venimas ir Centro Valdybon yra išrenkami šitie as^ 
menįs:

Pirmininku J. Kazakevičius iš Hazleton, Pa. Iždi
ninku V. Meškinis iš Minersville, Pa. (Bei V. Meškinis 
tuojaus atsisako ir jo vieton išrenkama J. Mah'auskas. 
S. L. A. iždininkas).

SekreL P. Mikolainis ir Thnp, Wis.
Apdirbėju T. Astramskas ir Minersville, Pensvll 

vania. * |
Knygiam (vėliau) M Alyta iš Luzerne, PensvJ 

vania. _ -

(Boa daugiau)
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DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2*18 W. 71 St. T»l. 737-5149

Tikrina akis Pritaiko qki irius ii J
“contact lenses’”

VaL agal susitarimą, uždaryta treč Į

DK K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neaUUiepu, skambinti 374-8004.

OR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA 
T»hf. 695-0533 

Pox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos di re kr onus

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, IL
VALA*T>O8: 3—9 darbo dienomis i’ 

kip antra Šeštadieni 8—3 vai 
Tol : 567-2727 arba 562 2728

.EI------BE 3-5893

PR. A. B. GLAVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 W«t 103rd Strec) 

Valandos pagal sr* nirimą

MAGDALENA STANKŪNIENĖ

>5

LIETUVOS VYČIAI IR

BENDRUOMENĖ

Atkelta iš 4 psl.

DR.LE0NAS SEIBrJTIS turėtų aklai klusti B-nės vadų 
potvarkiams, bei įsakymams.

Bet iš viso barzdukinės vadai 
bijo federaciniu principu tvar
kytis, nes tada B-nė išsilaisvintų 
iš siauros grupės — fronto bi
čiulių glėbįo. Taigi, įsijungimas 
Lietuvos Vyčų organizacijos j 
tokią Bendruomenę, kokia ji 
šiandien yra, reikštų jos palai
dojimą, arba jau mažiausiai jos

INKSTŲ, PŪSLĖS 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antr&d. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vaL vak 
Ofise teW.: 776-2880 - 

Rezidencijos telefu 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR Z.^IRURGĄS

Bendra praktika, spec. MOTER J ligos. |susiskaldymą, taip kaip yra sus- 
Ofisas 2652 WEST 5yth SlfTJET

Tel. PR 8-1223
OFISO VAU: pirm., antį ad., trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimu

ORTHOPEDAb-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Mtd. ban
dažai. Specie L pagalba tujoms 
(Arch Supports; ir t t.

2850 West 63rd St„ Chicago. IIL 60629 
Telef.: PRospect $-5084

PERK KAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — ®ilna aparauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas parkraustymas 

iš jvairi p atstumu.

♦ ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376^5996

gyvenime bei principiniuose 
klausimuose. Būktai kurija iš 
anksto nulemia popiežiaus rin
kimus.

REIKALAUJA PATIKRINU 
9,000,000 AUTOMOBILIŲ 
VAŠINGTONU. — Automo

bi’ių vartotojų organizacija O 
AS (Center for Auto Safety) 
laiške Amerikos Vieškelių Tra
uko Saugumo Administracijai, 
kuris buvo viešai paskelbtas 
ketvirtadienį, parrrikalavo at
šaukti 9 milijonus Fordo auto
mobilių ir sunkvežimių, prade
dant nuo 1973 metų, patikrinti 
automatines transmisijas, ku
rios “peršoka iš ‘park* į ‘ne
vers’ su mirtinais rezultatais”.

“Kiekveiną dieną, kuri pra
bėga NHTSA nesigriebiant 
priemonių, milijonams nieko ne 
žinančių važiuotojų gali grėsti 
sužeidimas ar mirtis”, rašo lai
ške automobilistų grupės CAS di 
rektorius Clarence Ditlow.

Federal, trafiko saugumo įs
taigos pareiškimu, nuosprendis 
ar teks tiek atšaukti, bus pada

is gėlių ciklo—aliejus . rytas ateinančią svaitę.

• Didžiausias ledo kalnas bu-
SI v ' '» pas,'bl"as '“,kri-bl sv. bObru įpėdiniu čio 12 d apie 150 invlk. . va_ 

karus nuo Scott salos Picių 
Pacifiko vandenyne. Jis bu<o 
virš 12.000 kvadratinių mylių 
ploto, 208 mylių ilgumo ir 60 
platumo, taigi didesnis už Bel
giją. 1946 m. pastebėtas 140 
kvadratinių mylių ploto ledo 
kalnas, 200 pėdų storumo

1963 m. jis dar nebus o sutir
pęs. Aukščiausias ledo kalnas 
buvo pastebėtas į šiaurę nuo 
Grenlandijos pakraščių. Jo vir
šūnė buvo 550 pėdų nuo van- 
lens paviršiaus. i

• Indonezijoje yra didžiau
sias salynas — archipelagas: 
3.500 mylių ilgumo, salyne yra 
virš 3.000 salų ir salelių.

• Nepalo valstybėje yra ar.kš 
čiausias Himalajų kalnyno vir 
šūnė Everestas. Jis yra 29.028 
pėdų aukščio nuo jūros pa
viršiaus.

• Amerikos Cenzo biuras 
paskelbė, kad 150.8(H) porų 
gyvena kartu nevedę. Iš 1.000 
vedusių porų 85 išsiskiria.

• Atostogautojams žinotina 
kad kelionė automobiliu JAV 
nepigi. Kainuoja luini m uju 
$55 maistui ir nakvynei vienai 
dienai. Jeigu tavo mašina pa
daro su vienu galionų benzi
no 15 mylių, tai išeina $5 šim
tui mylių.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Dievas yra dvasia ir |o garbintoji turi garbinti j( dvasia ir 
tiesa*. — Jono 4:24.
Reikia nuolat atsiminti, kad Dievas, kurio akivaizdoje mes esame, yra 

dvasinė esybė, turinti neribotą galybę. Jis pažįsta mūsų mintis ir visus 
širdie*“ sumanymus; todėl tikras ir jam patinkamas garbinimas turi būti 
darytas iŠ tikros širdies, dvasioje ir tiesoje. Esamuoju laiku nėra daug 
tokių, kurie taip daro. Ateityje, Tūkstantmetiniame amžiuje, kuomet Dievo 
pažinimas bus visuotinas ir kuomet visa žmonija bus išgelbėta iš nuodėmės 
ir palaiminta, pradinis Dievo meilės įstatymas bus vėl parašytas žmogaus 
širdyje. Tačiau vertais ir tinkamais gauti amžinąjį gyvenimą bus pripa 
žinti tik tie, kurie klausys ir garbins Dievą dvasioje ir tiesoje.

tv. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Mažeika Evans

kaldyta ir pati B-nė.
Būdinga, kad B-nės vadai ir 

vėl ėmė zonduoti galimybę kaip 
prisivilioti Lietuvos Vyčius. Juk 
jau toks bandymas neperseniau- 

Įsiai buvo padarytas, bet vyčiai 
greitai išsilaisvino iš B-nės glė
bio. Įdomu, kodėl B-nės vadai 
nesistengia paglemžti kitų lietu
vių organizacijų?

Tat, Lietuvos Vyčiai,turi būt 
apdairūs ir budėti, kad kun. Pu- 
gevičiaus dėka, kuris jau įnešė 
didelį nesklandumą į LKBKro- 
nikų leidimą, kad kitų įtaigoja
mas neįneštų sąmyšio ir į Lietu
vos Vyčių organizaciją ir kad 
vyčiai antru kartu netektų į pa 
barzdukinės Bendruomenės bu- 
či. A Svl.

(Pabaiga)

VATIKANAS. — Meksikoje 
leidžiamas dienraštis “El Sol de 
Mexico” liepos 24 d. laidoje ra
šo, kad Vatikane jau prasidė
jęs judėjimas ir patylomis su
daromos grupės, kurios turi vii 
tį iš anksto įtaiguoti kardino
lus būsimiems popiežiaus rinki
mams, nežiūrint, kad popiežius 
Povilas VI dar gyvas ir dar su
geba stumti katalikų Bažnyčios 
reikalus.
Iki šiol naujojo popiežiaus rin. 

kimo reikalu yra jau išleista 
knyįga, kurioje smulkiai apra
šoma 117 kard. gyv. ir darbai, 
šios knygos iniciatoriai yra pa
sivadinę ‘išrinktųjų paslaptin
goji grupė”, kuriai, pasak “EI 
Sol de Mexico”,priklauso ir pora 
tuzinų JA Valstybių aukštes
nieji dvasiškiai.

Knygą redagavo Andrews ir 
McMell,. o biografinę medžiagą 
paruošęs gerai žinomas katali
kų rašytojas dr. Gary Meceoi- 
n’as. Esą, knygos tikslas yra ne 
tik suteikti žinių apie kiekvieną 
konkliavoje dalyvauti teisę tu
rintį kardinolą bet taipgi pa
ruošti dirvą popiežiaus rinkimų 
reformai, kurie, grupės many
mu, turėtų būti mažiau archai
ški ir atviresni. Esą, dabar Va-, 
tikano vyriausybė — kurija —. 
turi perdaug įtakos Vatikano *

• Mirė' garsus katinas, Mor
ris, sulaukęs 17 metų amžiaus. 
Jis per 10 metų “dirbo” ka-Į

i Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

tėnis ėdalo skelbimuose. Labai r~~~ - -■
nusipenėjo ir gavo 
smūgį...

širdies

* Japonai pastebėjo, kad 
lys, tręšiamos cheminėm 
šcm, nudžiūsta.

obe
trą-

EUDEIKIS

Didžiajam Lietuvos Respublikos Valstybininkui ir 
Atstovui Washingtone

' Warm Up With Easy To Make 
Chicken Chowder

J. RAJECKUI IR JO ŽMONAI

ONAI KAJECKIENEI

mirus, sūnų Gabrijielių ir jo šeimą šioje didžio skausmo 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

JAV R LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

r

Brangiam ir neužmirštamam

GAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 --1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
| AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos Iš WQPA, 

1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir- 
nadienio iki penktadienio 3:00 
7-3:30 vai. popiet šeštadieniais 1 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki P:30 i 
^al. ryto.

Vadtja Aldona Daukut
Talah: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, ILL. 60629 ’ i

Didžicrvskss koillu 
pasirinkimo*

A^kpURSTEIN/
'•fififesT.L 2&WS2f

186 WaW> Arma*
jtod F1oarCWe*r*» BL s

— Jei tinote asmenis, kurk 
galėtu užsisakyti Naujienas, pra 
šome atausti ju adresus. Me* 
jiems dusime Naujienas <hri sa 
vaites nemokamai.

Cool crisp days herald the return of hot soup to your mena. 
And nothing U more rib sticking on an autumn day than a 
steaming bowl of thick chowder. For real homemade goodness 
with just a can opener and a little imagination, try Creamy 
Chicken Corn Chowder. Convenient canned chicken spread 
provides hearty meat flavor instantly to combined cans of 
condensed onion soup and golden kernel com. The chunks of 
real chicken add texture and richness to the cream based aoup. 
Pack it in a wide mouth thermos for a hack to school lunch «

. serve it for supper with crusty rolls and baked tpp&es for desatrL 
Creamy Chicken Cora Chyrdcr t

C: 1 ea»(10-l/2 ounAs) <»**«*)
B ’ condensed cream of «*c ‘ eWriQrcIridlMrflBml'' * 

onion soup > x can (8-3/4 enneo)
2/3 cup milk # whole kernel golden

1,2/3 cup water corn in liquid
In a large saoeepaa, fTaduaHy add milk aiad water to aoupt 

stirring constantly. Add chicken spread and oom; heat to bod
ing. Reduce heat and cover. Simmer 5 to 10 xaiMiteBt Itiixiag 
occasionally. Serve hot Makes 4-6 __ _ _ __ .

VYRUI ir TRVLT

DR. MYKOLUI DEVENIUI
’ mirus,

visiems Jj prisiminusknis ir pagerbu&ienis, mus užjautu* 
aienis, poguodusiems ir padėjusioms labai nuoširdžiai dė
koja

LIŪDINTI SEIMĄ
I — MAUJIIHO1 CHICAGO *, nx Monday. July’ 31 1<»«



Los 
nuo- 
yra 

, ____ Kun.
I Tomas žiūraitis rašo apie mū- 
‘sų tautos tragediją baisiojo bir 
želio proga. Įdomus jaunojo 
dr. Andriaus Plioplio gyveni
mo posūkis. Jis 1975 m. baigė 
Chcfagos universiteto Medici
nos mokyklą, bet tapo meninin
ku — skuptorium. L Medžiu
kas rašo apie Vilniaus univer
siteto 400 metų sukakties pro
ga, o Australijos lietuvių sa
vaitraščio “Mūsų Pastogės” re- 
dakt. poetas Vincas Kazokas 
duoda legendą apie poetą. Yra 
V. Kavaliūno novelė, Mildos 
Mildažytės keletas eilėraščių 
Alės Rūtos nekrologas dail. Jo-, 
nui Rimšai, gausiai iliustruota 
kronika ir angliškoji dalis. Kai. 
nuoja metams $15, atskiras nr. I 
$1.50. Adresas: 4364 Sunset’ 
Blvd, Los Angeles, CA 90029.

— Kanados lietuvių savait- 
rastis “Tėviškės Žiburiai” dėl' gimnazijoje mokslas prasidės 
atostogų pirmąsias dvi rugpiū-J3711^1^^0 daugiau in-
uio savaites neišeis. Administ-j formacijų kreiptis j komisiją, 
racija dirbs normaliu laiku, iš-j 
skyrus savaitgalius.

— Natalija Ružancovienė, 
Lietuvos kariuomenės majoro 
ir bibliografo Aleksandro Ru- 
žancovo našlė, mirė liepos 25 
d. Danville, 11., sulaukusi 90 m. 
amžiaus. Liūdėti liko duktė Ve 
ronika ’ Petrulienė su šeima ir 
sesuo Eugenija Elsbergienė. 
Liepos 26 d. Čikagoje mirė pe
dagogė Elena Songinienė, mi
rusio mjr. Genriko Songino 
našlė.

—Vakario 16 gimnazijai rem-i
ti komisija, esanti 236 Dover {Canada, registruoja į Karo 
cour Bd., Toronto, Ont., tel. Į mokyklos 19-tos leidos karnun 
416 - 331-4469, praneša, kadlkų suvažiavimą rugsėjo 2 ir 3 

____________________ |d. Toronte.
— Klevelando Lietuvių Na

mai švęs 6 metų veiklos sukak
tį spalio 6—9 d. Specialiam ruo 
šos komitetui vadovauja dr. 
D. Degesys.

— Walter Cherry, gyvenęs 
šiaurės Chicagoje, mirė liepos 
29 d. Liūdėti liko žmona Va
lerija čepukaitė. .Velionis buvo 
Naujienų rėmėjas. Pranešimas 

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI 1 apie jo laidotuves bus antradie-
skaityti ir platinti Nauiienas. atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie PIa-Įn^° laidoje, 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams. 1

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gtflf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienp atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir Jotais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties "Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras Ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos Ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. •

TRUMPAI
« jus. Abu viršelius puošia
• į Angeles jaunimo šventės J i trauku montažas, o 4 psl.

i tos šventės aprašymas.

— Dr. Birutė Paprockienė, 
Richmond Hill, N. Y., išvykda
ma į Kaliforniją ir į Floridą, at 
s untė $10 Naujienų paramai. 
Vincas Jonaitis iš Marquette 
Parko atsiuntė $2 už kalendo
rių. Tos apylinkės tautietė už
sisakė Naujienas 6 mėnesiams, 
bet pavardės prašė neskelbti. 
Dėkui už aukas ir už dėmesį 
Naujienoms bei jų platinimo 
vajui.

— Judinas žemaitis iš Mar
quette Parko, Lietuvos kariuo
menės 'kūrėjas savanoris ir ser 
žantas, lankėsi Naujienose. Dė
kui už vizitą, ankstybą prenu
meratos gratęsimą ir UŽ 7 dol. 
auką.

— Vilius Variakojis, 6919 S. 
California Ave., prieš 11 metų 
išėjęs pensijon, savo turimą lai 
svą laiką išnaudojo labai nau
dingiems dalykams. Jis ir jo 
žmona Pranė mėgsta tautodai
lę ir savo namuose yra įsteigę 
Lietuvių tautos istorijos ir 
meno muziejų. Muziejuje yra 
tipiška lietuvio sodyba, Gedi
mino pilies replika, vėjinis ma
lūnas ir dar daug etnografinės 
medžiagos, kuri labai gražiai 
sudėta. Sienos papuoštos po
nios Bronės audiniais. Variako- 
jai leidžia paskiriems asme
nims ir, susitarus, ekskursi
joms apžiūrėti savo muziejų. 
Vilius yra iš žinomos biržiečių 
Variakojų giminės.

— A. Skirius leidžiamo žur
nalo “Lietuvių Dienos” birželio 
numeris jau pasiekė skaityto-

— Kun. J. Staškus išrinktas 
1 Kanados lietuvių kunigų Vieny 
bės pirmininku, kun. Aug. Si
manavičius — sekr., kun. /Pra
nas Gaida — ižd.

— Regina Stankaitytė iš Ha
miltono baigė komercinius mo
kslus bakalauro laipsniu Mc. 
Master universitete. Ji dalyvau 
ja tautinių šokių grupėje “Gy- 
vataras”, buvo išvykusi į Pietų 
Ameriką ir Australiją.

— S. Grigaliūnas, 6 Crown 
Ct., Toronto, Ont., M8Z 4V4,

vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.
Chicago, HL 606X9

KAIP SUDAROMI

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

Tuo reikalu Jum* gali daug 
oadėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Suauvoe” išleista 
knyga —

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina £3.. Su legališko 
mis formomis — >3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”. 1739 S. 
Halsted St, Chicago ID 60608.

vado pareiškimu, partizanų 
jėgos persiorganizuoja ir var
tos lankstesnę karo strategiją.

SPAUDŽIA KUBOS 
DIKTOTORIŲ

Belgradas, — Neprigulmin- 
gųjų konferencijoje, kuri vyko 
Jugoslavijos sostinėje Belgrade, 
surinkusieji atstovai primyg-

• tinai pareikalavo, kad Kubos 
| diktatorius, kurio atstovai kon- 
tferencijoj taipgi dalyvavo, už
baigtų intervenciją Afrikoje ir 
atšauktų iš jos savo karius ir 

( “patarėjus”, jei Kuba norinti, 
kad busimoji neprigulmingųjų 

, konferencija įvyktų Havanoje, 
į Kubos sostinėje.

ENERGY 
WISE a

Ui.

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Doni be a Bom Loseri

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę reikia

PATERN MAKERS

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'deatas
2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7747

Mūrinis 2 butų, naujai atre
montuotas. Vieną tuoj galima 
užimti. Geriausia vieta Brigh
ton Parke.

2 butu 9 m. senumo. 2 po 5. 3 mie
gami. 51 St už Kedzie. Tik $82.500.

72 ir Campbell VA aukšto naujes
nis mūrinis namas įrengtas rūsys. 
$65.000.

10*4 akru žemės netoli Burlington, 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Idsurance, Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

HELP WANTED — MALfc 
Darbininku Reikia

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

VIENETŲ mūras ir garažas. Nau-4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nuc Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės. Daug gerų 
priestatų. Švarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8354

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Ramentas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto Jeldhrą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose gmtt, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS
8 >’ 4358 So. Washtenaw Ave.
T TeL 927-3559

Nau jiem? vadovybė ir Platinimo vajaus komis!į a kreipias? i jrisus akai' 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuviu dienrašti, 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei
kalu renesanso. - r.- t * .

Wood and metal men req. S12.77 
per hr. minimum plus 10 pd. holi
days $1.09 per hr. pd. vac. SI.80 hr. 
welfare and pension. Periodic cost of 
living increase Overtime computed 
at double time after 5 hrs. Exc. 
shop cond. Parking lot.

PENTAGON PATTERN AND 
ENG. COMPANY

Chicago

TOOL AND DIE
MAKER

Qualified person only. Top pay 
good benefits for right person.

756-1400 
Evengreen Plaza

and

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

•' 13 anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas Islka ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede ___ L__ doL

Pavardė ir Tardai ________________________________________________

Adresas

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede doL

Pavardė ir vardas ____ -___ — — _

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, 
pastangas, prašau jas siuntini

Pavardė ir vardai ■ . —

ydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
• pridedamus  doL

Adresas

• Platinimo vajaus proga, prašau shmtinėti Naujienas dvi savaftes nslpa^ 
tinimui nemokamai be jokių jstparedgojtaų.

Pavardė ir vardai ------ ———___________________________________

Pavardė ir vardai

Adresas

Pavardė Ir vardas

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at-

Etiopija atgavo Asmara
ADDIS ABABA. — Etiopija 

pranešė (sovietų patarėjų ir.400 N. May Street 
ginklų pagalba) turėjusi eilę!__________ 243-3505
laimėjlimų prieš Eritrėjos proį sales BDLG. MATERIALS 
vincijds iš Ogadeno olvkumos’ . . .. _, . . , , , t> j- .-Great opportunity m modern Home
laisves; kovotojus. Penktadieny Center for man with building mate- 
pranešė atgavusi Asmaros mies’rials background. Can lead to Man- 1 ocrar* ImYnoniiTn nnoninrr
tą, kurį sukilėlių partizanai il
gai laikė iš visų pusių apsup
tą. Etiopijos “kiėt. rankos” va 
dovas Mengistu Haile Ma
rian pasakė, kad “jo” karei
viai karą baigs visiška perga
le, užimdami visą Eritrėjos 
provinciją, nors 40 tūkstančių 
sukilėlių partizanų pasiryžę 
jam tos pergalės neduoti. Jų

Naujienoms reikalingas

ager. Immediate opening.
MR. POLAND, 344-0440 

LUMBER CITY

LAYOUT MAN
Need experienced layout man in 

steel plate fabrication shon. Liberal 
benefits. Mus speak English.

STANDARD BOILER & TANK 
CO., INC.

1000 West 142nd St. 
Riverdale. TL 60627.

J Call Al Antusid, (312) 568-7000.

HELF WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

MARDA NORETZT?"
BW8 Wert »*th St, Chittgo, Hl M629 • Tri. Wa 5-Ž7E7 

DMril* MtlrinMfna* *»tm rOU«t fvtlriv pnH*
MAISTAS If lUtOPOS SANDtLIU.

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAKOUITTl SIFT PAKCIU SlftVKl 
W) W. Jt, Cblewa, III. f6t». — T«L WA 5-2717 

3X» 1*. HaMwf St, Chien*, HL SNO*. — TM. IS4-KN 
Y. VALANTIMAS

t “LIETUVOS AIDAI”
-l, KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDtJA
J/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM Sat at 8:00—10:00 y. m.
2646 W. 7Ut Street, Chicago, Illinois 60629 

TeM. - 778-5374

EMBOSSER
for ingrave stationary. Hand press 
or automatic Will train.

Call 337-4800 
SPAULDING & COMPANY 

959 No. Michigan

TOOL MAKER/MACHINIST
Excellent opportunity for tool maker/ 
machinist.Exnerienced working from 
blueprints. Must have 3 to 5 yrs. ex- 

i oerience on Bridgeport Grinders & 
’ Lathes. Tod pay. benefits & overti- 
jme available from this raoidly gro
wing manufacturer. 451-1100 for in
terview.

FORT LOCK CORP.
3000 N. River Rd., River Grove

MATRON
Immediate opening for part time 

Matron.
Aprilv in nerson:

PERSONNEL OFFICE
CARSON PIRIE SCOT & COj

9700 S. Western Ave.

SEWING MACHINE 
OPERATOR

Experienced in production only, 
ferences required. Guarantee 

piece rate. 
939 - 0922

Re- 
and

RECEPTIONIST TYPIST
Painting Contractor located on near 
North side needs person with good 
skills for receptionist work. If you 
like a small office with a wide va
riety of interesting job duties, this
job will be perfect for vou. Good sa
lary, commensurate with experience. 
Many Benefits including free park
ing. Call 943-8585.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

REPAIRS ON HOMES & FLATS 
AND APT. BLDGS. 

ROOFING • SIDING • DOWN 
SPOUTS • CEMENT WORK 
OF ALL KINDS • PORCHES • 
KITCHENS • REC. ROOMS • 
DORMERS PAINTING • INTER
IOR & EXTERIOR WORK.

FREE ESTIMATES 
BY OWNER NO SALESMAN 

CALL ANYTIME 
878-5682 or 769-0514

D i m I S I O
«—40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

TTkfcd $93 pusmečiui auto mob Illa 
Liability apdraudimas psnsinlnkamt 

Kreiptii

4*45 So. ASKLAND AW 
5TM77J

MAINTENANCE MACHINIST 
LIFT TRUCK MECHANIC

Must be experienced.
WIRE DRAWER—TRAINEE
Steady full times employment.

Ecellent benefits.
Apply in person

WILSON STEEL & 
WIRE CO.

4840 Western Ave.
Chicago, Illinois

SPRING COILERS
Reikalingi patyrė spyruokliniu ap

vijų dirbėjai 1-mai ir 2-trai pamai
noms. Bendrovė moka šeimos gy
dymo ligoninėse apdrauda, gyvybės 
apdraudą. ligos ir sužeidimo andrau- 
da ir turi pensijos planą. Vienas 
vyras — vienai mašinai. Kokyuė 
svarbiau, negu kiekybė. Turi supra
sti iri susikalbėti angliškai. Kreipki
tės asmeniškai

AUTOMATIC SPRING COILING 
CO.

4045 W. Thorndale 
(Near Petrson & Pulaski)

CLEANING/OFFICE
Office in Schiller Park has an im

mediate need for a person to do ge
neral cleaning of office. Approxi
mately 40 hours—day shift.

Apply or call 678-1100
AIRWAY PRODUCTS CORP. 

3801 Rose Schiller Park
An equal opportunity employer

RENTING IN GENERAL

LAIKRODŽIAI Ir MANQINYBtt

Pardarimu Ir Ttlryatu 
Wi WEST 4Wi mtlET

T»Wa KIfvMIc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
< Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

EXPERIENCED 
WOODWORKERS .

WANTED
suburban millwork company, 

looking for experienced wood-1 
kers; tn fill shoo positions.

South 
is T 
workers to fill shou positions.

Phone 754-2108

MECHANIC
Experienced mechanic for Phillips
burg inserters & Cheshirese machi
nes helpful. Experienced in setup 
& maintenance. Good pay & bene- * 
fits. ,

i NORIU išnuomoti 5-kių kambarių 
butą. 2 miegamieji antrame aukšte, 
suaugusiems, be vaikų ir be gyvuliu-' 
kų Cicero apylinkėje. Skambinkite 

k**. teL 652-6T76.

IRON WORKERS J
I 

Experienced. Stair layout man, me
chanic and welder. |

TITAN ORNAMENTAL IRON 
WORKS. INC.

I 2239 West 35th St Chicago. ’ 
523-2347

M. i I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood, TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN LIFE

Call Frank Zapolls 
QO8Vx W.TSfh St 

GA 4-UM

rnn him

IWfVtAHCf 
V -J

State Farm Life Insurance Company

Powerful anti-itch 
drug you can buy 

without an Rx!
Stop itching fast of external 

vaginal, rectal, and other skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENEV Use only as 
direeled. The medically proven 
creme for r 1 
itching. € ĮBi COZ. EXE

naujienos, CHICAGO I. ILL. Monday, July 31, 1078




