
Price 20 c-VOL. LXVI

ŠIANDIE
Nr. 159

ne 
vi-

GALI KRISTI ATLANTO AR INDIJOS 
VANDENYSE. ARBA. .. CHICAGOJE

Nuo ozono niekur 
nepabėgsi

at- 
tai- 
12

f

i

Washington, D. C. 20540

i, III- —Trečiadienis. W< ne S(i3xč, J ui v 11 y 19 9

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

The Lithuanian Daily News
Published by The Lithuanian News Publishing Co., Toe.

1739 So. Hakted Street, Chicago, III. 60608 
HAymarket 1-6100 

••••••••••••••••••c 
Over One Million Lithuanian 

In The United States

NACIONALINĖ GVARDIJA NEPAJĖGIA
MANAGUA, Nikaragva. — 

Amerikos diplomatai tvirtina, 
kad Managuoje tarpusavio ko
vos šiomis dienomis baigsis, nes 
nacionalinė gvardija nepajėgia 
išmušti partizanų iš Masajos ir 
priemiesčių. Nacionalinė gvar
dija buvo priartėjusi prie Ma
sajos, bet nepajėgė miestan ko
jos įkelti. Nepadėjo ir Somozos 
aviacija. Susidaro įspūdis, - kad 
lakūnai palikti be amunicijos.

Iki šio meto Somozps karo, jė
gos, skelbė, kad jos kontroliuoja 
visą Nikaragvos šiaųĮ'ęV bet da-.. 
bar aiškėja, kad jie.įbęyęik ne
teko visos šiaurės. Nuo kalnu 
besileidžiantieji ūkininkai už
ėmė pačias svarbiausias pozici
jas. Keliais atvejais nacionali
nės gvardijos kariai bandė pra- •
važiuoti į šiaurę, bet keliose formulę, kuri galėtų įvesti de- 
vietose buvo sutikti gerai gink- mokratiją Nikaragvoje.
luotų ūkininkų-būriui Penki 
Naujos Nikaragydš-vyriaųsybės 
ministerial paskelbė, tad jie ne
ves jokių pasitarimų su diktato
riumi Somoza, nerešpektuos na

MASAJOS NEPAĖMĖ, PRIEMIESČIŲ NEIŠLAIS- 
VINO, ŠIAURĖ ATSKIRTA

bįus, bet ar tas išbėgimas padės 
Nikaragvai? Kraštui būtų buvę 
naudingiau, jeigu Somoza laiku 
būtų susitaręs ir sumažinęs dik
tatūrinius polinkius.

PARTIZANAI DEMO
KRATIJOS NEĮVES

Diplomatams aišku, kad Ku
bos ir Panamos kariai, pasku
bomis suvežti į Kostą Riką, de
mokratijos Nikaragvoj neįves. 
Jie bandys primesti Nikaragvai 
tokį pat režimą, kokį F. Castro 
yra primetęs Kubos gyvento
jams. Panamos pozicija demo
kratijos atžvilgiu mažai kuo ski
riasi nuo Kubos. Jeigu šios dvi 
valstybės primes Nikaragvai vy
riausybę, tai ji nebus demokra
tinė. Diplomatams rūpi rasti

žadėjo naftos
WASHINGTON, D.C. — Pre-

cionalinės gvardijos ir negerbs ridento sekretorius Jody Powell 
paties Somozos sudarytos “libe-.i pareiškė, kad Saudi Arabija tik- 
ralų partijos”. Partizanai nori, ■ ra’ kasdien gamina po milijoną 
kad nacionalinės gvardijos va- naftos statinių daugiau. Saudi 
dovybė mestų ginklus ir “ pasi- Arabijos vyriausybė pranešė 
duotų nelaisvėn, o •liberalų par
tijos vadai pąįėistUįy^są^gartiją.
i. Pats Somoza, patyrę^, "kad na-

; pranešė 
prez. Carteriui, kad Amerika 
neprivalo rūpintis, jai naftos už
teks. Saudi Arabijoje surastos

cionalinė gvardija nepajėgia iš naujos naftos versmės, kurios 
mušti sukilėlių iš Masajos ir galės pagaminti tiek naftos, kiek 
užimti svarbų susisiekimo 
punktą, nustojo skelbti karo.
pranešimus ir- reikalavimus. So
moza buvo pasiruošęs išvažiuoti 
užsienin, palikdamas koalicinę 
vyriausybę, nacionalinę gvardi
ją ir veikiančią liberalų partiją, 
bet įsitikino, kad nepajėgs to 
padaryti. Nacionalinė gvardija 
būtų naudinga koalicinės vy
riausybės tvarkai palaikyti, bet 
nacionalinė gvardija yra bejėgė. 
Ji yra palikta beveik be amu
nicijos.

NUSIMINIMAS VALDŽIOS 
SLUOKSNIUOSE

tik Amerikai reikės.
Prezidentas vis vien yra Įsiti

kinęs, kad Amerika privalo būti 
savarankiška, turėti savus ener
gijos šaltinius.

Prancūzai priims 
837 tremtinius

MARSEILLE, Prancūzija. — 
Keleivinis prancūzų transporto 
laivas praneša, kad jis paėmė iš 
jūros 837 Vietnamo tremtinius, 
du metu važinėjusius iš vieno 
uosto į antrąjį. Pagal Tokijo 
mieste padarytą susitarimą, 
Prancūzija paims tuos 837 Viet
namo tremtinius ir leis jiems 
apsigyventi Prancūzijoje ar

Prezidentas sakė kalbas per 
radiją ir dėstė sąlygas, tuo tar
pu partizanai užėmė kelias stra-| prancūzų teritorijose, esančiose 
teginęs pozicijas įvairiose Ma-’ pacifiko ir Indijos vandeny- 
naguos pusėse ir apsupo visus 
kelius.. Apylinkę kontroliuoja 
sukilėliai.

Užsienio 
kinę, kad 
kovos su 
baigiamos, 
pats Somoza pajėgs pabėgti į 
užsienius. Jis bandys išvežti į 
užsienį kelis savo bendradar-

diplomatai yra jsiti- 
pačioje Nikaragvoje 
Somozos vyriausybe 
Lieka išaiškinti, ar

KALENDOKtLIS

Liepos 11: Olga, Benediktas, 
Šarūne, Uogelė, Alaušas, Dau
tartas.

Saulė teka 5:24, leidžiasi 8:28.
Oras šiltas, vakare gali lyti.

>>

nuošė.

Egiptas nori gauti 
$18,5 bilijono

KAIRAS, Egiptas. — Egipto 
vyriausybė nori gauti iš Ame
rikos $18.5 bilijono dolerių pa
galbos. Ši suma būtinai reika
linga ne tik karo metu nuken
tėjusiam ūkiui atstatyti, bet ir 
būtiniausioms mašinoms įsigyti- 

j Aną dieną buvo paskelbta, kad 
Egipto vyriausybė yra pasiry
žusi nusipirkti 35 Amerikos ka
ro lėktuvus. Egiptui jie kainuos 
594 milijonus dolerių. Be to, 
Egiptui reikia modernių mašinų 
žemės ūkiui ir pramonei. Jas 
galės pirkti tik Amerikoje.

— Vokietijos jaunimas prašo 
steigti vasaros stovyklas jauni
mui, o ne seniams.

i

WASHINGTON, D.C. — At- 
sak’ngi Nacionalinės administ
racijos erdvėms tyrinėti parei
gūnai praneša, kad šešis metus 
skriejusi ir kiekvieną dieną 
krintanti Erdvių laboratorija 
galį nukristi žemėn trečiadienio 
popietę. Apskaičiavimai rodo, 
kad laboratorija gali kristi nuo 
3:49 vai. ryto iki 6:49 vai. va
karo. Manoma, kad ji greičiau
siai palies tirštesni žemės at
mosferos sluoksnį pietų metu, 
bet gali paliesti ir vėliau.

Apskaičiavimai sako, kad 
boratorija gali nukristi 
anksčiau 3:49 vai. ryto, bet

CHICAGO. — EPĄ (Aplinkos j 
Apsaugos Įstaiga) paskelbė, kad j 
pirmadienį buvo jau antra die- • 
na be pertraukos, kai ozono kie- Į 
kis miesto ir apylinkių ore buvo 
daugiau kaip 70 dalių viename 

. bilijone dalių oro. Lyginant su ; 
! praeitų metų šiuo laiku, tai yra j 
• žymėtinas pagerėjimas, pastebi I 

EPĄ. Ozono kiekis iki šiol buvo 
žemas, lyginant su praeitais 
metais, kuomet perspėjimų Illi- 
nojui dėl ozono buvo pasiektas 
rekordinis 797 skaičius.

j sas reikalas gali būti gerokai 
Praeito sekmadienio perspėji-j suvėluotas. Tai priklausys nuo 

mas lietė visą Chicagos miestą i atmosferos sluoksnio tirštumo. 
ir 18 kitų Illinojaus bendruome- jejgu 
niu, iš kuriu astuoniose Chica- ;
gos kaimynystėje: Calumet Ci
ty. Chicago Heights, Deerfield, i 
Evanston, .Lįbertyville,. North į

1973 metais 85 tonų laboratoriją iškėlė Į Erdvę, o šiandien ji jau vėl krinta 
žemę. Laboratorijos dalys neturi pavojingų radioaktyvų elementų.

bet krintanti geležis gali kartais sužaloti.ANTRASIS -KELIAUTOJAS MTOGRA-
AMERIKIEČIAI GAUNA TIKSLIAS - ŽINIAS

APIE TOLIMIAUSIAS ERDVES
PASADENA. Cal. — Naciona

linė administracija erdvei tyri
nėti praeitais metais paleido 
Antrąiį Keliautoją, kuris vakar 
pasiekė Jup’terį ir pradėjo foto
grafuoti m’lžinišką planetos 
žiedą.

Pirmasis Keliautojas, kiek 
prisimename, praeitais metais 
paleistas Erdvių kelionėn, šį pa
vasarį pasiekė Jupiterį ir atsiun
tė į Pasadeną labai vertingų fo
tografijų. Jos parodė Raudonąjį 
Jupiterio Tašką, kuris jau se
nais laikais persų ir graikų ast
ronomams buvo žinomas, bet 
jie neturėjo nuovokos, ką tas 
Raudonas Taškas Jupiteryje ga
lėjęs reikšti. Pirmojo Keliautojo 
atsiųstos fotografijos parodė, 
kad tas Raudonas Taškas yra 
plyšys į Jupiterio vidų. Tas 
Taškas parodė, kad Jupiteris 
turi storą luobą, bet jo viduje 
yra nepaprastai didelis karštis. 
Pro luobą prasiveržiantieji ga
rai ir liepsnos rodė Jupiterio vi
duje esančią didelę ugnį.

Šiandien gaunami pranešimai 
sako, kad Antrasis Keliautojas 
pasiekė Jupiterio mėnulius (pa
lydovus) ir pradėjo juos iš arti 
fotografuoti. Tos fotografijos 
jau siunčiamos į Pasadenos la
boratoriją ir tyrinėjamos. Viso 
pasaulio astronomams — per
sams. graikams ir olandams, tu-

RTA tariasi padengti 
susisiekimo išlaidas

Sritinės Transportacijos Ad-! 

ministracija pirmadienį pradėjo • 
apsvarstyti planus pakelti važ
mos kainas autobusams ir trau
kiniams visoje Chicagos srityje. 
“Apgailėtinas seimo (legislatu
res) pavėlavimas veikti mums 
nebepaliko kitos išeities”, pasa
kė RTA tarybos pirmininkas 
Lewis Hill savo mėnesiniame 
pranešime. RTA atsidūrusi to
kioje padėtyje, kad juo labiau 
didėja skaičius važinėjančių ma
sinės transportacijos priemonė
mis — traukiniais ir autobusais, 
juo aukščiau reikia kelti važmos 
bilietų kainas. RTA taryba šio 
liepos 16 d. 9:30 vai. savo patal
pose šaukia specialų viešą mi
tingą, bet jau iš anksto spėja, 
kad, galimas daiktas, važmos 
kainas teks pakelti 30 nuoš.

TRUMPAI IŠ VISUR
Riverside, SkokTė'ir Waukegan', 

j Kiti Illinojaus miestai su per- 
I daug ozono paskelbti: Moline. 

P i Rockford, Peoria. LaSalle ir 
East St. Louis.

susiejamoje srityje 
mosfera vis dar bus skysta, 
kritimas gali suvėluoti nuo 
iki 18 valandų.

Keikia turėti galvoje, kad 
boratori ja apskrieja žemės
bitą per 90 minučių. Reikia ne
užmiršti. kad kiekvieną parą ji 
priartėja prie žemės. Juo ji ar
čiau prie žemės, tuo ji labiau 
žemyn traukiama.

la-
or-

leskopus, — Jupiterio Raudonas 
Taškas buvo didžiausia paslap
timi. bet Amerikos Pirmasis 
Keliautojas paslaptį atidengė. 
Amerikos mokslininkai turi pa
čias geriausias ir tiksliausias 
priemones Erdvei tyrinėti. Nie
kas pasaulyje neturi tokių tiks
lių instrumentų, kokius turi 
amerikiečiai.

— Sen. Percy reikalauja įvestį 
pataisą atomo sutartyje,- -o

Mula Chomeini skelbia 
amnestija

TEHERANAS, Iranas. — Par
tizanams pradėjus bandyti areš
tuoti karininkus, sostinėje ir 
provincijoje buvo nušauta daug 
“revoliucinio komiteto” agentų. 
Karininkai nesidavė areštuoja
mi, bet vietoj šovė kiekvieną, 
kuris bandė prie jų priartėti. 
Karininkus Iydr2. 3 ir net 4 
kareiviai. Mula Chomeini antra
dienio rytą paskelbė visiems ira
niečiams amnestiją, liepė baigti 
areštus ir teismus.

•< Kviečia socialistq

ROMA. Italija. — Italijos pre
zidentas Sando Pertini paprašė 
socialistų partijos vadą Bettino 
Crdxi _ sudaryti naują Italijos 
vyriaaisybę. Krikščionis demo-

— Iškelta ' i'juratonja svėrė
■ 85 tonas j krintanti tps”-. xa
73 tonas. Kitas dalis K ,ete ast- į
renautai, o nuo ž* nes laborato-į.... Rekordinis apipiesimas riją kontroliavę specialistai per į ‘ ■
klaidą išleido iš jos daug degalų.
todėl ji ir palengvėjo.

— Vienas filipinietis, patyręs, 
kad gali nukristi 73 tonų labo- J 
ratorlja ir pataikyti jam, tiek J 
susijaudino, šaukė ir... nuo šir
dies priepuolio mirė.

— Mokslininkai apskaičiuoja, 
kad krintanti laboratorija kris 
Atlanto šiaurėje.

— Amerikiečiai ir britai rei
kalauja visai uždrausti banginių 
žudymą vandenynuose.

— Išgarsėjusi Warshawskyjko valdytojo re2idenci,ą ir pa.
automobilių dalių bendrove Chi-i keftė vaWvtoią. io žmoną 
cagoje. turinti 32 milijonus do-Į.r ir - - ■
lerių skolos, bankrutuoja.

— Laivynas turės
už Great Lakes jure.
nių metu padarytus nuostolius. Į

i
—Prez. Carteriui pradėjus rū-i i n:r>t:s gazolino taupymu, pra-. 

dėjo kilti Amerikos akcijos.
— Planavo antradienį leisti

DC-10 lėktuvams vežti kelei
vius, bet rasti trūkumai uždrau
dė tokį leidimą duoti.

— Krašto apsaugos sekreto
rius H. Brown patarė senatui 
patvirtinti atomo sutartį.

Reikia turėti galvoje, kad ap- 
skriejimas aplinkui žemę per 
pusantros valandos yra nepa- 
orastai .greitas. Ji neina ir ne
lekia. bet skrieja. Kol tiršta at
mosfera <jos nesulaiko, tai ji 
skrieja labai greitai, bet kai 
ji palies tirštesnį atmosferos 
sluoksnį, tai ji pradžioje sušils, 
o dar vėliau įkais. Trvnimasis 
'arp laboratorijos ir atmosferos 
tiek padidės, kad pradės virti 
laboratorijos pl'eno ir aliuminio 
paviršius. Dar toliau paskriejusi 
laboratorija pradės lūžti.

Trečiadienio rytą laboratorija 
7:48 vai. ryto praskries pro Cht- 
cagą. bet vėliau jos skriejimas 
pasistums į Rytus. Laboratorija 
skrieja ta pačia kryptimi, bet 
Žemė visą laiką sukasi. Moksli
ninkai apskaičiavo, kad rytoj 
laboratorija, atskriejusi Pacifi- 
ką. praskries pro Centrinę Ame
riką. o vėliau rytų pakraščiais 
skries Atlantu į šiaurę. Ten pra
skriejusi ašigalį, pasuks į Indi
jos vandenyną, palies Pacifiką 
ir vėl rvtu Atlanto pakraščiu 
skries i šia Niekas nežino, 
kada ;; made degti ir byrėti.

a. .minkai apskaičiavo, kad 
laboratorija subyrės į 500 įvai- 

Savo metiniame susirinkime raus dyc žio gabalų ir gabalėlių. 
I Pietų Pacifiko Forumas išreiškė Maži gabalėliai užsidegs ir išga- 

kratas Andreotti nepajėgė su- nepaprastai rimtą susirūpinimą ruos atmosferoje, bet apie 50 
daryti naujos vyriausybės, nes 
negalėjo gauti mažumos balsų 
pasitikėjimui gauti. Komunistai, 
iki šio meto rėmę Andreottį, 
atsisakė su juo toliau bendra
darbiauti. Craxi bandys pravesti 
žemės 
krikšč.
Jeigu

MADRID, Ispanija. — Stam
biausias banko apiplėšimas vi
soje Ispanijos teritorijoje įvykoJ

’ | vaškų mieste Oviedo, kur ketu
riolika plėšikų, jų tarpe viena 
moteris, išsinešė S2.3 milijono 
grobį. Valdžia tebespėlioja ir ti
ki, kad tai buvo darbas vaškų 
partizanų,- kurie panašiu būdu 
finansuoja savo teroro kampa
niją, siekdami teroru savo teri
toriją atplėšti nuo Ispanijos.

Banko apiplėšimas apgalvotas 
visapusiškai. Plėšikų būrys sek
madienį įsilaužė i Herrero ban-

! ir dukrą užstatais, ir juos išlaikė
I nelaisviais iki pirmadienio ryto, 

sumokėti J priversdami atrakinti banką ir 
ių pesly-i juos įleisti vidun.

Visi vengia atomy
Dvylikos salų tolimiausiame 

į Pacifiko vandenyno pietiniame 
gale gyventojai, susiorganizavę 
i Pietų Pacifiko Forumą, pir
madienį smarkiai pasmerkė 
JAV planą rasti tinkamą sau
gią vietą laidoti panaudotų ato
minių medžiagų atmatas, bet ir 
čia susidūrė su pasipriešinimu.

metiniame

dėl žalingu pasekmių Pietų Pa- įvairių gabalų kris Žemėn. Jei-
cifike, jei čia bus įsteigta tarp
tautinė suvertimo vieta atomi
nėms atmatoms laidoti.ilviiio a iiuaivi i iv? aka-’o*' - •

JAV planuoja tokias atomų) 
liekanoms apsaugotas vietas ras
ti Midway ir Wake salose >rreformą, jeigu gaus

demokratų pritarimą. ; Palmyra salyne ta rp 
šiai svarbiai problemai, Havajų salų.

negaus reikalingo pritarimo, tai' 
atsisakys įsipareigojimo. Atro
do, kad Andreotti turės suda
ryti vyriausybę su keliomis de
mokratinėmis grupėmis.

— Kalinys, savo laiku nubaus
tas mirti UŽ policininko nušovi
mą, praleidęs 20 metų kalėjime, 
paleistas. £ ’

gu jie iškris vandenynuose, tai 
niekam jokio pavojaus nebus. 
Krintančios laboratorijos dalys 
gali pataikyti žmonėms ar gyvu
liams. bet tas būtų labai retas 
atsitikimas.

Mokslininkai, keldami laboia- 
torijas j erdvę, maz'd tegalvojo 
apie jų nusileidimą, bet ateityje 
jie bus priversti pasirūpinti 
kaip iškeltą kūną, be pavojaus 
žmonėms, bus galima vėl nu
leisti.



MAGARYČIOS

Vasaros nuotykiai

pa-
kopa'

0 šeimininkė sako: — Durniai, šungrybių prisirinkote, ir man jau negera darosi...Kas gi nenori pasidžiaugti vasaros gražumu, sveikatą pataisyti atviroje gamtoje. Mes irgi su kaimynais nuvykome j San- dūnus, garsųjį paežerį. Susėdome paunksnėje ant kalvelės, žaliuojančiai lapeliais pasisklei- dusios. Apsivilkome maudymosi kostiumai, užkandome ir, kaip priimta, išgėrėme po čerkutę, juokaujame, nuo uodų ginamės raudami žaliuosius augalus, o jie tokie švelnūs — pačioje vasario jaunystėje.Pavakary mūsų rankos ir jos pradėjo degte degti, odasidarė karšta ir raudona, kitiems ir pūslaičių atsirado. Susirinkę daiktus, leidomės namo ir skubiai pas gydytoją... Subėgome į kabinetą: Gelbėkite, degame. O jis sako: — Oho, gerokai saulėje pasideginot...— Kad mes saulėje nė nebuvome, —- šoferis atsako. — Čia kokia kvaraba pristojo.—- A, tai jūs gavote “Poison Ivy” dilgėlių, —atsakė daktaras.

Pasitiesiau blanketą ir kniūpsčias atsiguliau saulutėje pasikaitinti. Po minutės pajutau, kad kažkas apačioje kruta. Pasijudinu, vis kruta. Pamaniau, gal mano pilve kažkas murmuliuoja? Slenka prie mano krūtinės. Pasijudinu, sukinėjasi pažastyje. Man neramu, gal kokį gyvi prispaudžiau? ... Pakeliu blanketą, o gi daržinis gyvačio- kas, vos gyvas, po mano pilvu sulamdytas...

Liepos mėnuo — pats grybavimas ir uogavimas. Tonis, To- lija ir aš išvažiavome grybauti. Kaipgi, mes iš praeities grybus mėgstame. Visi trys braidžioja- me po mišką, ieškome baravykų, ūmėdžių, pušalotų. kaip za- rasiškiai juos vadina, ir voveruškų, bet nieko nėra. Radome tik pamestą seną mašinos akumuliatorių. Bet Tolija šaukia: — Ekite čia, greičiau... Mūsų net akys apraibo: geltonuoja tiltų tiltai voveruškų! Prisipjovėme kasikes ir šauname namo.Kai šeimininkė išvirė voveruškas, tai buvo grybų puota. Prisivalgėme sočiai, šnapsiuku užgerdami. Po valandos, brolyti tu mano, visiems ant širdies pasidarė negera. Plėšiame ožius.

Šiais laikais ir “blusos numiršta”, kai nepažįstami pasisiūlo nelaimėje padėti. Man su žmona bevažiuojant iš Union Pier Į Chicagą, mašina pradėjo čiuksėti ir sustojo... Benzinas išsibaigė. Po minutės atlėkė sena mašina, pilna pusbernių, ir prie mūsų sustojo. Na, dabar tai bus! Atims pinigus ir primuš!— Kas atsitiko? — vienas paklausė.— Benzinas išsibaigė, — pasakiau. "— Orait, sėsk į mūsų mašiną, nuvežime tave į Hammond ir gausi.Ką darysi? Liepia.Susėdau tarp jų įsispraudęs. Apsigręžė ir pasuko kitu keliu. Galvoju: išveš kažkur, apiplėš, užmuš, o mano žmonelė, paliktoji mašinoje, manęs nesulauks!Jie privažiavo prie gazolino stoties, pripylė tris galonus benzino į raudoną baką. Sumokėjau už benziną ir už baką užstatą. Atvežė, supylė į mano mašiną. Aš jiems pasiūliau dešimt7 dolerių už- patarnavimą, bet jie atsisakė priimti. Stebuklų dar ir šiandien ’ yra.
Don Pilotas

Sveikinu Maiki su TėvuTik prieš keletą savaičių su-. ž’nojau, kad Maikis su Tėvu atvyko į Chicagą. Labai malonu judu pasveikinti. Gerai, kad atvykote. Bostone tie dipukai badu būtų numarinę...Prieš pusę šimto metų matydavau, kai “Keleivių” redaktorius skaitydavo Maikį su Tėvu pasilenkęs prie rašomojo stalo, jo pakaušyje plikė švietė, nuolat bardavosi su Gegužiu. Kai prie linotipo rinkdavau jūsų pokalbį, daug išmokau ir daug atsimenu iš praeities.Atsimenu, kai dr. Jakimavičius patarė Tėvui valgyti geležies. Tai jūs išardėte graboriaus Akunevičiaus automobilį ir valgei e muterkes. Dėl savo sveikatos trejankas gėrėte, gyvatine užpildami. Ats’menu. kai vykdą vote į Spot Pond gyvačių ieškoti gyvatinei sustiprinti.Džiaugiuosi, kad Tėvo "šoblė” dar nesurūdijo. Tas Jūsų kardas. tai Vyčiu generolo sirhbolis. bet jis dabar nereikalingas. Chicagoje' viskas pasikeitę: su vyčiais niekas nekariauja, gyvatinės taip pat negeria. Aptiekos'e yra skystos geležies, automobilių ardyti nereikia. O snapso tai riek, kiek pilvan telpa. Pavyzdžiui, 69-oji lietuviška “Laisvės alėja” tavernomis išmarginta.
Trumpai, sveikinu judu nau

jakurius! Visos istorijos negi 
išpasakosi.

Dž'augiuosi, kad apsistojote “Naujienų” pastogėje. Jeigu jūs būtumėt užkliuvę pas frontininkus, tai būtų buvę kaput...
Don Pilotas

be degalų išmoksim

Visais keliais ir greitMęliaij suvažiuos į Naujienų pikniku liepos 28 d,
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— Taigi, Maiki. degalai maišosi su mūsų gyvenimu.„ — Gerai, kad maišosi... Ilgainiui iš to mišinio susiformuos naujos pagalbinės ’ medžiagos, ir vėl gyvensim kaip ponai. Beje, ar Tėvas atsimeni profesoriaus P. Douglas raportą? Anas raportavo, kad Rocky kalnuose esama tieic turtų, kad juos išėmus būsią galima atmokėti vi-< sas Amerikos skolas ir dar lik- I šią-.apie tris trilijonus dolerių pefViršiož— O Maiki! Tu čia gerą dalyką pasakei. Eikim į kalnus ir j pradėkim kasti.—- Negalimą, Tėve... Kalnai i ne mum priklauso... Dabar i miklinkim kojas/r būkim pasi- - j ruošę keliauti savo jėgomis.
—>■ Floridos balsuotojai neturi teisės būti balsavimo . būdelėje ilgiau kaip 5 minutes.. — Gary, Ind., uždrausta eiti į bet kokį teatrą ragavus česna- i ko. Gali eiti tik praėjus ketu- ! rioms valandoms.— Berea, Ohio, taryba kadaise išleido dekretą, kad naktį ke-— šiandie, Maiki, pasikalbę- . — Dėkui tau, Maiki, tu mane kim apie degalus. Sekdamas į suraminai. Gal is tikro mūsų liuese jr gatvėse esą gyvuliai. Bėda su privalo turėti prie uodegų rau- krikščionim, yra ta, kad; jeną šviesą.mes neskaitom Šv. Rašto. Ten t — Belvidere, Cal., šunų laiky- yra patarimai mažne,, visuose, tojai turi labai neaiškiai formu- klausimuose. ' ! luotą įstatymą: “Joks šuo ne-Ir apie degalus? j gali būti viešoje vietoje be sa-Maiki. Apie degalus v0 šeimininko su antsnukiu”.— South Carolina valstijos pa- Į nes kai Dievas per j^našų bur-; piliečiams sekmadieniais už- prastieji piliečiai, kai-mūsų do- į nas tą raštą diktavo^ degalų ne- ! drausta eiti į bažnyčią be ginklo, leris smunka — santaupos nyksta Infliacijos ‘bedugnėje šnekam, bet nežinom ko griebtis. Tark žodį ir pasakyk, ar dar yra išteitis?

t -— Apie išeitį, Tėve, sužinosim, kai prieisim kelio galą. Kai nebus kur eiti, sustosim ir pasi- žvalgysim. Toks yra visų žmonių įgimtas gudrumas.— Bet, Maiki, aš ftoriu žinoti dabar... Baisiai bat?gu eiti, nežinant ką prieisim.'P;
I— Nusiramink, Tėve, Adomas

spaudą įsitikinau, jog tai yra baimė yra perdėta, aktuali tema. Šiandie šneka ir ' mum, keikiasi automobilistai, išdeginę turėtą gazoliną ir sustoję ne vietoje; šneka vals^bės^yaldinin- kai, kai piliečiai protestus kėlia; šneka arabai, nesugalvodami ! kiek bepakelfidęairią už^nevaly- į tą aliejų; šnekam ir mes — šv. Raštas neturi nė skyrelio, 
— Massachusetts valstijojebuvo ir nereikėjo. Kelionės bu-į — Massachusetts valstijoje vo atliekamos kojomis, asilais ir. uždrausta valgyti bažnyčioje že- kupranugariais. Kai Marija su mgS riešutus.kūdikėliu Jėzum ir Šv. Juozapu i _ DyersbUrg, Tenn., mieste- bėgo nuo savę . karaliaus, J°j°i ]j0 mergaitės gali būti nubaus- ant asilo. Ilgainiui žmonės išpo- * įos telefonavimą berniukams dėl susitikimo bei pasimatymo.— Indianos valstijoje vyrainiškėjo: asilus išvarė į kalnus, kupranugarius paliko dykumose, o sau arklius prisiaugino. neturį teisės auginti ūsų, jei jie Laikui bėgant nėį arkliais nepa- į “turi įprotį bučiuoti žmogišką siganėdino, mašinas išrado: o mašinoms degalus iš žemės gel- būtybę”. ■ ■. — Pocatello- ,gy verboj a ms,Ida-mių traukia , ir žemes ■ svori mą- ho valstijoje, uždrausta atrodyžiną. Jei dar taip Jbūs ilgai, žemė taps vėjo papiiČiama. Nežinau ir Ieva po išvarymo iš Rojaus , ar ilgai pons'Dievas kentės. Že- liūdnais' bei sumišusiais!— California valstijoje uždrausta nusilupti apelsiną esantnepražuvo ir dar sukūrė gan į ko Sadomai ir Gumorai. s — Cold Spring, Pa'., vede vy- gražų žydiškai krikščionišką pa-Į —Negąsdink manęs ir savęs, Irai gali nusipirkti degtinės tik šaulį. Nežūsim ir mes. Gal nau-, Tėve. Sadoma ir Gumora buvo'su savo žmonų raštišku leidimu.

—-- - — .-- j---~-- .J------------------------ ’ - o x O.U.OUCI UU.D11UJJLI Oirgi nežinojo kur eiti. Vienok Į mei gali atsitikti tašį kas atsiti- į viešbučio kambaryje.
jus degalus prasimanysim. Gal miestai, o žemė yra planeta, ap- Bet Owensboro, Ky., moterys begyventi, gyventa žmonėmis, gyvuliais. ir vyrų negali nusipirkti skrybė*ka?p gyveno mūsų tėvai iki šio paukščiais; o didelė jos dalis ap- laitės: jie turi ją uždėti antamžiaus pradžios, žiūrėkim, kad lieta vandenim. Bet mudu, Tė- savo galvos.bulvės ir kopūstai užderėtų. ■ ve, nukrypova nuo degalų. Surinko Sigutė Pasilytė

MODERNUS SAPNININKAS
Pagal seną lietuvišką sapnininką

(Tęsinys)

VĖŽYS yra nesusiklausymo ir barnių1 visuomenėje 
ar šeimoje simbolis. Raudonas vėžys — saugokis įžeidi
mo ar gėdos, valgyti j| — nustoliai. Vėžio ligą sapnuoti 
— išgirsi negerą žinią.

VĖTRA su lietumi reiškia meilės dalykų iš
sipildymą.

VIDURIUS sapnuoti reiškia, kad kas nors negero 
vyksta tavo šeimoje arba artimoje aplinkoje. Juos ma
tyti ligotus — liga ir mirtis.

VIEDRAS arba kibiras medinis ženklina ramybę ir 
geresnius laikus.

VIESULAS reiškia pavojų: juo viesulas smarkes
nis, tuo pavojus didesnis.

VIEŠBUTIS reiškia kelionę ir gerą poilsį, bet gy
venti jame — nepasisekimai meilėje ir šeimos gyvenime.

VIKIAI reiškia gražius gyvulius ir turtingą gy
venimą.

VILKAS reiškia godų ir apgaulingą žmogų — vyrą 
ar moterį. Juo didesnė vilkų gauja, tuo didesnis pavojus. 
Su vilku žaisti — pavojus. Sapnuoti Geležinį vilką, bet 
juo nebūti — saugokis, kad nepavirstum į lojantį Šunį

VILNIS arba didelė banga reiškia nelaimę. Būti Vil
nies sąjūdžio nariu — kvailystė.

VIRVĘ sapnuoti — artinasi pragaištingos veiklos 
pabaiga, ja nusileisti žemyn — pavojus, virvę sukti arba 
vyti iš oro — bendruomenininkų .arba pseudopolitikierių 
politikavimas.

VIŠČIUKAI reiškia nepageidaujamų asmenų atsilan
kymą, apkalbas ir paskalas.

VIŠTA kudakuojanti reiškia bendruomenininkų pro
pagandą, kvaksint! — apsivylimą propaganda ir darbais, 
dedanti kiaušinį — pelnas, apsupta ką tik išperėtų Viš
čiukų'-—-Nuostoliai ir smulkios nelaimės, perinti — viltis. 
Laukinė vištelė arba putpela reiškia tikėjimą propaganda 
bei pasakomis.

VOKIETĮ matyti ar su juo kalbėti reiškia bęgalįiies 
kalbas ir nesantaikas (kaip dabar vyksta dalybos bei de
rybos tarp ALTos ir Bendruomenės). Vokietaitę sapnuoti,, 
yra gęraį. _ j /

VOLAS žemei lyginti arba bet kurios mašinos volas 
reiškia pavojų: juo didesnis volas, tuo gręšmingėsnįs 
pavojus. į . . 1 •

VORAS yra suvedžiojimo simbolis, ypač, jo kūrinys 
— tinklas. Sapnuoti juos — saugokis nepakliūti į-priešo ąr 
klaidingo draugo pinkles. Vorą užmušti reiškia išsilais
vinimą iš pinklių ir grįžimą prie tautos kamieno.

VILNOS vietoj plaukų ant galvos ženklina ligą, -o 
bendru omenininkams — nesveiką propagandą.

\5us daugiau)



MIAMI, FLORIDA IT’S AMAZING!
PATRAUKLUS VERŽLUMASMiami organizacijų nedaug — veik visos senesniosios kartos įsteigtoms. Prie kelių prisijungė ir naujieji ateiviai. Ypač gausiai įsijungė į Miami L.A.P. klubą. Jau paskutiniais keliais meta:s net ir aktyviau klubo veikloje re’Škiasį. Išsilygino ir buvę ne- re:kšmingi nesklandumai.čia jau per eilę metų puoselėta mintis Įsteigti šaulių organizacijos padalinį. Galop 1978 m. spal’o 8 d. M. Vitkaus, dr. Pau- tienio, K. Kodatienės ir kitų ryžtumu ir įsteigtas. Nelauktai gausus skaičius įsirašė nariais, nes kuopa apjungė didoko rajono lietuvius — net iki. Palm Beach. Pat pradžioje ir vadinosi Atlanto Pakraščio kuopa. Tik įsisteigus pradėjo veiklą, užpildydama spragas minėjimais tų reikšnrngu įvykių, kurie čia nebūdavo paminimi.Ir taip jau lapkričio 19 dieną Miami L.A.P. klubo salėje paminėjo Lietuvos atkūrimo sukaktį.1978 m. gruodžio 6 d. klube paruošė pasižmbnėjimą su dr. K. Pautienio sveikatos klausimais paskaita ir atsakymais į paklausimus.Praktiškai įrodyta, kad gabaus žuvautojo šaulio Vytauto Mazoliausko padovanoto milžiniško snuko patiekalu — tikru skanėstu — galima pasotinti net apie 70-80 asmenų.1979 m. sausio 28 d. Pompano Beach išsinuomotoje svetainėje daugiau 60 šaulių ir svečių susibūrė atšvęsti Klaipėdos ir jo krašto atvadavimo 56 metų sukaktį. Dr. K. Pautienis priminė istorinę eigą, prisidėjusią prie sukilimo paruošimo ir įvykdymo. Sukilimo dalyvis mišk. inž. Andrius Skučas pagerbtas gėlėj

žodį, pasidalino prisiminimais iš kovų eigos.Vasario mėn. 1 dieną Miami LAP. klube, šaulės Ginos čep- kauskienės prielankumu, buvo paruoštas jos ypatingai puikus koncertas. Klausytojai gėrėjosi ne tik jos žaviu balsu, bet ir puikiu išpildymu; ypač liaudies dainomis — atrodė, kad plojimams nebebus ir galo.1979 m. kovo 11 d. paminėta šaulių S-gos 60 metų sukaktis. Tačiau vyriausias minėjimo tikslas buvo prisiminti ir pagerbti pagrindinį šaulių S-gos organizatorių ir ugdytoją Vladą Pūtvį - Putvinskį, praslinkus 50 metų nuo jo mirties. Minėjimas pradėtas lietuviškomis pamaldomis, kurias atlaikė dr. kun. V. Andriuška, skirtas už VI. Pūtvi ir šeima — visi žuvę tremtyje tolimam Sibire.
iMiami L.A.P. klube VI. Pūt- j vio garbei muz. Danutė Liaug- minienė paskambino maršą. Jonas Kučinskas gausiai ir taikliaikariuomenes paruoštu žinių pluoštu apžvel-gė VI. Pūtvio gyvenimą. Tarp kitko pabrėžė,- kad jaunystėje turėjęs dvasinę vidinę kovą susirasti tautinę ir socialinę sąmonę --- apsisprendimą, šioj jo kovoj didžiausia paspirtimi buvusi jo motina — buvusi Pletaraitė. Apsisprendusiam, tikram demokratui lietuviui patriotui buvę daug net nemaloniu susidū- rimu su savo luomo — bajorų žmonėmis.VI. Pūtvis pats ir savo žmoną • išmokino lietuviškai kalbėti, kad vaikai pirmus žodžius pratartų irgi lietuviškai. Taip VI. Pūtvis sustiprėjęs tautiniai pramatė, kad Lietuvai šaulių S-ga turės didelės reikšmės. Tat ir rūpinosi ne tik jos steigimu, bet ir klestėjimu iki pat jo mirties.Ponų Stongvilų sodyboje š.m. ir katutėmis. Paprašytas tarti ‘ gegužės 5 d. šaulių kuopa su-
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mos fizikes laboratorijos direk- mėje esanti alyva. Bet gėoter | torius dr. \1 Stone, patvriftėję> minė energija JA Valstybėse 'Europoje eeotevminius i”engi-(plačiau nebuvo panaudojama J mus, rado, kad už geležinės už-piėl daugelio priežasčių.(dangos, Vengrijos sostinėje Bu- tai kapitalą valdantieji polistai buvo ir tebėra sudeminti uo reikalų, osybė. matyti, nenorėjo skubintis emiinėje ši’umoje “šildy- Įvairas federaliniai ir įstatymai įvairiomis užgriozdina priėjimą energijos, iš žemių

, dapešte, jau prus 30 metų ne- 1 mažiau CIM1O namų apšildoma filimą ir iųir dar dau- iš žemės iš- šiido 30-(les ’ius siltadar"
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kvietė narių metinį susirinkimą. Į Čia svarbiausia nutarta kuopą į pavadinti “Aušros” vardu. Paaiškėjo, kad kuopoje yra 47 nariai. Kasoj turima apie $500. Į šaulių S-gos suvažiavimą išrinkti trys atstovai: dr. K. Pau- tienis, O. Pautienienė ir O. Žilienė:Po susirinkimo čia pat prasidėjo gegužinė, šeimininkės A. ir I. Strongvilaitės gausiai dalyvius, kuriu buvo virš 80, vaišino puikiu gėrimėliu “punču”. Tat ir nestebėtina, kad visi su pasigardžiavimu dorojo ir dešreles su kopūstais.

VACYS PRŪSAS
ŠIS BEI TAS ENERGIJOS REIKALU

(Tęsinys)IV. Geoterminė energijaęmės paviršiaus ir jos gelmių tyri.tOūojai yra patyrę, kad juo giliau lendant į žemę, tuo darosi šilčiau. Jis nustatė, jog, leidžiantis vis gilyn žemės centro linkme, kas 30—35 metrai temperatūra pakyla vienu laipsniu Celsijaus skalėje. Pačiame •žemės centre, jos širdyje, toks didelis karštis viešpatauja, jo-j šaulys V. Saladžius protar-jgei visa kas jame ištirpsta, vir- piais transliavo iš Voice of sta dujomis. Tai patvirtina be-Į America juostelėje įregistruotą kalbos santrauką, perduotą lietuviškai į ok. Lietuvą. Kalbą pasakė Miami arch. Edward McCarthy Vasario 16 minėjime.Prisiminta, kad šis Strongvilų kiemas yra pirma Miami lietu

si veržiantieji vulkanai-ugnikal- niai, geizeriai bei karštiniai, šiltosios vadenynų srovės.Kai kuriose žemės vietose cen-

NAUJIENŲ
i v*

PIKNIKAS
ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 28 d.

WOSNIAKO SODE
2530 BLUE ISLAND AVENUE

(26-ta gatvė, vienas blokas į rytus nuo S. Western Avenue)

•žus, kuriuose du kartu į metus* VienoseParyžiuje, geotermine šili-j‘‘alų, druskų ir dujų priemaišų, pritapatinamas prie žemės turtus bei mineralus tvarkančių įstatymų, kitose gi valstijose — prie žemės paviršiuje esančio vandens išnaudojimo Įstatymų.Antra vertus, ir pati gamta nėra palanki, kad visą ką gadinantis ir naikinantis žmogus pradėtų knaisiol’s giliai žemėje. .7..i ii lendančiam į žemės giliumą ! žmogui, norinčiam išnaudoti že-:nės šilimą, sudaro sunkiai nu? galimų kliūčių, ištirpę vandenyje ir neišlirpe mineralai per -18 ..2 coliu . C-

geot lis”, valstijų kliūtim.sprie termOšiluminėsvalstijoseišaugina daržove*. O Prane ūži-. trykštantis vanduo, turįs minėjojei ma apšildoma 20000 namų :r numatomi iki i!kS5 m šildyti ’L miliivo. ‘ Gi Prancūzijos Creil provncijo.ic, panaudojant litanio (Ti) me'alo lakštus šili mes laidininkais ir cėntrifug.i- linius siurblius, geoterminė šiii-
■ ma apšildoma !id)0 butų, tuo j sutaupant per mi tus 4800 tonų žemės aliejaus. t
• a) Kodėl JAV neišnaudoja1 geoterminę šilimą?į Tai klausimas, kuris pats ir atsako: JAV tie1.: turtingos, kad nematė reikalo geotermine šilima “tepliotis”.■ kartais ir Bet gyvenimas bai gudriam ir turtingam iškrečia šposus. Taip at- Iriais žemės kaShs beveik šie- sitiko ir S'J Amerikos gudriagal- iviais, ir jie dabar gyveninio verčiami ima nejuokais knistis, ieškoti naujų energijos būdų, šaltinių. Gyveni nas privertė ir juos rimčiau susirūpinti geotermine energija.JAV mokslininkai apskaičiuoja, kad žemės šilima j>at pradžioje gali Ameiikoje be didelio vargo sute:kti 10% krašte sunaudojamos energijos. Vienoje tik Oregono valstijoje karšto vandens bei garų sluoksniai gali suteikti tiek energijos, kiek visa dabar Aliaskoje žinoma že-

ėdančių mišinys
valandas gali užkimšti storio vamzdi. Anglies nio, paprastų ir viską chemikalu bei jų dujųgali lengvai suėsti vamzdžius. Karštas druskinis vanduo, tris kart sūresnis už vandenynu vandeni, suėda net nerūdijanti plieną, tai ką bekalbėti apie paprastus geležies bei keto vamzdžius? Be to, podirvio vanduo, prisimaišęs Įvairių druskų, mineralų ir žvyro bei kitokių kristalų, garų bei dujų ar, reikalui esant, siurblių spaudžiamas vamzdyje, iki 22 pėdų greičio per sekundę valomas, sudaro . , taipgi rimtą pavojų vamzdžiams ir kitiems Įrenginiams, gali sukelti net sprogimus.(Bus daugiau)

kia j>aviršių, sudarydamas geologinius karščio taškus. Pavyzdžiui, JAV vakaruose, Yellowstone Nacionaliniame Parke, žemės šilima išsiveržia i paviršių vandens garais bei karštu vandeniu. Geologinės satelituose Įtaisytos observatorijos, geologinės “akys”, tokių karštų Ame- . rikoje taškų, bet nepasiredančių a 1 žemės paviršiu je, surado dau- I giau.Tų geizerių išmetamą karštą vandenį, o vietomis net ir garus žmonės panaudoja namų, daržų šildymui ir net elektros srovei gaminti. Netoli San Rosa vieto- :, žemės išme- l tanius garus tuo tarpu nedideliu mastu panaudoja elektros srovę gaminančiose jėgainėse mašinoms sukti. O Oregone jau šildo tūkstančius namų. Bet, vis- dėlto, tai tik lašas jūroje, lyginant su visos Amerikos reikalavimais, su energijos išeikvoja- mu kiekiu.T' Europoje geoterminė energija kiek pliačia'j ir rimčiau pa-j naudojama. Johns Hopkins var-"^ du esančio univesiteto pritaiko

= iLmi- ’vės’ Kalifornijojesa-rė-Se-čia
vių būrimosi vieta. Ta proga nutės tyla pagerbtas buvęs vininkas, didžiausias klubo mėjas a.a. Pranas Mockus, serys Stongvilaitės dabaryra pastatydinusios, gražią Marijos skulptūrą, pavadindamos Šiluvos Marija, kuri prieš kelis metus buvo iškilmingai pašventintą. Visi gegužinės dalyviai susibūrę prie šios 'statulos pagiedojo Marija, Marija. Malonus pabendravimas nusitęsė iki saulėlydžių. .Kuopos vadovybė, mėgina suburti visus Floridos šaulius Rinktinę. Šilas

i

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St., Chicago, III

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 -vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tablets are 

50% stronger than Doan's. 
Before you take Doan’s Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan’s. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-yon can move more 
freely in minutes' There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

No. 79 1. Kum M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮMinkšti viršeliai, 410 psl............................. $10.00
ENERGY 
WISE /

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis.Minkšti viršeliai $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.Minkšti viršeliai _________________________ $15.00
4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.Minkšti viršeliai

Cekj reikia išrašyti:

____$10.00

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniku. 

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.

Ifcy tetr no larger er 
vert pc***rM then you 
need.

Dcwl to a Bom LtoM

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

Pridėti doleri palto išlaidoms.
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pajuto, kad okupantas jiems prižadėjo mokėti, tai stora 
savo plunksna ir labai plona sąžine nuėjo tarnauti Mas
kvai. Į Maskvą būtų važiavę ir keli kiti lengvos plunks
nos vedžiotojai, jeigu okupacijos metu jie būtų buvę pa
vergtoje Lietuvoje. |

Buvo Lietuvoje ir tokių poetų ir žurnalistų, kurie 
pasipriešino Sniečkaus planams ir Michailo Suslovo pa
siūlymams, bet jie smarkiai nukentėjo. Vienus čekistai 
gatvėje nušovė, kitiems išliejo rašalą ir keliems metams 
Įkišo Į kalėjimą.

Prieš Lietuvos Įjungimą Į Sovietų Sąjungą pasisakė 
visa Lietuva. Rusai neturi nė vieno parašo, kuriuo lietu
vis sakytų, kad jis norėtų tapti sovietų piliečiu. Tokių 
parašų Maskva neturi. Net ir “liaudies seimo” balsuoto
jai panašaus dalyko nepasirašė, nes balsuotojų lapeliuo
se nei vienu žodžiu nebuvo užsiminta apie Lietuvos pri-' 
jungimą.

Valstybės Departamentas žino, kad lietuviai neno
rėjo tapti Sovietų Sąjungos piliečiais, nes niekad lietu
viai neturėjo progos savo noro pareikšti. Jeigu tokia 
proga būtų buvusi sudaryta, tai didelė lietuvių dauguma 
būtų pasisakiusi prieš sovietinę pilietybę ir Įjungimą Į 
Sovietų Sąjungą. Rusai okupantai tai žinojoo, tai tokios

M. K. Čiurlionio dekoracijos eskizas Įo sumanytai operai Jūratė

peršpėjo, kad Jungtinės Valsty- 
I bėš ir Kanada yra parinktos 
. tarptautinio terorizmo taikiniais

skerdynė, Clark Street garaže), 
kai Chicagoj dienos metu gangs
terių egzekutoriai .automatiniais 
ginklais sušaudė septynis gau
jos tarnautojus. Žinia sėnsacin-

Rusai dar nesikabinėja
Jau praėjo dešimt dienų nuo liepos 1 dienos, bet at

rodo, kad rusai tuo tarpu prie lietuvių, tapusių Ameri
kos piliečiais, dar nesikabinėja. Teko patirkti, kad rusų 
pavergton Lietuvon buvo nuvažiavusi turistų grupė, pa
buvo kelias dienas Vilniuje, praleido dvi dienas Maskvo
je ir be jokių trukdymų buvo išleisti iš komunistinės Lie
tuvos ir iš Sovietų Rusijos.

Visi žinome,- kad Leonido Brežnevo vadovaujama 
grupė komunistų sudarė komitetą naujai Sovietų Sąjun
gos konstitucijai priimti. Toje komisijoje buvo daugelio 
pavergtų tautų komunistų partijos pirmieji sekretoriai. 
Brežnevas juos paskyrė sekretoriais, o vėliau taip pat 
Brežnevas juos pakvietė į komisiją naujai konstitucijai 
sudaryti. Lietuvos komunistų partijos pirmasis sekerto- 
rius rekomenduotas Honano Žymanto, padėjo paruo
šti Sovietų Sąjungos konstituciją. Apie teisę nieko nenu
simanantis Griškevičius turėjo padėti Brežnevui susta
tyti naują konstituciją.

Toje konstitucijoje Brežnevas įdėjo vieną paragra
fą, kuris rusų pavergtų tautų piliečius ir jų vaikus pa
darė Sovietų Sąjungos-piliečiais. Jis- aiškiai pasa
kė kad buvusios nepriklausomos Lietuvos piliečiai ir 
jų vaikai yra Sovietų Sąjungos piliečiai. Jis lietu
vių neatsiklausė, ar jie nori Įsijungti Į Sovietų Sąjungą 
ir lietuvių neatsiklausė ar jie nori tapti Sovietų Sąjun
gos piliečiais, bet jis pasiuntė Į Lietuvą sovietų karo jė
gas, kurios užėmė Lietuvą ir prijungą ją prie RusijosJis 
net nepasirinko Lietuvos piliečių, tokiams negarbingam 
darbui atlikti, bet pasirinko Maskvai ilgus metus tarna- 

' vusi iš rusų iždo mitusi komunistą, kad jis pasiūlytų 
prijungti Lietuvą Į Sovietų Sąjungą..

Tam negražiam darbui, be Sniečkaus, jie pasirinko 
visą eilę lietuvių, norėjusių visą savo gyvenimą mai
tintis iš pardavinėjamos plunksnos Kartu su Sniečkum 
laisvos Lietuvos Įjungti į komunistų pavergtą Rusiją va
žiavo Liudas Gira, Antanas Venclova, Salomėja Neris, 

■ Petras Cvirka ir visa eilė kitų, mitusių iš kiekvienos val
džios iždo, kuri sutiko mkėti jiems už patarnavimus. Kai

progos ir nepadarė. Eina kalbos, kad Valstybės Depar
tamentas klausimą tyrinėja, bet tai tik pasaka. Valsty
bės Departamentui nėra jokio reikalo klausimo tyrinėti. 
Jie gali tik paklausti, kada lietuviai pareiškė norą'tapti 
Sovietų Sąjungos piliečiais, ir rusų valdžios atstovai ne-j 
žinos, ką Į ŠĮ klausimą atsakyti. . Rusai lietuvių neatsi
klausė ir lietuviams neleido savo nuomonės pareikšti. 
Kadangi lietuviai tokios progos neturėjo, tai negali bū
ti kalbos apie Sovietų Sąjungos pilietybės primetimą 
lietuviams ir jų vaikams, a

Dar mažiau jie turi teisės primesti savo pilietybę 
lietuviams, tapusiems Amerikos piliečiais. Kanados vy- 
riausybė tai supranta ir žino. Kai Kanados piliečiai krei
pėsi Į Kanados vyriausybę, tai Kanados užsinio minis- 
teris tuojau atsakė lietuviams, ukrainiečiams ir gudams, 
kad jis kreipėsi Į Maskvą ir pasakė jiems, kad prie Ka
nados piliečių jie nedrįstų kabintis. Jeigu jie panašiai 
pasielgtų, tai Kanados vyriausybė tada neleistų Kana
dos piliečiams vykti Į Sovietų užimtas sritis.

Atrodo, kad sovietų valdžia kanadiečius suprato ir
prie lietuvių, latvių ir ukrainiečių, patekusių į Sovietų 
Sąjungon arba rusų pavergton Lietuvon, Latvijon, ar 
Ukrainon nesikabinėjo. Atrodo, kad prie lietuvių, tapu
sių Amerikos piliečiais ir nuvažiavusių liepos mėnesį Į 
rusų pavergtą ir komunistų išnaudojamą Lietuvą tuo 
tarpu nesikabinėja. Į Lietuvą buvo nuvažiavusi turistų 
grupė, pabuvo porą dienų Maskvoje, keturias dienas 
Lietuvoje, o penktą dieną buvo nuvesti Į dolerinę krau
tuvę ir ten jiems išvalytos kišenės nuo visų dolerių, kad 
Lietuvoje pabuvę amerikiečiai liktų be cento, taptų bepi- 
niginiais proletarais... Sovietų Sąjungos vadai veda ko-
vą prieš JAV, bet Amerikos dolerį jie gaudo visomis 
priemonėmis. Jie stengiasi išlupti Amerikos lietuvio ivi-. 
sas jo gyvenimo santaupas. Jie pasisamdė parsidavusį1 
dypuką, turis rusus informuoja apie kiekvieną vyresnio | 
amžiaus Amerikos lietuvį, kad jų samdyti advokatai ga- 
lėtė išlupti nuo Lietuvoje likusių giminių senų amerikie
čių sunkiai uždirbtas santaupas. Ko negali išlupti, tai 
nusivilioja Į Vilnių, su giminėmis suleidžia į dolerines 
krautuves už brangius dolerius pirkti pigias prekes. Iš tos 
transakcijos Vilniun nuvažiavę amerikiečiai lieka be

Kiniečiai žmonina
savąjį komunizmą

PEKINAS. — Kinijos valdžia 1 ir pareiškė viltį, kad Kongresas 
praeitą savaitgalį paskelbė kri-. be abejonės dar šiais metais pri-
minalinių bylų procedūros įsta
tymą, kurio Vakarų pavyzdžiu 
garantuojama apeliacijos teisė, 
legali reprezentacija ir habeas 
corpus. Reikia pastebėti, kad tai 
daroma šalyje, kur per daug 
metų tebuvo žinoma tik autori
tarinė teisingumo sistema.

Tos procedūros sudarys rėmus 
teisingumo įstatymais paremtai
valdžiai Kinijoje. Jei tai padės 
apginti ir apsaugoti kaltinamo
jo teises, tai naujiesiems proce
dūros įstatymams įgyvendinti 
Kinijai prireiks mažiausia 10 
tūkst. naujų advokatų ir dau
giau kaip 200,000 juridinio per
sonalo.

JAV ir Kanada prade? 
gintis nuo teroristu

JERUSALEM. — JAV sena
torius H. Jackson (D., Wash.)

ims prieš teroristus tinkamus 
įstatymus.

Jeruzalėje keturių dienų tarp
tautinė konferencija ouvo su
šaukta aptarti priemonėms- prieš
terorą, nepripažįstant teroris
tams jokio politinio statuto, pa
vartojant bendrai vartojamas 
'nusikaltėlių išdavinio procedū
ras, atitinkamas bausmes, kaltės 
įrodymo medžiaga apsikeitimą 
ir diplomatines bei ekonominės 
sankcijas prieš valstybes, kurios 
padeda teroristams, aprūpinda- 
mos juos pinigais ir ginklais, 
propagandos priemonėmis ir 
jiems teikiama globa.

LIEPOS 4 SKERDYNĖ
CHARLOTTE, North Caro

lina. -— Al Caponės viešpatavi
mo laikais buvo skaitoma dide
le sensacija (Valentino dienos

cento. Jeigu kas kartą važiuotų, tai paimtų dar daugiau 
dolerių ir .už gružiniskus kilimus juos paliktų dolerinėje 
krautuvėje. / '. •

Atrodo, kad tuo tarpu sovietų valdžia nesikabinės 
prie Amerikos lietuvų. Liepos 10 dieną rusai išleido ne 
tik nuvažiavusius lietuvius, bet ukrainičius, gudus ir 
lenkus. Tuo tarpu Amerikos lietuvių doleriai jiems svar
biau negu Amerikos lietuviai Jiems svarbu išvilioti iš 
amerikiečių dolerius. Tuo tarpu tas darbas jiems vyku
siai sekasi.

gu gandu pakartotinai nuaidėjo 
ne vien JAV, bet visame pasau
lyje ir pati egzekucija paliko ži
noma vardu “Valentine’s Day 
Massacre”. Naujausioji Char
lotte, N.C., egzekucija pelnytai 
pavadinta “July 4th Massacre”. 
Kas Caponės epochoje buvo 
skaitoma sensacija, dabar yra 
skaitoma natūraliu dienos įvy 
kiu.

North Carolines Liepos 4-osios 
skerdynė, nors pora lavonų ma
žiau kaip Valentino dienos sker
dynė, bet visais atvejais opesnė 
už kaponinę, nes ją šaltakrau
jiškai įvykdė jaunatvės žiedas, 
jau subrendę amžiumi ir piktais 
darbais pasižymėję jaunuoliai 
motocikl'štai, tinkamai pasiva
dinę “Outlaws” (Už įstatymų 
ribų esantieji). • <

Daug nuo tų sulaukėjusių mo- 
tociklistų gaujų nukenčia plėti
nių pa jūrų kurortai, bet jie: ne
vengia ir paežerių ir paupių. Tos 
už įstatyhaų ribų gaujos tūri sa
vo užeigas 23 -miestuose — At
lantoje, Detroite, Fort Lauder- 
dalėje, Louisvillėjė, keliose N. 
Carolines vietose ir kt. Chica
goj e susidėję su kai kuriomis 
motociklistų gaujomis įsivelia ir 
į kriminalinę veiklą, kaip tai 
narkotikų šmugelį ir kitus: nusi
kaltimus.

Kanados lietuviai, pažindami gerai okupantus ru
sus, nutarė į Sovietų olimpiadą ; nevažiuoti. Tėvai už
draudė sportuojančiam jaunimui vykti į Maskvą.

Amerikos lietuviai šiuo reikalu dar nieko' nefiuta
rė. Jie atidžiai seka, ką Sovietų valdžia darys. Jeigu ru
sai pradės kabintis prie Amerikos lietuvių ar jų vaikų, 
tai turizmui kelias bus užkirstas. Liepos mėnesį Įleistus 
Amerikos lietuvius rusai išleido. Jei rusai nekreips dė
mesio Į Brežnevo konstituciją, Ui lietuviai važiuos gim
tinę lankyti ir neš rusams labai reikalingus dolerius.

Šiaurės Karolinoje penki toš 
gaujos nariai nakties metu iš pa
salų užpuolę nužudė ramiai be^ 
miegančius penkis tokius pat 
“Outlaws”, jų tarpe vieną jau
ną nlbterį.

— Prancūzai Tokijo konferen
cijoje b’joję, kąd be Amerikos it 
Rusijos, prie jų' neprisidėtų Ja>- 
ponija ir Vokietija pasauliui 
valdyti.

AUDRIUS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLŲ
(Tąsa)

ŽIAURUMAI
I VAKARUS

Prieš išvykimą užėjau atsisveikinti pas mū
sų oficialią vertėją 1945 m. balandžio mėn. vidu
ryje ,apie 1 vai. dienos. P. L. dirbo kažkokioje Įs
taigoje ir josios broli radau vieną. Pasakiau', kad 
pagal Jaltos slaptą susitarimą Tueringijo pereina 
į rusų okupacinę zoną, todėl mes birštoniečiai lie 
tuviai ryt ryte trauksimės Į vakarus.

Mes pirma Į vertėjos L. šeimą žiūrėjome, 
kaip Į nacius ir buvome kalbose atsargūs (tai da
bar vertėjos brolis invalidas — juristas pasirodė 
kalbus. Mezgėsi pašnekesys, davęs progos išgir
sti įdomių tiems laikams naujienų), tai dabar su 
vertėjos broliu galėjome kalbėtis atvirai. Iš jo ėš 
išgirdau šį tą Įdomaus. Štai santrauka pa- 
prasmiui:

— Lietuvių — lenkų incidentas prie Merki
nės buvo 1938 m. kovo mėn. 7 d., bet lenkai Įtei
kė ultimatumą Lietuvai tik kovo mėn. 17 d. Kuo 
galima paaiškinti tokį delsimą? — paklausiau.

— Vokiečių karo strategai, kaip Bismarkas 
ir kiti, tvirtino, kad kas valdo Prahą, tas valdys 
ir Berlyną. Tais sumetimais Hitleris sugalvojo

atstumti nuo Berlyno svetimuosius “Mažosios 
Antantės” narius. Hitleris pradėjo sudomojimu 
Austrijos, ją okupuodamas 1938 m. kovo mėn. 12 
d. Taigi Merkinės įvykių įkarštyje buvo užimtas 
ir žvalgėsi į Vakaras. Hitleris susidorojo su Au
strija Vakarams tylint, tas paskatino dorotis ir 
su kitais ,‘priešais”.Po to, atsirado pagunda drau 
giškai nuteikti savo naudai lenkus.

Lenkų ultimatumas buvo Hitlerio inspiruo
tas, jo palaikytas ir Lietuvai įsakmiai patarta jį 
priimti, net grasinant užimti — okupoti Klaipė

dos kraštą.
Stalinas užuodė Hitelrio užmačias (spėja

ma, kad Vokietijos atstovas Maskvoje Schuleh- 
bergas slaptai pranešė Dekanozovui). Tuoniet 
Stalinas įsakė savo užsienių reikalų komisarui 
Litvinovui “apsirgti” ir Lietuvos atstovo ultima
tumo laikotarpyje nepriimti, o Lenkiją šiek tiek 
tramdyti. Mat, pramatė, kad prasidėjbs tarp 
Lenkijos — Lietuvos karui Hitleris būtų žygia
vęs į Lietuvą atsiimti Klaipėdos, Užimti Žemai
tijos ir Latvijos Kuršio su Liepojos ir Vientpilfo' 
uostais, o tie uostai masino Sovietų Sąjungą.

— Atrodo, kad Hitlerio paslauga lenkų ne
patenkino? — įsiterpiau.

— Lenkai, neva atsidėkodami, kvietėsi Vo^ 
kietijos aukštus pareigūnus 1938 m. rudenį į 
Baltvyžio girias medžioti. Tie pareigūnai skrido 
kariškais lėktuvais į medžioklę iš Drezdeno, Lėlp 
cigo Berlyno, Karaliaučiaus. Tų kariškų lėktuvų

dugnuose buvo įmontuotos foto kameros su tele
skopiniais objektyvais. Tie lėktuvai grįždavo ki
tu ruožu. Taip jie padarė Lenkijos plačių ruožų 
nuotraukų. Tos nuotraukos turėjo didelę vertę 
vyriausiajam štabui.

1938 m. rugsėjo mėn. Hitleris pareikalavo iš 
Čekoslovakijos Sudėtų krašto. Tame 3 milijonų 
žmonių gyvenamame krašte daugumą sudarė vo
kiečiai,o Čekoslovakija ten padera daug įvirtini- 
mų. Vakarų didžiųjų valstybių garsioji konfe- 
rencijja įvyko Muenchene, 1938 m. rugsėjo 29 d. 
Ten susitiko Hitleris, Musolinį, Chamberlainas 
ir Daladier, kad patenkintų Hitlerio užgaidas.

Lenkų džiaugsmingam nusiteikimui dėl Te- 
scheno grįžimo dar neaprimus, 1939 m. kovo mėn. 
24 d. Hitleris pareikalavo iš Lenkijos Dancigo 
miesto ir karinių kelių per Dancigo koridorių. 
Hitlerio reikalavimus lenkai atsisakė vykdyti.

Po pirmojo pasaulinio karo kažkoks aiš- 
kiauregis pranašavo, kad antrasis pasaulinis ką
rąs prasidės po 25 metų nuo pirmojo karo pra
džios. Daugelis į tai žiūrėjo su nepasitikėjimu. 
Bet Hitlerio beatodairinis siautėjimas Europoje 
sukėlė nerimą Vatikane. Popiežius diplomati
niais kanalais ragino Angliją J r PrąncM ją de
rėtis su Stalinu, kad išlaikius taiką. Tuomet Ste*

3 d. pakeitė užsienių reikalų komisarą Litvino- 
Vą, Hitleriui-priimtinu Molotvu.

Stalinas reikalavo iš Prancūzijos ir Angli* 
jos pabaltijos Valstybių ir Suomijos savo įtakos 
sferon. Demokratinės valstybės nenorėjo pre* 
kiauti laisvomis tautomis ir su tuo nesutiko.

Prancūzijos ir Anglijos derybų misijoms iš* 
'rykus iš Maskvos pasitarimui su savo vyriausy- 
bėmis, 1939 m. rugp. mėn į Maskvą atvyko Vo* 
kietijos užsienių reikalų ministras Ribbentropas į 
ir 1939 m. rugpiūMo mėn. 23 d. pasirašė nepuoli- ’ 
mo sutartį su slaptais priedais. Tų slaptų priedų I 
niekas nežino, bet vokiečiai politikai spėlioja, kad Į 
Maskvos įtakos sferon be sąlygų pateko: Suomija, Į 
Estija ir Latvija, bet Lietuva buvo išskirta.

Pagal slaptą sutartį Lietuvą buvo palikta 
Vokietijos įtakoje. Vokiečiai aiškinosi, kad Ljetu* 
voje gyvena daug vokiškosios kilmės Įmonių ir 
jie savo tautiečių negali palikti be vokiškosios 
globos. * ‘ r ' *

• Po Lenkijos okupacijos 1939 m, rugsėjo 
mėn. taip komunistų ir nacių įtfyko dvejos dary* 
bos Berlyne.

■ , • (Bus daugiau)

linas pradėjo dvejas derybas: viešas su Prancū
zija Ir Anglija Maskvoje,, o slaptas su Hitleriu 
Berlyne. Prieš tai Stalinas 1939 m. gegužės mėn. *
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Mažeika & Evans

EUDEIKIS
DAIMIDGAIDAS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

(Bus daugiau

TeL: YArds 7-3401

Tel.: OLympic 2-1003

TeL: LAfayette 3-35’ii

Tel: YArds 7-1138. HM

Programos vadi] a

AMSULANSO 

PATARNAVIMASChieagos
Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių 

Asociacijos

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES/..

YOU'LL RUN INTO TROUBLE IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WHIuB 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY.

kariams
(“Paša-

Vadaja Aldana Daukut 

Taitfa Hlmtect 4-2411 

715? 5a. Maplewood avi 
CHICAGO, ILL. 4042?

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Šeštadieniais 7—8 vai vak.
Visos

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-4200

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
TeL 737-8600
TeL737-8601

TUKIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija.

5037 Central Avė.
Št. Petersburg, Fla. 33710

Tel. (813) 321-1004

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

by a panel of experts, used as 
directed. But Anaein gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

/ DR. C. K. BOBELIS
/Prostates, inkstų ir šlapumo

Ilfea: kasdien nuo pir
tį penktadienio 3:00 
popiet Šeštadieniai? 

niala hub 8:30 iki 9:30

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IK GH1RUK0AS 

Sandra praktika, spec. MOTERĄ llgce.
Ofisas 2652 WEST 5nh SYRQET 

Tai. PR 8-1223
OflSO VAL.: pirm., antrad., treciai. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Sfaaudie- 
aiaxg 2-4 vaL popiet ir kitu laiku
> ’ sagai auaitarimą.

vo- 
žygiavimą 

Keli n:ų žinios 
rūtai prieš 
as, krašte, 
reikėjo 
n pat psl. 

‘Šios žinios paėjo iš tų 
su lietuviais gyvento-

(Tęsinys)

SKALVIAI-ŠALUVIAI” IR NEMUNO ŽEMUPIO 
VAKARINIAI LIETUVIAI

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA |R MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 Sa. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Buiidine) Tai. LU 54446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neaUUiepia, skambinu 374-BUO4

Lacrt far* 
—a*gk caarpy
• keista 150-b

ma- 
žinių tonias. Dalis G- Mortensenienės

• tai tušti žodžiai, 
eštarauja istorinei 

Karaliaučiaus 
Ordino 

Mortensenienė 
Wegeberichte” 
lV amž. niarš-

’husi g—4 ir 8—8. Šeštadieniais B—i) 
2fcu Wort 63rd SU Chicago. ITL 60629 j

. . - Talei.: PRoopact 4-5W4

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON 

fmw MmMr

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

DR.LE0NAS SEIBUTIs 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3 rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirto. 5—7 vai. vak. 
Ofiso talaf.s 776-2330 

Razidandjoį falai.: 448-5545

GYDYTOJAS IR ęHIRURGAS 
WartchMter Community klinikos 

Medicinos direktorius 
x938 S. Manheim Rd^ 'Wostchortwr, IL. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

X . e- — '
kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 

562-2727 arba 562-2728

Tomorrows drivers — decide today which cars they d 
Hke to drive “In a couple of years” as they enthuse over 1 
scale model of Chevrolet’s 1979 model auto show. Am Griffin 
(left), Alicia Prater (middle), and Jay Byers are as enthusiastic 
about the ndw show as Robert D. Lund, Chevrolet general 
manager and General Motors vice president. “Auto shows rra 
a key barometer for new model sales in every section of he 
country,” Lund says. “They give people an opportunity tc 
inspect a wide selection of new cars designed to meet every 
driving need.* An estimated 40 million persons will view tin 
life-size counterpart (in various forms) of the Chevrolet aute 
show pictured above. _______

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITLANICA AVE

TEL, -L BE 3-5893 

DRi X B. GLEVECKAS 
QYDTTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 Wa*t 103rd Straot 

Valandos pagal susitarimą.

SOPHIE BARČUS 
RABĮJO ŠEIMOS VALANDOS 

Vhfa programs II WOPA, 

' 1490 id L A. M.

L b tu vj v ta

ir šėkmadlt

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEkSt 69th STREET . . . REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-8672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410i iš WOPA stoties, 

ia 1490 AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga 

2646 W, 71st Street
Chicago, niiaois 60629 

Telef. 778-5374

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, DI.

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

Telef. 476-2345

"Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano Tėvas jį mylėt, nes pas 
|į ateisime ir apsigyvensime". — Jono 14:23.

Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako: “Štai aš stoviu prie durų ir 
beldžiu, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas ji užeisiu ir va
karieniausiu su juo”. (Apr. 3:20) Ar esi pabudęs ir atidaręs jam savo šir
dies duris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie, kurie miega, miega nata 
t j, bet mes juk esame dienos vaikai ir šviesos vaikai. “Todėl kaip dieną 
elgkimės, padoriai. Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime šalin 
tamsybės darbus ir apsivilkime Šviesos šarvais”. (Rom. 13:12) Ar esi ap
dengtas Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais ir apsivilkęs teisingumo 
rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus ir nesuteptus šiuo pasauliu?

5V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Eland, N.Y. 10303

apie 
čiau 
nios 
(Scriptures, t. II, psl. <i(>2—711) 
verčia suabejoti kiek tiksliai G. 
Mortensenienė panaudojo doku
mentus. Visų |iinua ką t e “\Ve- 
geberiėhte’’ atvftižthioja? Pagal 
G. Mortensenienc tai būk nekal
tos geografinės informacijos ko
kiems tai keliautojams po kraš
tą. Bet T. Giršo kemeritarais 
(Scriptores, t. II; psl. (562—G64) 
kitaip nušviečia tuos dokumen- 

, tus. Jis tvirtino, kad Ordino ar
chyvuose rastieji trumpi marš
rutų po Lietuvą aprašymai at
vaizduoja šnipų .pranešimus, 
gautus iš įvairiu failinių ir jie 

: skirti tam. kad palengvintų 
1 kiečių kariuomenės
• priešo krašte.
: buvo karo žygių ma 

lietuvius, rašo T- Gi 
į kur užkariautojam: 
skinti sau kelią’’ (T

* 662). “ 
' pasienio 
' jų, kurie gerai.žinojo kelius prie
šo pusėje. Būdavo ir taip, kad 
žinių gavimui buvo siunčiami

! šnipai, kurie tam tikrais būdais 
išklausinėtų gyventojus ir su
rinktų žinių apie atsumus, apie 
esamas pakelėse gyvenvietes, 
apie vietas, tinkamas kariškai 
stovyklai, naktigultai, apie pas
tebėtus sunkumas kelyje ir apie 
priemones joms nugalėti, žinių 
teikėjais buvo dažniausiai paly
dos iš pasienio gyvenviečių, ypač 
iš Baigos, Brandenburgo, Kara
liaučiaus, Ragainės ir Klaipėdos 
apygardų ir be to lietuvių pa
bėgėliai arba prūsai, kurie bu
vo persikėlę Į Rytų Lietuvą. Su
rinktos žinios buvo siunčiamos 
į Karaliaučių ir čia iš tų žinių 
buvo sudarinėjami trumpi mar
šrutai, kurie buvo multiplikuo
jami kai o vadovybės reikalams” 
(Sčriptorės, t. II, >«1. 663—664).

.Tokiu būdu rastieji maršrutai 
nebuvo šnipų tiesioginiai prane 
Šimai, o dažniausiai tik ištrair

Iš to žemėlapio neva galima pa
daryti išvadą apie lietuvių etni
nes sienas, šis žemėląpis vadina
si “Ostgi-enze dec Wildernis 
(Westgrerize drf ^ditouev) inn 
140055 Neturėdamas \i os tos 
medžiagos, pas’remia t sudary
tas žemėlapis, sunkti spręsti 

autorės sąžiningumų. Ta- 
anksčiau paskelbtosios ži- 
apie kryžiuočių maršrutus

kos iš tų pranešimų. Maršrutų 
sudarinėtojai notuiėjo tikslo 
aprašinėti gyvenvietes arba geo
grafini gyventojų išsidėstymą, 
jų uždavinį buvo siauresnis: 
ka p trumpiausiu ir patogesniu 
keliu pasiekti rvtų lietuvių gy
venviečių centrus. Maršrutai 
kartais siekia labai nutolusius 
punktus, pvz. Neries (Vilijos) 
aukštupį, Nemuno aukštupį 
(Seriptorcs, t. II. psl. 688 —708), 
taip vadinama “\uxtotę” (Auk
štaitija) ir numato ne atskirų 
rsmenų kelionei, bet kariuome
nės žygiavimą. Todėl ir maršru
tuose smulkiai nmaidoma apie 
perėjų buvimą ar nebuvimą, 
apie naktigultas, apie, vietas, 
kur gauti vandens ir pašaro ar
kliams, maisto kariams. Atskiri 
vienkiemiai, smulkios gyven
vietės tuose maršrutuose nebu
vo žymimos; nurodyta tik to
kios gyvenvietės, kur galima pa
talpinti karinį dalinį. Karo žvilg
sniu, ta! visai suprantama ir šia 
ypatybe *enka susidomėti- To
dėl reikia sutikti, kad- maršru
tų žinios apie gyventojus ir jų 
geografinį pasiskirstymą yra ne 
pilnos ir vienašališkos. Tačiau 
ir šios žinios skiriasi nuo tų, ku
rias patiekia C. Mortesenienė. 
Visų pirma iš paskelbtų maršru
tų matoma, kad po visą šalį per 
miškus ir balas šakojosi daug 
kelių ir gyventojai tiksliai žino
jo atsumus tarp atskirų punktų, 
persikėlir 
t.t., nes jie nuo 
naudojosi. Antr: 
kelių buvo gan 
kur buvo galim 
poilsį ir gauti 1 
ro arkliams ir 
pakankamai”, 
žymima 
tuose).
keliais (vokiečiams) nebuvo be 
pavojų, taigi kur tai toliau nuo 
keliu turėjo būti priešiškai nusi
statę lietuvių gyventojai. G. 
Mortensenienės žemėlapyje dy
kros tam tikrose maršrutų vie
tose pereina Į apgyventus plotus 
žymiai toliau Į vakarus nuo Ne
muno. "Wildniss’ — tai visai ne 
dykuma be gyventojų, kaip tai 
neri atvaizduoti G. Mortensenie
nė, bet tik retai apgyventa teri
torija. “Dykros, rašo Zveckas. 
kurios Ordinui viešpataujant 
dengė prūsų Lietuvą, visai nebu
vo neapgyventos. 20—30 klm 
ruožas palei sieną buvo greit vėl 
atkurtas (po baisaus sunaikini
mo, kuri padare kryžiuočiai. P. 
K.) ir toliai!, kitų rajonų miš
kuose. galima blivo rasti nedide
lėmis grupėmis gyvenančių me
džiotojų, žvejų ir kitų žmonių, 
kurie ieškodavo pragyvenimui 
maisto. Pievos viliodavo žmohes, 
nes teikė pašarą, kuris turėjo 
paklausą kaimyniniuose kraš
tuose”. (A. Zweck, 1898, psl. 
133). Tie žmonės vedė sunkią 
kovą su mišku ir užkariaudavo 
savo dirvoms vis didesnius plo-

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUaNICA AVE,

Kas gi buvo nenuilstantys 
kovotojai su mišku? Tai buvo 
lietuviai.

Vietiniai gyventojai prie Nemu- naudotis prityrusiais palydovais, 
no žemupio, pagal G. Morten- kurie žinojo kelius per girias ir 
senienę (1927) buvo ne lietuviai, balas. XV amž. pradžioje į šią 
bet Skalviai (Schalauen) — tau- teritoriją būk tai pirmąkart 
ta artima prūsams. Kas liečia pradėję nersikfsustyti lietuviai, 
lietuvius, tai jie, tarytum, gyve- kurie tokių būdu yra “naujaku- 

Apmui PnHezai. Mea. ban-Vn? liktai Nemuno vidurupio sri- riai’, bet ne senieji krašto vidu
tyje, kuri sudarė jų vakarinę rio gyventojai. Kadangi G. Mor- 
siehą. Tarp lietuvių ir skalvių tčnsenicnė prūsus skaitė 
(šaluvių) buvo platus ruožas p.e-; ‘sveUm ns” lietuviams, o 
apgyventos žemes iš pirminių viri 'š~luvi?.i) 
(neliestų) girių, nepereinamų patys pr”sii 
balų — visai žmonių nenaudo- išvada, 
jamų žemių.’

Savo tezėms patvirtinti G
Mortensenienė pateikė jos p’ada- Politinis tikslas viso to pseu 
rytas ištraukas iš Ordino marš- dcmoksliŠKo jovalo aiškiai 
rūtų (“Wegebericht1 
apie kelius, kurie vedė iš pieti- tvirtinimų - 
•nės ir vakarinės provincijos da- kita dalis p 
lies į rytus ir į šiaurę. Iš šių niar- tiesai. Tyrinėdai 
srutų būk tai aiškėja, kad ten- archyve .-nepaskelbtus 
torijos centrinėje dalyje XIV ir dokumentus, G 
XV amž. gyventojų nebuvo ir iš tų lietuviškų 
kad susiekti su lietuviais, kurie ‘sudarė XIV ir 
gyveno už Neihtino, reikėdavo rūtų po Rytų Prūsiją žemėlapį

ietas per upes 11 
lotos tais keliai; 
i — kai kur pri;
1 dideli kaimai 
a rasti 
(raisto
maisto kariams 
trumpai buvo 

kai kariuose maršru- 
Trečia — žygiuoti tais

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2613 W. 71 St. Tai. 737-5145 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
' “contact lenses’”

VaL agai susitarimą. Uždaryta tree.

For your headache get 
extra strength and safety, too

Anaein® has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And
Anaein combines that strength 
with safety.

Like all leading headache 
tablets, Anaein starts with a 
pain reliever recognized safe
Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anaein.

visai 
skal

os nuomone tie 
tai iš čia seka jos 

d lietuviai neturi jokių 
is’.oiinių teisių į Nenrupo ženiu- 
pio leritoiiją

Politinis tik

‘Lietuvos Aidai*
KAZĖ BRAŽDllONYTi'

Žalgirio mūšio paminklas, kuris karo metu buvo nugriautas

IF you DRIVE AT THE 
M/Į/įMUM SPEED STAY IN 
the MGUr LANE.

KNOW YOUR HEART

HELP ¥OUR HEARLFUN

HELP YOUR HEART

5 NAUJIENGX. CHICAGO 4, ILU Wednesday, July 11,

PERKRAV6TYMAI

MOVING 
Ltidimri — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
— R. ŽEEĖNAS

Tai. WA 5-8063; - -• • -z/
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AGNE LUKŠYTE

T

f

Juozas stovi susilenkęs prie 
masines, kuri žviegiančiu bilde
siu, visokiomis kryptimis besi
sukančių įvairiu volų ir piūklų 
pagalba isšuka iš geležies, tarn 
tikros formos dalį, o ta, sujung
ta su kitomis atitinkamomis da
limis, bus sumontuota j mašiną, 
atliekančia žeiiidirbvstės dar
bus.

Išsnukhiją dalį Juozas geleži
nėmis replėmis išima iš mašinos 
ir tuoj pat kelis kartus įkiša į 
čia pat sicvinė’o muilino van
dens kibirą. Dar karštą ir garuo
jančią iškelia į viršų ir, laikyda-

Vasara pasibaigė, cikados nutilo
i muilinu vandeniu, mašinoje 
bepurškianėiu.

Ihisimena nuolatinį žmonos
■ niurzgimą:

Ir pabūk tu namuose svy
riai- Pareina suodinomis ranko-'j 
mis, lyk būtų kaminus krėtęs, 
ir išpurvina visus mano rank
šluosčius. Kiti .vyrai švariomis 

1 rankomis, nes moka geresnį dar-' 
’ br susirasti.
Į Juozas lauęra kartėlį. Pasku-. 
tinius kelerius metus jis iš jos 
nieko kito ir nebegirdi, tik prie
kaištus, kurie prasideda ir pa- 

Kįti vyrai' moka tą.

nias prieš šviesą, tarsi matuoja 
plika akimi, ar tiksli, ar ne. j

Mašiną prisuka, bet jos vidui J 
palieka purškianti muiliną van
denį. Triukšmingas mašinos bil
desys dingsta, ir lieka lyg ko
kio ikvraus vabdžio zirzimas.

Vėl ilgokai pamirkęs išsunk
tąją dalį kibire, ištraukia ir, 
pirštais pabandęs, ar jau atvė
sus, painia į rankas ir stropiai 
apžiūri.

Ateina prižiūrėtojas ir, paė
męs iš Juozo rankų, su tam tik
ru fabriko matu išmatuoja įvai
rius jos Išsikišimus ir apvalu- , 
mus.

— Puiku. Vėl vienas pavykęs

sibaigia:
i vyrai moka aną . . ..kiti vy 

rai viski žino geriau, uždirbi 
| daugiau ...”

Taip ir tęsiasi, kaip kokia 
giesmelė, kuri yra be pradžios 
ir be pabaigos.

Rodo-s, ir mašina įsijungia i- 
taktą, ir prislopintam jos bilde
sy girdisi: kiti vyrai, kiti vyrai, 
kiti vyi-ai ...

Skambutis nutraukia jo min
tis. Išjungia vandenį. Dar kar
tą peržiūri visus išjungtuvus ir, 
pasiėmęs iš persirengiamojo 
kambario brezentinį krepšį, ku
riame atsineša pietums sumuš
tinius, išeina į tvankią, apniu-, 
kusią vasaros popietę.

Grįžta namo ;

■-/'’z'BO

plėšia ausų būgnelius . . Jis. jat-daug pasakų pripasako- 
Kuo arčiau namų, tuo paina- tų, o ji krykštautų, ir mėlynos 

žiau Juozas eina. akutės spindėtų džiaugsmu. Kei-

jungtuvas. Naujo gabalo nebe- sustojimo vietoje, netoli namu,
pradek, tuojau laikas namo.

Juozas žino — tą likusį pen
kiolikos minučių laiką jis turi 
prasikrapštyti prie mašinos.

Patepa mašiną alyva šen bei 
ten ir pabaigęs plaunasi rankas

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimu! 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

jul . Naujienų administratorė - 
Kristina* Austin, yra dėkinga jai 
už pokalbius ir pažintį, taip pat 
už prenumeratą. ,

— Inž. Pranas- Puškorius, 
Cleveland, Ohio, tapo Naujienų 
skaitytoju, užsisakydamas jas 
vieneriems metams. Dėkojant j 
jam už prenumeratą, gerą žinią, 
malonu skelbti visiems skaity
tojams, prašant aktyviau prisi
dėti prie platinijno vajaus.

— Stasys Vanagūnas iš Mar
quette Parko, pratęsdamas pre
numeratą, atsiuntė $5 auką. Po 
$2 už kalendorių atsiuntė Petras 
Balzaras iš tos pat apylinkės ir 
pon;a Anna Dambrauskas įš 
Bridgeporto., Dėkui visiems.

— Izabelė Kandrotienė iš Tp- 
, ronto, pratęsdamas prenumera- 
į tą, atsiuntė $4 auką. Daugelis 
: skaitytojų ją atsimena iš jos 
stilingų aprašymų bei korespon
dencijų iš Kanados, parašytų jai 
vienai charakteringu būdu bej 
stiliumi. Skaitytojai ir redakch 
ja pageidautų vėl matyti jos ra
šinių. Dėkui už juos ir už auką..

J ‘ I

i —Walter Vessex, ilgesnį lai*
i .U.į

. K. Mantucj 
kienė iš East Chicago vasareši

i metui išvyko į Knox„ Ind ■

Jis jau yra daug karty pergal- sta, Laima, švelnumu taip pri- ka Miami Fia

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, III. Tel. Virginia 7*7747

Registruokite savo namus 
biznius, sklypus pardavimui jai 
26-tus metus veikiančioj įstai 
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

Du.butai, medinis su skiepu ir ga
ražas. švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
Troy.

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas 
auto garažas. Avers ir 26-ta.
Medinis namas su geležies (Hard 

ware) prekių krautuve. Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY '
Notary Public

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

DAR SENA KAINA

Parduodamas žema kaina 4 kamba
rių mūro namas ant 37 pėdu sklypo. 
Nauji Jangai, naujai išdekoruotas. 
tuoj galite keltis, priešais Marquette 
parką.

I.ABA1 ŠVARUS 2 butu namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37^000.
NAUJAS 2 aukšty mūro namas Mar
quette Parke. 2 butai po 6 kambarius 
ir trečias gražiame beismante. Daug 
vertingu priedų.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jai stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvyniu, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800. t

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug oriedu. Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

MODERNUS z aukšty mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

vojęs, ką žmonai pasakytų, jei 
nepradėtų miksėti. Jis žino, nė
ra prasiu‘is pradėti, nes vistiek 
nepajėgs savo minčių sklandžiai 
išdėstyti. O ji taip moka jj žvilg- 

t t jsniu nutildyti!autobusu. Išlipa . , -Atidarant vartelius, atlekia sirengęs, siek tiek užvalgo jau 
vyresnioji duktė Laima, išskė- atvėsusio maisto, o likusį išme
tus rankas, jo pasitikti ir kažką ta į šiukšlių kibirą.
pasakoja. Jis pagriebia ją į glė
bį ir išbučiuoja.

Zmoiįa išeina į kiemą ir pra
deda piktai rėkti:

— Na, ką tu darai!? Tik-ką 
Į švariai aprengiau, o tu ją į glė- 
jbį su savo tais purvinais drabu
žiais, suodinomis rankomis. Ir
taip tu man nesuprask.

Laima atsitraukia nuo tėvo ir

ir eina pamažu. Jaučia neišaiš
kinamą ilgesį, lyg norėtų eiti ir 
eiti tolyn — ir nebegrįžti.

Drėgmė tokia sunki, kad vos 
gali alsuoti. Cikados aplinkui 

x ( cirpia taip skardžiai, kad. rodos,

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuvių Įstaigą:

1 American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643 

Telef. 312 238-9787 y "
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio-

r’. C s — -s - " - ’ "
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus Eaštus; ! r - . _ . - - - - - — * 1
macijas visais kelionių reikalais. . . |

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik relaia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45-60 dienu.

mena jo motiną, nors negalėtų atvyko Detroitan. 
pasakyti, kad jos veidelio bruo
žai būtų pąnašūs j motinos.

Audrutė, deja,
- nusidavus į Danutę, tokia pat išsikįė 7 aėariį'lįdbikę^ 
irzli. Juozas, .nusimaudęs ir per-!

”1 — Matilda Melienė iš Brigh-j 
' ton Parko lankėsi Naujienose iri 
l Įteikė gražią rankų darbo ske4 

; — Vienam ir valgyt nesinori, Pet3 Laimės šaltiniui Naujienų^ 
• — pasako pats sau garsiai. ' j piknike, kuriame ji taip pat ža-: 

Nueina į garažą, apžiūri iria-, dėJ° dalyvauti. M. Melienė kiek-i 
šiną ir pagalvoja, kad reikėtų' vienais metais savo dovanomis^ 
ją valytį ir .plauti, betgi rytoj' bei rankdarbiais pradžiugina! 
marios laiko/ j Naujienų pikniko dalyvius, pa-!

Pasivaikščiojęs po k i e m ą,! rėmusius Naujienas.
grįžta į vidų ir sukrenta minkš-Į šaltinio dovanų tarpe bus ir lėlė;

— Lietuvaitė, kurią dovanojo:

‘ I11CLU.1 IbvyKO Į IYUUa,, lllU I 

visai kitokia y/_ Hoffman iš Marquette Parke i

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

.vairi apdrauda—INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd SL, Chicago 

TeL 767-0600.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street - »•

TeL 737-7200 arba 737-8534

Laimės-

toje kėdėje šų knyga rankose.
  v _ Skaitydąųiąs negali susikaup- ponia SB iš Marquette Parko 

pradeda verkti, kumšteliais trin-nes kelios ųikados, rodos, čia Nuoširdus dėkui joms. 
' _ ___ [pat už lango, lygiai taip pati

žmona paima už rankutės an- žviegiančiai cirpia, kaip ir jo- - - -
nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- traja dukterį Audrute nasiva- 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kaštus; Į * ‘ T - ’. . ’’ F .,
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teiki ame infpr- ? dina l^aimąir praeina pro jį

i damasi akis.

DĖMESIO NORINTIEMS 
APSIGYVENTI CENTRINĖJE 

FLORIDOJE.

Parduodami vieno arba pusės akro 
klypai prie labai gražaus ir didelio

Save Hot, 
have not
' You cannot spend tomorrow ū 

\ what you have not saved today. V 
So the wise save for tomorrow' 

by joining the Payroll Savings
■■ Plan today. . ____’__ __

Because mighty U. S. Savings '
. Bonds from little pay check 

allotments grow.
And a Bond every payday' 

could keep your doctor-to-be 
away. At medical school. Or take 

į you away. On vacation.
So do put off for tomorrow 

what you can save today. Join the 
Payroll Savings Plan.

For, remember, a rolling Bond 
gathers no moss. But it does , ■ 
gather interest.

Which is why a Bond in time; 
saves.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ava. 
Tek 927-3559. . V.- XU. —---------~

I ežero, gero žuvavimui. netoli Walter
I daugiau sužinoti, prašom rašyti, skam-

Richardas ir Rūta Timpt 
Walk-In Water-Lake Estate 
9437 Pinetree Dr. 
Lake Wales,’ FL' 33853 
Tel. 813 - 6962575

pat UŽ lango, lygiai taip pati I Disney Cypress Garden. Norėdami
v . .’ v- . I. . . . . j j daugiau sužinoti, prašom rašyti, skam-

j — Della Zunas rašo Balzekoj binti arba atvažiuoti pas:
i Lietuvių Kultūros muziejaus I DĖMESIO

62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobili® 
Liability" apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND ĄVE. 
523-8775

.masina fabrike. .. j j_,ieiuvių xvuuuros muziejaus
Juozas pradeda jausti neišaiš-1 biuletenyje, kad- Stella Kaula- 

irzlūm^. Ko gi norėti,’ kiėnė išbuvo 'Bfidgeporto Lie- 
^nasta jis, kad moteris dėl vyro tuvių Namų Savininkų Draugi- 
žodžių nesierzintų, jei cikada, . jos pirmininke net 30 metų. Ji 
tokio dydžio, kaip rankos nykš-( priklauso 14 klubų bei organi- 
tys, savo nepaliaujamu čirpimu ’ zacijų. Stella ir Adolfas Kaula- 
jinoka Išjudinti pačius slapčiau- kiai yra ilgamečiai Naujienų 
sius sielos kampelius ir sufor-’ skaitytojai.
rhuoti juos tokiomis aštriomis j
^smailumomis,’ kad jos pradeda"; Hamiltono Lietuvių Pensi- 
skaudžiai durti. ; j nėrikų Klubas turi sėkmingai

(Iš “Europos Lietuvio”)' chor^’ kuriam vado-
’- .jjvauja A. Juozapavičius. Chorai

- . neseniai koncertavo Sears pre
kybos centre. Akompanavo D.

I

tęsdamasi abi dukteris, nė ne- 
pažvelkdama į ji, tik skubiai iš
pildama žodžius:

— Valgis paliktas krosnyje, 
dar šiltas. Važiuojam pas ma
mą, grįšim tik sekmadienį, po
piet. ' J - -
l. Sudiev,.Danute, —- išgirsta- 
Juozas savo . paties balsą, kuris 
yį-rpa graudumu, ir dėl to jis su
pyksta pats ant savęs. Stebi vj? 
sas tris; einančias gatvele.iki 

Į plačiosios gatvės, kurioje gaus
■taksį. J . •’

Laima gręžiojasi į-j į. Jis pa
mojuoja.
< Laimai be/ palietyos sukiojan
tis, Juozas mate žmoną, suduo- 
dančią jai į nugarą. Po to Lai
ma nebeatsigręžia, ir, joms din
gus užsisukime, Juozas įeina 
vidun.
. Nors tieg, galvoja jis, bus ra^

: — Vytautas Ruginis iš Cicerc;
X • • .■ .. baigęs vaidybos bei teatro stu-

-- Marija Trainauskienė, Cle- dijas bakalauro laipsniu Illinois 
land, Ohio, SLA seimo dalyvė,' universitete, dalyvauja Produc- 
užsisakė Naujienas vieneriems ti°n B-vės pastatyme “Visuotr 
metams. Be abejo, ji priklauso nas užtemimas ’ ir sėkminga: 

,-toms lietuvėms moterims, kurių vaidino poeto Arthur Rimbaud 
dėka amžių bėgyje labai nepa- rolę Pary teatre. Vasarą šis vei-

įnybė ir tyla. Jei kartais taip at- lankiose sąlygose -išliko lietuvy- kalas bus statomas kituose mies 
šiti o, a ii I^ainia lilvtų su juo i bė, ir lietuviškumas, taip pat lie- tuose, o rucįenį V. Ruginis gi- 
vienu du, tai būtų džiaugsmo.' tuviški papročiai iki mūsų die lins teatro studijas Yale univer 

sitete. Jis yra mokęsis Šv. An 
tano parapijos mokykloje ir ge 

’ ' SIUNTINIAI !LIETUVA ' ’ rai kalba lietuviškaL
MARU A NOREIKIENe ' ‘ J

2608 West 69th St, Chicago^ m. 60629 « T|l WA 54787 ;
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. !

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIU

/

XP-79-H£

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

marqueite gift parcels service 
250Į W. 69th St, Chicago, HL 60629. — TeL WA 6-2737

TRAILER MECHANICS
Minimum 2 years’ experience. Large growing -company.
Union shop. Mobile and shop positions available. 3 shifts.

INTERMODAL, INC.
254-6105'. Contact Tom or Paul

l

HELP WANTED — MALE 
Darbininkt! Reikia

TRAINEE WANTED

To lem the Mirror trade. Some car- 
pentery skills helpful.

277-6440

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia darbininku-darbininkiu

PART TIME
NEWS MONITORING SERVICE 

Needs local agents. Excellent spare 
time income. No experience neces
sary.

CALL TODAY. - 8437001
Ask for CATHY

NAMU REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

k

■£

Į

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tei. REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

I

I

— Kristina Daina Pavilanyti. 
baigė St. Hyacinthe Veterinari
jos mokyklą daktarės laipsniu 
Dirba Kowansville prie Mont 
realio.

— Kpt. L. K. Baršauskas da
bar yra Kanados kariuomenė 
tankų pulke, Schwarzvald* 
mieste, Vokietijoje. Ten pat y r; 
kitas Kanados lietuvis — artile 
rijos kapitonas Marius Grinius

— Čikagos skautės ir skauta 
stovyklauja Rako stovyklavietė 
je, Custer, Mich. Stovykla tęsk 
iki liepos 21 dienos.

— Pasaulio Lietuviu Gydyto 
jų S-gos suvažiavimas įvyk: 
rugsėjo 1-3 dienomis Toronte 
mieste, Kanadoje. Visiems na
riams yra išsiuntinėti kvietimą 
bei kita informacija. Jei kas ne 
gavo, prašomi teirautis pa; 
PLGS sekretorių: Dr. A. Bar 
kauskas, 64 Ellesmere Rd., Scar 
borough, Ont., Canada. Telefo 
nas (416) 444-6117.

— Vytautas Puškorius, Cleve
land, Ohio, baigė Bowling Green 
State universiteto Muzikos ko
legijos p'ano klasę bakalauro 
laipsniu. Clevriando lietuviai 
dažnai turi progos gėrėtis jo 
koncentrais. Jis taip pat yra 
koncertavęs New Yorke ir Či
kagoje.

— Sigitas Krivickas yra oku
panto atsiųstas j JAV Tiesos ir 
Moskow News korespodentu. 
Jis pakeičia Joną Lukoševičių. 
Taip pat atšauktas Rimas Mali
šauskas, Sovietų pasiuntinybės 
Washingtone 2-sis sekretorius 
ir konsulas. Jį pakeičia Edmun-į 
das Juškys, anksčiau ėjęs šias* 
pareigas.
------LB (R) Brighton Parkoj 
apylinkės piknikas - gegužinė 
įvyks liepos 15 dieną, sekma
dienį, 12 vai. Vyčių salėje ir so
delyje, 2455 W. 47 Št. Veiks vir
tuvės, baras ir bus daug įvairių 
laimėjimų, šokiams gros Kosto 
Venckaus orkestras.

Kviečia Valdyba

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
DAR KITUS SKAITYTI

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” '

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.
----------------------------------------------------------------------------

HOMEOWNERS POUCY
F. Zapolis, Agenl 
3208'/2 W. 95th St. 
Everg. Park, 111, 
60642, - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL 4 AmocUU* 

2649 Wert 63rd Street, 
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047. ' 
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metu, patarnaudama klientams.

MOVING
Apdravatas perkraustymaa 

U fvairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-1882 arba 376-5996
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