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DIKTATORI
GVARDIJOS VADUS

Orkestras visą laiką grojo 
Įvairias modernias melodijas. 
Kartu su orkestru dainavo ke
lios dainininkės. Scenoje vienu

bai lankščių šokėjų. Salėje buvo 
daug lietuvių, kartu su Savicku 
dirbančių naudingą visuomeni
ni darbą.

Amnesty International 
peticija Brežnevui

valdė Nika-
Krašto prezi-

SOMOZA ATLEIDO KELIS NEVYKUSIUS 
NACIONALINĖS

Pusketvirto bilijono 
saulės energijai

WASHINGTON.' D.C. — Pre-

kai pasieks

Pe-‘0d^al Gr
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DIDELIS DRAUGŲ SKAIČIUS PAGERBĖ SENATORIŲ FRANK SAVICKĄ
•BUVO PILNA CQNDESA DEL MAR SALĖ, 

PILNAS KIEMAS AUTOMOBILIŲ

CHICAGO, Ill. — Praeitą pir- užkandų, kurie jam patiko, 
madienį, liepos 16 d., pavakare 
1800 sen. Frank Savicko drau
gų, giminių ir artimųjų pagerbė 
politiką ir visuomenės veikėją.

Visą laiką grojo orkestras ir metu atsirado būrys gerų ir la- 
nuolat dainavo solistai ir cho
rai įvairias, dainas ir melodijas.

Pusę aštuonių salėje pats se
natorius Savickas pasakė, trum
pą kalbą apie šio parengimo 
svarbą. Salėje buvo daug arti
mų Savicko bendradarbių Illi
nois Atstovu rūmuose ir Sena- 

_ tė, JAV Kongreso atstovų, laik
raštininkų, savivaldybės tarnau
tojų, darbininkų, unijų pąąeigū- 
nų ir daug demokratų partijos 
veikėjų. Sen. Savickas ’susirin
kusiai miniai pristatę ir savo 
motiną kuri jį išaugino ir pa
darė tuo, kuo jis dabar yra. Vė
liau Savickas atsiprašė, ,kad’ne
galėjo suminėti didesnio atvy
kusiu žmonių. skaičiaus vardų, 

-. '- nes tai užimtu labai dattg laiko.

ir heatvykusiems, bet prisiuntu- 
siems laiškus. . r

Baigęs kalbą sen-. Savickas 
supažindino publiką su atvyku
sia ponia Jane Byrne, neseniai 
išrinkta - Chicagos miesto -majo
re. Ji pasveikino, sen. 'Savicką, 
sutraukusį tokį dideli kiekį senų 
savo pažįstamų, demokratų par
tijos veikėjų, -lUjnoiš' įstatymų 
leidėjų, savivaldybės pareigūnų 
ir draugų. Ji pasveikino senato
rių Savicką, sugebėjusį suorga
nizuoti "tokį didelį būrį Chica
gos gyventojų, kurie nori palai
kyti. draugingus ryšius su Įsta
tymų leidėju. Ji visiems parodė, 
kokius artimus ryšius su žmo
nėmis turi senatorius Frank Sa
vickas. Majore Jane Byme baigė 
kalbą, pabrėždama, kad ir jai 
pačiai buvo labai smagu susi
tikti su tokiu dideliu demokratų 
partijos veikėjų skaičiumi. Ji 
palinkėjo sen. Savickui sveika
tos ir sėkmės..

Visa salė smarkiai plojo ma
jorai Byme už atvykimą ir pa
gerbimą. Dar kartą padėkojo 
jai ir sen. Savickas. Jis paprašė 
visus susirinkusius užkąsti spe
cialiai paruoštus užkandžius, nu
malšinti troškulį ir pasižmonėti.

Salėje buvo daug baltų ir juo
dų partijos pareigūnų" ir savi
valdybės tarnautojų. - Gerai vei
kė keturi barai, kuriuose po du 
pareigūnai patarnavo.

Salėje taip pat buvo pastaty
tas ilgas stalas, apkrautas ska
niai paruostais valgiais. Kas no
rėjo, tas galėjo pasirinkti tokių

Liepos 18: Simforoza, Fred- 
rikas, Astutė, Emantė, Tautvi- 
]is, Visvydas. > -, ■

Saulė teka 5:30, leidžiasi 8:22.
Orąs šiltas, gali lyti. , .
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zidentas Carteris yra pasiryžęs 
per 10 metų išleisti pusketvirto 
bilijono dolerių saulės energijai 
kaupti. Reikia suprasti, kad vy
riausybė ir Kongresas saulės 
energijos nekaups ir jos nepar
davinės, bet vyriausybė samdys 
geriausius mokslo specialistus, 
kad jie pagamintų priemones, 
kurias galės pagaminti pramoni
ninkai ir pardavinėti tiems, ku
rie norės saulės--energiją nau- I 
doti. Specialistai ištirs visą-rei
kalą, suras patį pigiausią būdą 
ir leis Amerikos piliečiams, 
■bendrovėms naudotis surasto
mis saulės energijai kaupti prie
monėmis.

mulą Chomeinį
TEHERANAS. Iranas. — Sos- 

i tinės radijo stotis pirmą kartą 
1 antradienį paskelbė, kad bomba 
buvo pale’sta į minią, susirinku
sį į generolo laidotuves. Pirma 
žria sakė, kad bomba buvo 
mesta į minią. Kiti tvirtino, kad 

j mesta Į maldyklos vidų. Dabar 
f aškėja. kad bomba buvo paleis
ta į generolo laidotuves. Paaiš
kėjo. kad Teherano įgulos vir- 
šminkas buvo sunkiai sužeistas 

j ir nuo žaizdų mirė. Jis buvo pa- 
; pasakojęs Chomemio žmonėms, 

kad ruošiamas sąmokslas prieš 
Bazargano vyriausybę. Policija 
suėmė bombos metiką. Jis ir 
dar du jauni vyrai buvo sušau
dyti. Nuo bombos sprogimo žu
vo 11, o 22 sunkiai sužeisti. Kaip 
žuvo gen. Rahimi, iki šio meto 
dar nepaskelbta.

RENGIASI APSIGYVENTI FLORIDOJE, KUR ŽMONA SENIAI GYVENA
MANAGUA. Nikaragva. — 

Ilgametis Nikaragvos diktato
rius Anastasio Somoza šiandien 
atsistatydino. Jis planuoja iš-

Amnesty International Lon- skristi į JAV ir apsigyventi 
done pirmadienį pasiuntė tele- ■ Floridoje, kur jo žmona su vai- 
gramą Sovietų Sąjungos prezi
dentui Leonidui Brežnevui pra
šant pakeisti mirties bausmę 
Ukrainoje nusmerktiems ketu
riems žydams.

Sovietu Ukrainos aukščiausias V 
teismas prieš dvi savaites pa
tvirtino Donecko srities teismo 
1978 m. rugpiūčio 28 dieną pri
imtą mirties bausmės nuospren
dį Rafaeliui Adjastiviji, Elijai 
Mikhailišvili, Gabrieliui Spiaš- 
vili ir ketvirtam, pažymėtam tik 
vardu Abassov.

kais jau šernai yra apsigyvenu
si. Somoza pareiškė, kad plates
nį pareiškimą - Nikaragvos gy
ventojams ir visai Amerikai jis 
paskelbs JAV-se, 
Miami. Fla.

Praeitą pirmadienį 1,800 senatoriaus Frank D. Savicko 
bendradarbių, draugų ir giminių pagerbė jį už vedamą 

naudingą visuomeninį darbą.

Illinois gaus mažiau < 
gazolino

SPRINGFIELD, Ill. — Iš pre
zidento Carterio kalbos aiškėja, 
kad visos valstijos gaus mažiau 
gazolino. Nustatyta, kad Illinois 
valstija gaus 5%- mažiau gazo
lino, negu gavo iki šiol. Bandys 
įtikinti kiekvieną automobilio 
savininką taip viską planuoti, 
kad suvartotų mažiau 'gazolino. 
Atrodo, kad 5% mažiau netu
rėtų sudaryti sunkumo. Prezi-

1

GUBERNATORIAI GIRIA PREZIDENTO CARTERIO 
KALBĄ IR JO PASIŪLYTUS PLANUS

KANSAS CITY, Mo. — Prez. 
Carteris pirmadienį pasakė kal
bą National Assn, of Counties 
konferencijoje. Joje buvo išdės
tytas energijos planas 10 metų 
laikotarpiui. Per tą laiką naujų 

i energijos šaltinių ieškojimui bei
dentas ir šlesingeris apskaičia- išvystymui bus išleista 140 bi- 
vo, kad tie 5% gerokai sumažins Hjonų dolerių. Į planą įeina 
valstybės išlaidas ir nereikės energijos užtikrinimo bei garan- 
tiek daug mokėti arabams. Vo- tįjos programos, kad “mūsų tau- 
kiečiai, japonai ir švedai labai Įa daugiau nekentėtų nuo ne
patenkinti šiuo prezidento pa-»prielankumo dėl užsienietiškos 
tvarkymu. Jie mato, kad ame
rikiečiai be reikalo gazolino ne
degins, kaip jį degino ligi šiol.

Keisti tie paketai!
SEATTLE. — Prekių krovė

jai Los Angeles stotyje nustebo, 
pastebėję, kad keli kartoniniai 
paketai pradėjo judėti. Juos ati
darę viename rado keturias “ka
rališkas” gyvates, vieną Gila 
monster (pabaisą) ir kalnų barš
kuolę, siunčiamas Seattle Wood
lawn Parko zoologijos sodui. 
Siunta saugiai įpakuota, bet bu-< 
vo be perspėjimų.

— Pekin, Ill., miestelyje mirė 
Louella Carver Dirksen, našlė 
žinomo Illinois senatoriaus Ev
erett Dirksęn.

T

mokeSčius pelnui. Mes 
ir mes vėl susigrupuo-

sekmadienio kalboje į

j naftos”. Pinigai bus gaunami 
apdedant mokesčiais naftos 
bendrovių gryną pelną. Naftos 
industrija per metus gauna mil
žinišką pelną.

Prezidento Carterio kalba bu
vo transliuojama visai Ameri
kai. Jis pareiškė: “Dabar atėjo 
kritiškiaus’as laikas ir Kongre
sas turi greitai išleisti įstatymą 
uždėti 
turime 
sime”.

Jau
tautą per radiją ir televiziją jis 
kreipėsi į amerikiečius,. ■ prašy
damas bei ragindamas atstatyti 
vienybę ir atnaujinti pasitikėji
mą savo tauta ir idealais. Jis 
pranešė, kad planuoja nuimti 
kontrolę nuo kainų dujoms ir 

' kitiems degalams, šįmet naftos
— Dr. Ira Tager iš Harvardo importas yra apribotas 8.2 mili- 

universiteto paskelbė naujus ty* į jono statinių kasdien. Tai ma
rinių duomenis, kad rūkančių t žesnis, negu 1977 metų apribo- 
tėvų vaikai yra silpnaplaučiai, jimas. Apribojimas nustatytas 
bet dar silpnesnius plaučius už- Tokijo konferencijoje. Sekan- 
siaugina vaikai, kurie dar nebū- ciais 'metais bus toks pat apri- 
dami pilnamečiai pradeda'“praA bojimas. Gazolino ir .alkoholio 

n * (gasohol) mišiniui > bus panai-tintis” rūkyti, f f

kinti 4 centų galonui mokesčiai, 
tuo skatinant jo gamybą ir var
tojimą.

Dauguma gubernatorių, bu
vusių šioje konferencijoje, stip
riai pasisakė už prez. Carterio 
planus ir gyrė jo kalbą. Guber
natorius John E. Evans pareiš
kė: Aš manau, kad prezidentas 
įtikino tautą. Jis gerai supran
ta, prie kokią problemą mes esa
me ir mes turime susivienyti 
nugalėti sunkumus, kuriuose 
atsidūrėme”.

Pagal prezidento planą, laike 
dešimtmečio Amerika impor
tuos tik apie 50% dabar impor
tuojamų degalų. Juos pakeis kiti 
energijos šaltiniai, kurių gamy
ba yra pradėta, bet dar neišto
bulinta.

Prez. Carteris savo pastarosio
mis kalbomis ir energijos planu 
nugalėjo vadinamą pasitikėjimo

— Mula Chomeini labai aštriai 
kritikavo N i k šoną už nuvažiavi
mą i Cuernavaca ir pasitarimą 
su šachu R. Pahlevi.
nėjami vaistai artosząėnuo

:— Įvairiose valstijose didėja 
nedarbas. Pirmiausia tai pajuto 
Michiganas. kai Detroito auto
mobilių pramonė atleido gana 
daug darbininkų.

— Amerikos gubernatorių 
dauguma. įskaitant ir respubli
konus, pritaria prez. Carterio 
pasiūlytoms priemonėms gazoli
nui taupyti.

atsistatydino
BAGDADAS, Irakas. — Ilga

metis Irako prezidentas Ahmed 
Hassan Bakr, sunkiais laikais 
tvarkę? krašto reikalus, vakar 
atsisū ,ydino iš prezidentūros. 
PasLutiniu metu jis blogai jau
tėsi. gydytojai patapė rūpintis 
sveikata, o ne <ust/oes reika
lais. Nauju T. aku prezidentu iš
rinktas Saddam Husseir ilga
metis prezidento Ba', bendra
darbis ne tik Baaih politinėje 
partijoje, bet ir kariuomenėje. 
A.bu save skaito socialistais de
mokratais. bet jie nenori leisti 
k’toms politinėms partijoms 
veikti. Baath partija oficialiai 
valdo kraštą, bet svarbiausius 

i nutarimus padaro kariuomenės Į 
vadovybė. Prezidentas Bakr pa
laikė draugingus santykius su 
Maskva, bet pačiame Irake ko
munistus šaudo.

Mafijos boso laidotuves
Pirmadienį New Yorke buvo 

palaidotas vyriausias gangsteris 
Carmine Galante, už kurį ge
mos katalikų arkidieceziją ne
davė -leidimo laikyti“ requiem 
mišias, nes Galante buvo pagar
sėjęs kaip Mafijos lyderis. Ga
lante. 69 metų amžiaus, ketvir
tadienį buvo nušautas jam pie
taujant vieno Brooklyno resto
rano kieme.

Gedu’o ceremonijas prie duo
bės St. John’s kapinėse. Queens, 
atliko kun. Feliciano Napoli. 
Laidojimo mišias už Galante už
draudė New Yorko arkivysku
pas kard. T. Cooke, pareikšda
mas: “Mes negalime leisti litur
ginių pamaldų bažnyčioje dėl 
skandalo, koks dėl to kiltų”.

Indija ieško premjero
NEW DELHI, Indija. — Indi

jos premjerui Morarji Desai, su
laukusiam 83 metų amžiaus ir 
dėl nesutikimų jo partijoje 
griežtai atsisakiusiam toliau 
pirmininkauti kabinetui, di
džiausių partijų vadai ieško tin
kamo žmogaus premjero parei
goms. Desai na-e^kimas. kad 
jis nepajėgia teisės priemonėmis 
valdvt; krašto, daugelį sukrėtė. 
Priešai tvirtina, kad jo teisės in
terpretacija nebuvusi tiksli, o 
83 metų amžius sukėlė didelę 
tragediją senam teisininkui.

Nauju premjeru siūlomas da
bartinis Krašto apsaugos minis- 
teris Jagjivan Ram. Antruoju 
kandidatu yra buvęs finansų 
ministeris Charan Singh.

— New Orleans mieste poli
cija suėmė 11 milijonų dolerių 
vertės narkotikų.

--- Blogi vaistai nuvedė į ka
pus didoką skaičių vokiečių. 
Kancleris įsakė tuojau ištirti 
vartotus vaistus.

— Saudi Arabija nori 
rašyti su JAV ilgų metų 
traktą naftai pirkti.

pasi- 
kon-

— Atsistatydinus Irako prezi- 
; dentui, nustojo galios susitari- 
’ mas su Sirija siekti vienybės.

Chomeini bijo išva
žiuoti iš sostinės

nuo Irano. Jis

TEHERANAS, Iranas. - Mu
la Chomeini vakar pirmą' kartą 
prašneko apie iraniečiams rei
kalingą vienybę. Jis nenori, kad 
kurdai atskiltų
nenori, kad ir turkmėnai pla 
nuotu sudarvti 
remtą Iraną, ne “Islamo respub
liką”. Vakar Chomeini prisimi
nė ir apie arabiškąjį pietų Ira
ną. kur musulmonai, protestuo
dami prieš “islamizmą”. pramu
šė skvles dideliuose naftos «/ 
vamzdžiuose.

Visi žino, kad mula Chomeini 
vengia išvažiuoti iš sostinės. Jis 
tik trumpai buvo išvažiavęs į 
savo dvarus, esančius netoli so
vietų sienos. Savo dvarų centrą 
Chomeini pavadino šventa že
me, bet pats nenori toje žemėje 
gyventi. Jis saugiau jaučiasi 
sostinėje.

įstatymais pa-

— Los Angeles mieste miręs 
kardinolas Francis McIntire bu
vo sulaukęs 93 metų amžiaus.

— Arabai nusigando, kai pre
zidentas Carteris nutarė išleisti 
per dešimtmeti 142 bilijonus do
lerių energijai gaminti, kad tik 
nereikėtų pirkti tiek daug naf
tos iš arabų.

— Už unciją aukso antradienį 
mokėjo $292.61.

Somozos šeima 
ragvą 42 metus, 
dentūra. kariuomenės ir—polici— 
jos kontrolė buvo Somcrc- šei
mos žinioje. Anastasio Somoza 
įsitikino, kad jis nepajėgs val
dyti Nikaragvos be tinkamos 
karo jėgos ir ginklų. Somozos 
aviacijai ir nacionalinei gvardi
jai trūksta amunicijos. Jis krei
pėsi į kelias Pietų Amerikos 
valstybes, prašydamas pagalbos, 
bet niekas jam padėti negalėjo 
ar- nenorėjo. Kad išvengtų be
reikalingo kraujo praliejimo ir 
ūkio ardymo, prezidentas Somo
za nutarė išvažiuoti į užsienį. 
JAV, atsisakiusios teikti jam 
bet kokią pagalbą, sutiko leisti 
Somozai ir jo šeimai apsigyventi 
Floridoje. Somoza pridėjo, kad 
jis planuoja verstis užsienio pre
kyba. Jis turįs gerus ryšius su 
keliomis bendrovėmis, kurios 
sutiks duoti jam atstovybę.

Prezidentas Somoza sutiko ap
leisti iš j nacionalinės gvardijos 
vadovybės kelis generolus, ku
rie paskutiniu metu nemokėjo 
tinkamai vadovauti, teigiamai 
nuteikti kariuomenės. Ar keli 
karo vadai su juo išskris iš Ni
karagvos. tuo tarpu dar nebuvo 
žinoma.

Paaiškėjo, kad Nikaragvoje 
nėra tiek daug Kubos ir Pana
mos karių. Kovą veda sandinis
tai. apmokyti Kuboje ir kitur. 
Bet jie turi labai gerus moder
niškus automatiškus kulkosvai
džius. kuriuos gavo iš Panamos 
karo vadovybės.

Manoma, kad sandinistai su—: 
darys naują Nikaragvos vyriau
sybę. bet tuo tarpu josios sąsta
tas dar nežinomas.

Policijos streikai 
didina nusikaltimus

Havajuose' p’ r• •'dieni sustrei
kavo ?vejk visų keturių ap- 

e; policininkai — apie 1.8IK) 
valdininkų metė savo darbą. 
Gyventojams ir turistams pa
tarta gatvėse nesirodyti. Prisi
šaukti tik bėdos ar nelaimės at
vejais (emergency) paliktas po
licijos inspekcijos personalas.t '-----

Havajai savo valstijinės poli
cijos neturi. Havajų policijos 
valdininkų organizacija aiškina, 
kad dėl streiko kalta yra publi
kas apatija ir ncsidcmėjh as 
derybomis dėl kontrakto.

— Carterio adminis? racija pri
pažino, kad Amerikos .ekonomi
ja dar šįmet grims Į recesiją, ką 
kiti jau ‘mėnesiais‘-skelbia.-
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LEPŠIO ŽUVŲ SRIUBA
* ‘Kaimyne, gerbiau) ąsis!

Buk malonus ir valgyk, tik šį sykį ” —
”.Vš sotus, kaimynėli! Kur ir noro rasis?

“LeKšteię.dar, tik paklausykit:
Sr.ubeiė, dievaži,, geriausiai išvirta“. —
“Aš tris lėkštes suvalgiau”. — Kam gi čia.

skaičiuoti? —
' Kad nofo būtų tik gardžiuotis!

Ir Į sveikatą valgyk iki tuščio!
Kokia gi štai sriuba! Ir koks riebumas bus čia?

Ji tarsi,gintaru jau būtų užklota.
Suteik gi malonumą, mielas man drauguti!
Va, ungurio, karšies, upėtakio truputis, 
šaukštelį dar nors vieną1” — prašo jis ragauti,

O žmonai liepia nuolankauti.
Lepšys vaišino Grybą taip, kaimyną savo.

Neleisdams jam atvėsti
Ar netgi atsikvėpti.

Ir Grybas jau seniai įkaitęs prakaitavo.
Vienok dar vieną lėkštę pasigavo,

Sukaupia jis savų jėgų likutį
Ir tuština jau ją. “Tai draugą aš myliu! —
Lepšys čia rėkia, — priešgynų pakęsti negaliu. '■>

Suvalgyk gi, mielasis dar lėkštutę!” 
čia vargšas Grybas mano, žūt ar būti, 
Žuvų jis sriubą kiek bemėgo,

Pagriebęs diržą ir kepurę, atsistojo,
Greičiau be dvasios į namus pabėgo.
Nuo tol pas Lepšį jis nekėlė kojos.

* # $

Rašytojau, jei rašto dovaną turi
Bet reikiamu laiku tylėti negali

T Ir artimo ausų nesigaili,
Žinok, — kai tavo eilės ir proza paplūsta,
Visiems karčiau už Lepšio sriubą atsirūgsta. >;■■■■

(J. A. Krylovas, PASAKĖČIOS. 103 pasakėčių rinkinys, ver 
tė J. Valaitis, kaina $4, gaunamas Naujienose)

Muzikantai gražiai groja
Ir-žygiuoja koja kojon.

Kur jie eina, kur žygiuoja?
Naujienų pikniką reiklamuoja.

O našlė, išėjusi j kitą kamba
rį, graudžiai apsiverkė ir praš
nibždėjo :
; — Ačiū Diepui, kad jis nepa 
klausė apie kilus.tris! 

" v

Kremliniy Tarnų Kelionė

Bėginėjo, puldinėjo, 
iremliaus labui dirbinėjo- 
Tai veikėjai ue lietkokje, 
Vis raudoni, aę kitokią-'

Kapitalo susidėjo.
“Vandravoli” panorėję 
Mielą Maskvą .pamatyti...
Ir gimtinę aplankyti, y; ,;•

Jiems bepigu gaut leidimas 
Nesutrukdo jų laukimas. 
Koks tai džiaugsmas, o malonė 
Buvo jiems iniela’-kęlionė

Sau po Maskvą’dŪlinėjo, > 
Šen ir ten vis žiūrinėjo, 
Palydovai neapleido, 
Kur neneik, tai jų neleido.

Pas Nikytą būt neteko, 
Apie jį kiti pasako, 
Betgi vodkos gausiai buvo 
Daug stikliukų jos jiems kliuvo

- laimė, vie

Pagal seną lietuvišką sapnininką, . č t .

(Tęsinys) -
VOVERĘ matyti ar ją gaudyti reiškia pasisekimą 

meilės dalykuose, auginti ją — ves.i mylimą merginą. 
Mušti voverę reiškia kenkimą sau ir ėjimą prieš savo norą.

VYGĖ arba lopšys reiškia laimingą šeimos prieauglį 
bei atsiradimą naujų draugų, o su jais ir naujų, bet ma
lonių, rūpesčių.

VYNĄ gerti reiškia gerą sveikatą, .bet maišyti jį su. . : 
vandeniu — ligas. Laistyti vyną — neteksi gerų draugų 
ar net savo kraujo. Pasigerti nuo vyno su draugais — 
sužinosi teisybę. Vyną gerti ir nepasigerti 
toj jo gerti actą — nauda ir turtas.

VYŠNIOS: nunokusios — džiaugsmas,.neprinokusios
— skausmas ir nesėkmė meilės reikaluose1 (bei graudūs 
verksmai. . : • A’

VYTURYS reiškia džiaugsmą ir visokeriopą laimę. 
Skraidantis bei pakilęs į padangę — lemia, laimę.

VYNUOGĖS: baltosios sveikata;, raudonosios 
liga, neprinokusios — bloga žinia.

VYRAS, gražiai apsirengęs, reiškia laimę, juodai — 
liūdesį, su ginklu — pavojų, su moterim — vedybas ir 

Į džiaugsmą. c
VYSKUPAS reiškiaxgerą lemtį ir pasisekimą visūo- 

reikaluose.

Į Lietuvą juos į'eido, . 
Bet matyt maža: ką leido; 
Vodka juos ir ten vaišino, 
Skurdas ūpo. negadino.

i Ameriką kai grižo, 
kpsakyti pasiryžo.
Ne visi pilnai apako, 
/ienas, kitas tiesą sako.

fen. kolchozuos jungas kietas 
Velkamas neapmokėtas, 
Prispaudimas begalinis, 
J tas darnas katorginis.

S1’- >'
Akį metęs, tuoj suprasi, 
^ad kančių visur atrasi, 
O visokia vadovybė 
Smirdi, dvokia girtaoklvbė.7 O

i .

Malė krašto .pavergimą, 
Didį jo apiplėšimą. 
Darbininkų apgavimą’. 
Matė lažo {vedimą,

J W. 4 7

Neieškok ten žmoniškumo,'2 
Netikėkit teisinūfhno! ‘ ‘ * 
Matos vien tik sugriuvimas 
Ir baisus apsileidimas.

Prie krautuvių minių eilės 
Laukia maisto-tylios, bailios, 
ilgas valandas’reik laukti ■ 
Ir be niek.o parkeliauti.

Asmeniški ir visuomeniški .atidavęs viuomeninei veiklai, 
reikalai |Ly. Lietuvių Bendruomenei. Ka-

_ , zib Jūknelio žmona Jadvyga, taiDraugo l.o/ nr. Slasvs vid-į - , ... , .. :®... ", .. girdėdama, tik abejingai svpso-mantas paraše korespondencija . ...... , , ?.. , r. , - ■ t- t i Įjosi: juk juodu užaugino dukrais Melrose Parko apie k. Jukne-,t 
liui pagerbti pietus. O gerbti Į * 
buvo už ką. Apie tai autorius, 
taip rašo:

— Visada su tvirtu ryžtu gy
nė ir gina LB interesus, neveng- ! 
damas oponentams ir aštresnį. ateina. Jis susišaukė prie lovos 
žodį pasakyti arba ii’ iš jų išgirs-(savo žmoną ir keturis sūnus, ku- 
ti panašų, kartais ir ne visai rių trys buvo aukšto ūgio, ket- 
kultūringą. Bet jis turi vieną virtasis lok*.nedidelis. Pakalbė- 
ypatingą dorybę, kurios dange- jo jis su visais kartu ir su kiek- 
lis visuomenės veikėjų stokoja vienu atskirai, o kai sūnūs išė* 
K. Juknelis nemaišo organizaci-j jo, tai uždusdamas, vos kvapą 
nių nesutarimų su asmeniškaisj-atgaudamas paklausė žmoną: 
arba atvirkščiai.

Tačiau s. Vidmantui, rašant;kas, sakyk man, tik nemeluok,I 
šia korespondencija, nepavyko bent dabar nemeluok, sakyk,-ar 
išvegti asreniškumo:

— Ncciliiojant nė vieno svei-| , 
kintojo pasakytų žodžių, drąsiai rai mūsų, garbės žodis, — švel-i 
galima teigti, kad visų kalbė- ’niai atsakė žmona.
tojų pagrindinė ifiintis Kazys! Išklausė jis, šyptelėjo ir nu-Į 
Juknelis sevo širdį IV sielą yra-mirė.

Rasą ir sūnų Vytautą.
K. Petrokaitis

Moteriška paslaptis

Senis pajuto, kad jau mirtis

— Tas mažiukas, tas mažiu-

jis tikrai mūsų?
Taip, mieliausias, taip, lik

Daktarai nūk veltui gydo, 
Bet tas nekelia pavydo. 
Nors nerc’kia ten mokėti 
Veltui gal jie k-n kentėti.

Vis gyduolių mat stokoja, 
Žmonės ten be jų vaitoja. 
Iš Amerikos kol gauna, 
Giltinė juos pasigauna.

— Perkūnas.

— Maiki, dabai- tu ir aš esam 
čikagiečiai. JaiTpraėjo visas mė
nuo, kai vedu čia. Čikaga man 
patinka mažne geriau, kaip Bo
stonas. Nepeikiu nė Bostono — 
ten pragyvenoy tavo, Maiki, 
jaunystės dienas ir mano bran
dos. ilgiausį tarpą. Ten susibi- 
čiųlavom su žurnalistais ir su- 
sipažinov su taip vadinamais 
‘"išeinančiais’ radaktoriais. Ten 
susitikom su Zigmo Svilos sū
num ir dukterim, su ponu Ka
počių ir pasižymėjusiais Liet. 

{Enciklopedijos ’ rašytojais. Ten 
| pirmas pažintis užmezgėv su po- 
, nu Kvikliu, kuriš' dabar yra “iš
einantis” dienraščio “Draugo” 
redaktorius.

Malonu prisiminti buvusį Ke
leivio redaktorių,'ž e m a i t į J. 

jSondą ir visušTjjo jo atėjusius 
I redaktorius ir bendradarbius.

Taip pat nidlonu prisiminti 
išėjusi amžinybėn 1 ilgametį Ke- 
lėrvib'* redaktdriUsSt. Mikelsoną 
ir leidėjus socialistus, pasigailė
jusius dolerių ir užspaudusius 
Keleiviui akis-

Negalim užmiršti nė Zacirkos 
tavernos, kurioje daug linksmų 

{valandėlių esam praleidę, 
i —- Tėve, tu-mene sugraude- ; i &
I naii. . . Man saldžiai sūrios aša- I ’relės nuriedėję veidais. Juk tai 
iš tikro buvo gražus pyveniino 
tarpsnis. Tu ir aš buvom laukia
mi žmogiukai — Maikis su Tė
vu. Tai graži praeitis, Tėve.

— Je, graži praeitis,.Maiki.. . 
Bet ir Čikagoje tu ir aš esam 
pageidaujami. Ar atsimeni, kaip 
maloniai vedu priėmė “išeinan
tis” Sandaros redaktorius? čia 
galėjov pasilikti . . - Bet Naujie
nose ertesnė vieta — daugiau 
popieriaus ir patalpų. Čia rašy- 

•t toja Žemaitė buvo prisiglaudusi, 
čia garsusis socialistų teoreti
kas, didis veikėjas P. Grigaitis, 
pėr 40 metų rašė ir veikė, čia

i -

I

Nuostabūs modernaus 
gyvenimo faktai

o Egipto vidaus reikalų mi-

L

še

ZOKONYKĄ matyti ar su juo kalbėti ir geruoju 
būti reiškia turto praradimą.

ZUBRĄS reišia sunkų darbą be apčiuopiamos nau-
-būsi geroje kompanijoje su ge-

ZUIKIENĄ valgyti reiškia moterų’ apkalbas. Zui-

dr. Garmūs archyvus tvarkė, 
Antanas Vaivada mažne visus 
redakcijos skyrius paeiliui tvar
kė. Rašytojas švaistas čia vieti
nes žinias redagavo. Du profe
soriai, būtent: Viktoras Biržiška 
ir Petras Jonikas korektūras 
skaitė ir kitokius rašto darbus!
dirbo. Molai, Maiki: Naujienos dos- Zubnnę sapnuoti, 
turi intelektąis turtingą praeitį, f^is valgymais ir gėrimais.

— Bet, Tėve, tu ir aš ne inte- 
lėk tai

— Teisingai, Maiki. Vedumsiki matyti ar jį gaudyti reiškia greitą,% pralobimą., Jei
paskirtis kitokia . . . Vedu žiu- zūikys tupi — greit ateis didelė -laimė. Zuikįpagauti— 
rėsiau ką kiti rašys ir šnekės ir,, pasisekimas meilės dalykuose arba moterystėje jį nu- 
karts nuo karto, savas pastabė
les galėsim įterpti. Nueisim ir į 
“Draugo” namus- Alankysim 
ten aukštą-vietą užimanti p. Br.
Kviklį. Reikės patirti, koks va
balas jį įkando, kad jis pasida
rė toks piktas ir užgaulus? Se
niau jis toks nebuvo.

— Gerai sakai, Tėve. Apie 
Kviklį piktai atsiliepia rimti ra
šytojai, kųi p Ač-Pleškys, p. S vi
loms, Dr. Danilevičius ir neiš
garsėję “išeinantys” korespon
dentai.

— Gal tik apkalbos, Maiki. Aš 
ir girdėjau šnekant, kad jis esąs 
įsimylėjęs rusiškus bedievius- ir 
Lietuvos pavergėjus, bet aš tom 
pasakom netikiu — nueisim ir 
patirsim iš jo burnos.

—* Patirsim, Tėve, jei jis su 
mumini kalbės.

— Kalbės, MaikL kai pama
tys jog mes jį mylim. Juk jis, 
o ne kas kilas redegavo ‘“Mūsų 
Lietuvą”. Ten pirmame tome 
jis parašė: “Su ypatinga pagar
ba čia minime mūsų išeivius ... 
talkininkus, o taip pat lietuviš
ką . spaudą, ypač Naujienas, 
Draugą, Dirvą ir kitus laikraš
čius nesigailėjusius vietos in
formacijai apie M. L.” ši citata 
parodo gerą jo širdį. Ai- dabar 
jo širdis būtų persimainiusi?

— Gerai, Tėve, nueisim ir pa
tirsim.

šauti — joūdštoliai dėl neatsargumo. : . ..
‘ ■ s ’ ■ .A ’

ŽAGRĖ yra ūkininkavimo arba ūkiškų darbų, sim
bolis, ją arti : moterims nieko nereiškia, o vyrams reiš
kia vedybas. ; .

ŽAIBAI ar griaustinis reiškia naminius' ar ben
druomeninius ginčus ir barnius. Jei žaibas krinta ant 
galvos, tai reiškia artimo asmens mirtį, p - jei. ant namų^... 
— neteksi turto. ū

ŽAISTI su v.aikais-^i^esčiaT^lV'ffeg'ėrūmąi' šeimo
je — žaisti su garbingu asmeniu — laimė ir garbė, ma
tyti vaikus žaidžiančius — nuostoliai. '

ŽALTYS reiškia moteriškus vylius ir jų suvedžio
jimus. Jei jis link tavęs šliaužia — saugokis-apgavikų, 
jei šiaip šliaužioja reiškia nemalonumus arba net -.- ka
lėjimą. Meilus žaltys ręiškia rūstybę. x

žĄsI matyti sapne — tikėtis mielų svečių. Skrai
dančios- žąsys — nuostoliai. Valgyti žąsieną —■ gera 
sveikata-ir pasisekimas gyvenime.

ŽEMĖ gera it vaisinga: vedusioms reiškia ištai
gingą gyvenimą, o nevedusiems — gerą žmoną, bet jei 
žemė sausa ir nevaisinga, tai busimoji žmona bus įkyri 
ir pikta; Drėgna žemė reiškia turtą, apsėta javais —ge
rą gyvenimą. . -f ’ ' y; ■

ŽEMĖS DREBĖJIMAS reiškia visišką gyvenimo 
pasikeitimą ar išsiskyrimą su gerais draugais.

ŽEMUOGES sapnuoti yra gerai: turėsi netikėtą 
pelną, matyti jas augančias ar sirpstančias — netikėta 
draugystė. , , -‘

rdsterija išleido potvarkį dėi 
vestuvių. Giminės ir draugai, 
kurie dalyvauja vestuvėse, savo 
šautuvais privalo palikti prie dir 
iu. Kodėl? Todėl, kiid per pas
kutinius trejus metus svečiai ■ 
vestuvėse nušovė per *69 sve
čius ir 3,037 sužeidė . . .

© jMaskvoje buvp-Jiar bažny
čios. Kai komunistai įsigalėjo 
19J7 m.< tai oficialiomis žinio- 
mis, liko tiktai lOP iki 150 baž
nyčių. Iš to skaičiaus tik .birse 
tesūuddžiaina. Mat,-, pagal k;r 
monistine • “fiiosofijtĄ*' melstis 
yįrarnuedėmė ... ' ,c

e Geologai sako, kad APneri-|
kbje naftos vra |a?p dhiig, kad. ik - - -r: , iii-. -i . \ •;Fkai žemes riebalines sul

trenkti vaiko galvą arba ir už
mušti-

9 Harvardo universiteto stu- 
-ilija parodė, kad mažiau turtin
go luomo žmonės duosnesni, ne
gu turtingieji. Neturtingi ge
riau-linkę dalintis su kitais, ką 
turi. Neturtingieji vaikai ma
žiau savimeiliai, negu turtingie
ji. , ' / •

9 JAV dabar yra 520,900 mi
lijonierių 19f3 mėtais JAV bu
vo tiktai G milijonieriai. .Jeigu 
mfhatija tokiu’ teįiijun.progre 
suos, tai visi bosime “nrilijonie- 
nmZ| --------------
riafc.T € v v •

užtektų 100 nttių. Kai impor
tuojama nafta buvo pigi, tai ne
apsimokėjo ieškoti raveš.

- O Kai šoferis važiuodamas* • , jaut aav<> kelių laiko,vaiką, tai 
labai pavojinga abiem- Jeigu ifcr 

j Susolūiunas.j rHet staigus 
inos s us lab< I y iųa&>,- gal iy

tys pasibaigs, lai ant plačiųjų 
greitkelių žolė pradės augti.

e ■ Ajatblns Khomeini (“šven- 
tasisb1) nė kiek ne blogesnis-žit- 
dikaę už HifJeri. žudynėmis Ira
ną jis nori padalyti; šventųjųl 
žmortių kraštu.

Doft Pilotas

tBus daugiau)

“■naujienos, Chicago A Wednesday,?



VACYS PROSAS

GULAGO KACETU KANKINIO 
VIEŠNAGĖ P. AMERIKOJE

ventę, dalyvaujau

(Tęsinys)
Priėjau užvados, kad mums »ao Kolumbijoje proga. Te Ma- 

reikia skubiai atsisakyti separa-Į oningasis Dievas stebuklu nę- 
tistinės veiklos, šiuo keliu eiti žardomai sujungia visus mūsų

DtSCO/EKHJTftE
PPOFK OCEAH 
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nebegalime. Lietuvai vaduoti ir "autiečius, siekiančius laisvės ir 
jos kalbai apsaugoti reikia drau- aepriklausomybės mūsų 1 ėvy- 
gų svetimtaučių ^luogsniose, ku
rie mums ne šautuvu, bet su 
plunksna rankoje padėtų mini
mų tikslų siekti. Tų LIETUVOS 
DRAUGU gretas čia jau pajudi
nome radijo bangų pagalba, bet 
paties vieneto realizuoti dar neiš
drįstame prieš tai nesulibdę pi
niginio šaltinio bent rašalui ir 
popieriui įsigyti. Tas “šaltinė
lis” jau buvo kaip ir apsireiškęs 
Kolumbijos Lietuvių Fondo rė
muose, bet įvyko nelauktas ski
limas po to, kai materializman 
įklimpusieje nesulaukė pradinio 
įnašo iš Čikagos bei JAV L. Fon
do 20(H) dol. sumoje. Jie atsime
tė nuo kultūsinio fondo idėjos 
pasirinkdami reikalą turėti tik 
grynai su fondu kūnui šelpti. At
seit, atskilo ir įkūrė FONDY 
NEEGZISTUOJANČIŲ UBAGŲ 
ŠELPIMUI, o kultūrinį klausimą 
neišmanėlišku pavadino. Ponai 
Kupsčiai, kurių ūkyje užprašy
ti poilsiavote, savo 5000 pesų 
pasižadėjimą kultūrai atšauk
dami pareiškė nusivylimą JAV 
LF Vadovybės laikysena Ko
lumbijos lietuvių reikalų atžvil
giu, laike 30 metų ... — Jonas 
Kaseliūnas.

jei Lietuvai”.
Tenka priminti, kad San Ro- 

q te parapijos kleb. kun. St. Mų- 
tutis ir kun. Dubinskas patys 
pirmieji įstojo nariais j organi' 
zu >įamą Kolumbijos Lietuviu 
Fordą, įmokėdami stambias su
mas lietuvių vienybės vardu ir 
neatsisakydami būti fondo va
dovybėje. Kleb, kun. Matutis 
dabar yra fondo .pirmininku, o 
kun. Dubinskas — iždininku, to
dėl neabejotinai fondas yra su
maniai ir patikimai prižiūri-/ 
mas.

Žinotina, kad kleb. kun. SI. 
Matutis, už nuopelnus visuome
ninėje ir socialinėje veikloje, 
paties Kolumbijos prezidento 
yra apdovanotas aukščiausio 
laipsnio valstybės ordenu

Taipgi, viešintį Kolumbijoje 
Simą Kudirką, specialia telegra
ma pasveikino Karybų jūros pa
kraštyje, Barankilės diecezijoje 
besidarbuoją lietuviai dvasiškiai 
— kleb. kun- St. Matutis ir kun- 
Dubinskas: “Nuoširdžiausi svei
kinimai iš Barankilės (Barran- 
quilla) Jūsų istorinio atsilanky-
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tarybos nariams. Generafniam viau išreikalauti tų privilegijų, 
konsului New Yorkė ■ ‘AniAtuikeikalingu Lietuvos laisvei efek- 
Simuč:ui ir kitiems kviestiems ' tingai siekti, 
svečiams, š’os šventės tikslas
—- pagyvinti ryžtą atgauti Lie 
t u va i laisvę.

Be abejo. SLA nrezidento P 
Dargio raporto neįmanoma pil
nai aprašyti, bet noriu č’a pa
minėti paskutinius du punktus, 
kuriuos P. Dargis pare škė: “Pa
galiau, ypatingai dėkoju kuopų i kus. vis judantis

(Bus daugiau)

pasakoti šiek tiek apie kleb. 
kun. Matutį ir jo nuopelnus.

“Encuentro cn Lituania” pus
valandis visada paįvairinamas 

„ . „ „ _ . , . ’lietuviška muzika bei dainomis.Cruz de Boyaca . Tai garbe ne L.. . , . , , ,.-Simui skirtus pusvalandis pai- tik kun. Matučiui, bet ir visiems 
saleziečių vienuolijos nariams- 
Kleb. kun. Matučio asmenyje tuo 
pačiu Kolumbijos prezidentas 
pagerbė ir visą lietuvių tauta.

Bolivariana universiteto radi
jo stoties radijo bangomis per 
lietuvišką pusvalandį “Encuen
tro en Lituania” ispanų kalba 
buvo išsamiai papasakota Simo 
Kudirkos nelaiminga istorija 
įvykusi “Vigilante” sargybos ir 
rusų žvejybos “Sovietskaja Lit- 
va” laivuose. Taipgi priminta 
ir Simo teismas okupuotoje Lie
tuvos sotinėje Vilniuje bei jo 
kančios Gulago kacetuose. Ne
pamiršta paskaityti iš Baranki
lės Simui atsiųsta sveikinimo 
telegrama ir tuo pat laiku pa

vairintas “Mes žengiam su dai
na”, “Gaudžia trimitai” ir kito
mis dainomis.

— Premjeras Bazarganas bu
vo įsakęs suimti visus pasikėsin- 
tojų draugus, bet mula Chomeu 
ni jį sustabdė.

. s ak apmokąs

ST. CATHARINES, ONT

UNION PR, MKH.
Didelis būrys lietuvių: gimi

nės, draugai ir kaimynai, liepos 
X dieną. Snarskią sodyboj, susi
rinko išleisti p. Vitkų. Paslan- 

’s ir skubantis ki
tiems padėti St. Vitkus su žmo
na, sveikatos sumetimais, likvi
davę savo sodvba, išvyksta i 
Floridą.

Išleistuves suruošė jų duktė 
ir sūnus su šeimomis. Duktė, 
kaip ir visuomet dukterys yra 
jautresnės, atsisveikinimo kal
boj, su nuoširdumu apgailesta
vo jų išvykimą ir palinkėjo svei
katos. Žodį tarė Vitkų žentas 
Bacevičius, paminėdamas jų 
vargano dalią Amerikoj, nepas
tovų gyvenimą, vis kilnojantis 
ieškant geresnių sąlygų ir palan
kesnės vietovės sveikatai.

Jiems sudainuota ilgiausių ir 
geriausių metų. Išleistuvėse da
lyvavo virš 10 asmenų.

J. G-

finansų sekretoriams ir organi
zatoriams; pirmiesiems, stovė
tiems prie Sus:vienijimo finan
sinio pulso, antriesiems — stip
rinant Susivienijimą naujų na
rių prieaugliu. Ačiū ir jums, 
mieli delegatai, už dėmesį šiam 
mano pranešimui. Noriu, kad 
šis seimas būtų gyvas ir darnus, 
kas labai derėtų 93-erių metų 
amžiaus organizacijai. Linkiu 
visiems tokio seimo, iš kurio 
oars’vežtumėt geriausius ir ik 
blaus us atminimo vertus įspū
džius”.

SLA prezidento raportas bu
vo išklausytas su didele atidžia 
ir priimtas vienbalsiai bei’ su 
pagyrimu.

Toliau sekė SLA viceprezi
dento A. J. Chapliko raportas. 
Pats A. J. Chaplikas irgi yra la
bai darbštus. Jis yra kartu ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas Bostone, kuris Vasa
rio 16-osios paminėjimų proga 
išrūpina iš Massachusetts gu
bernatoriaus proklamaciją ir ry
šium su tuo minėjimu leidimą 
iškelti Lietuvos vėliavą miesto 
rotušėje.

Pasirodo, kad Amerikos lietu
viai ypatingai rūpinasi pami
nėti Lietuvos nepriklausomybės 
šventes. Jie yra užaugę Ameri
koje ir kartu baigę aukštuosius 
mokslus su amerikiečiais, kurie 
dabar yra aukštose valdžios pa-

ĮSPŪDŽIAI Iš SLA 60 SEIMO CLEVELANDE

, ’■ (Tęsinys)
profesorius Vaclovas Bir- skrajojantis prezidentas, kūnu 

ir siela pasišventęs dirbti SLA 
gerovei, nesigailėdamas net savo 
sveikatos. Jo pasakytos kalbos 
SLA kuopų, apskričių sukakčių 
minėjimuose, parašyti straips
niai SLA ir politiką liečiančiais: 
•klausimais liudija ir verčia kiek
vieną atkreipti dėmesį į tai, kaip 
gali antros jaunystės sulaukęs 
žmogus ištesėti tiek daug dar
ybų lietuvių ir Lietuvos labui.

SLA prezidentas P. Dar gis 
apsidžiaugė, kad piniginis SLA 
stovis yra geras. Valdžios kon
trolieriui sutikus, galima pa
skelbti du vajus: pirmąjį vajų 
,šu 45% pirmų metų duoklių 
nuolaida ir antrąjį vajų su 50% 
pirmų ’ metų duoklių nuolaida. 
Tie vajai buvo sėkmingi ir į 
;SLA per trejus metus įsirašė 
734 asmenys, paimdami regulia
rias apdraudas ir 29 įsirašė Į 
Draugų/bos — Social Members, 
įš viso 763 nauji nariai.
>;Be SLA daugybės įsipareigo- 
^mų darbų, P. Dangis j|u ke- 
■Jiįiti metai iš eilės pamini SLA 
’Centro patalpose ir Vasario 16

ir 
žiška savo raštuose įvertino 
Amerikos lietuvių spaudą, kuri 
davė aktyvių lietuvių kovotojų 
dėl spaudos laisvės Lietuvoje ir 
išaugino patriotus lietuvius, ku
rie, momentui atėjus, stojo sava
noriais ir iškovojo Lietuvai lais
vę. Amerikos lietuvių pastangos

'— Gyventojai prašo Irano-ka- ir pinigai padėjo suruošti lietu- 
riuomenę baigti iraniečių žudy- viškų knygų parodą Paryžiuje, 
nes ir nuginkluoti visą miliciją, kur buvo išstatytas ir Lietuvos 
partizanus ir “revoliucinio ko- j žemėlapis. . 
miteto” narius.

— Arabai labai susirūpinę 
prez. Carterio nutarimu neįsi
leisti į Ameriką daugiau naf
tos, negu pirko 1977 metais.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 28 d.

WOSNIAKO SODE
2530 BLUE ISLAND AVENUE

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

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniką.

—Rėmėjam^bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.

Tik pažvelkime į tuos laikus, 
kada Lietuva buvo Rusijos carų 
okupuota ir atkreipę dėmesį į 
senųjų emigrantų lietuvių pa
stangas, pamatysime kaip jie 
sielojosi dėl Lietuvos laisvės; jų 
tarpe buvo ir stipri kovos jėga 
— Susi vienijimas Lietuvių 
Amerikoje.

Šiandien mes. naujieji pabė
gėliai nuo raudonųjų rusiškų 
carų —komunistų, jei mylėtu
me savo gimtąjį kraštą taip stip
riai, kaip mylėjo senieji emig
rantai lietuviai, stotume gau
siau į Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoje nariais; stotume į jų 
seniai sutvertą ALT-bą ir kartu, 
ranka rankon, eitume reikalauti 
pavergtiems broliams ir se- 

! sems laisvės. Senosios emigraci- 
I jos lietuviai daug dirbo dėl at
gavimo lietuvių spaudos lais
vės; senosios kartos emigrantai 
lietuviai. Amerikoje išgelbėjo 
mus pabėgėlius nuo sovietinio 
komunizmo ir, dėka jų, nebu
vome grąžinti į sovietų okupuo
tą Lietuvą, kur mus laukė Sibi
ro vergų stovyklos ir lėta mir
tis. Žmoniškumo jausmas mus 
šaukia daugiau tolerancijos se
nosios imigracijos Amerikos lie
tuviams, kurie sugebėjo nu
kirpti užnertą ant kaklo sovie
tinę virvę.

šias kelias mintis man kuž
dena išreikšti ryšium su SLA 
prezidento Povilo Dargio rūpes
čiu paminėti per SLA 60-ąjį 
seimą ir spaudos atgavimo 75 
metų sukakties reikšmę Lietu
vos valstybei. Paskaitininkas 
V. širvydas jautriai nusakė 
spaudos laisvės reikšmę ir pir
mųjų imigrantų Amerikon lie
tuvių įdėtas pastangas dėl spau
dos laisvės atgavimo Lietuvoje. 
Jis paminėjo kaip lietuviai or
ganizavo Tėvynės Mylėtojų 
draugijos skyrius, kurie rūpino
si spausdinti lietuviškas knygas 
ir tuo skiepijo lietuvių tarpe tė
vynės meilę.

V. Sirvydui baigus kalbėti 
apie 75 m. spaudos atgavimo su
kaktį, P. Dargis išreiškė padė
ką paskaitininkui ir pakvietė 
SLA viceprezidentą A. J. Chap- 
liką vadovauti seimui, o SLA 
prezidentas Povilas Dargis pa
skaitė 8 puslapių raportą apie 
trejų metų veiklą

Iš SLA prezidento raporto 
susidarė įspūdis, kad jis yra

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-you 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.

No. 79

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, HL ■

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 ual. vakaro.

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

Tel. 476-2206

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

Kun. M. Valadkos Už LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ $10.00

V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai.. $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai--------------------------$15.0<J

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl
Minkšti viršeliai $10.00

Čekį reikia išrašyti:

Pridėti doleri palto išlaidoms.

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, IH, 60608
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Iš mūsų pavergtos ir lietuviškų komunistų išnaudo
jamos Lietuvos knygų prašinėjimas eina veik penkmeti- 
nėmis bangomis. Tų knygų prašinėjimą organizuoja įvai
riais būdais. Kartais jo imasi labai siaurą politinį akiratį 
turintieji “akiratininkai”, kartais prie jo prisideda Mask
vos tikslų nesuprantantieji pusinteligenčiai, dažnai į dar
bą įkinkomi seni komunistai, palaikiusieji “giminystės” 
ryšius su knygos mėgėjais, o kartais iššoksta toks Marge- 
ris, kuris pastebi pavergtoje Lietuvoje visišką laisvo 
spausdinto žodžio stoką.

Amerikoje spausdintos lietuviškos knygos prašiusieji 
dažniausiai neišaiškina pačio pagrindinio dalyko: ar oku
pantas ir aukštoji okupacinė Lietuvės vadovybė iš tikrųjų 
nori užsienyje spausdintos lietuviškos knygos. Kam ta 
knyga jiems reikalinga? Ar jie nori, kad užsienyje spaus
dinta lietuviška knyga galėtų pasinaudoti Lietuvoj augan
tis jaunimas? Šitam klausimui neigiamai atsakys kiek
vienas inteligentas, kuris prisimena, ką Lietuvoje oku
pantas darė su mokytojais, Lietuvos praeitį gerai paži
nusiais ir pradžios mokyklose, gimnazijose ir universite
tuose bei akademijose žinias apie Lietuvos praeitį dės-

girdėjo, kad Amerikoje buvo išleisti Kudirkos raštai, bet 
tų raštų jie niekad nematė. Apie Kudirką jie vieną kitą, 
dalyką patyrė, bet neturėjo ir neturi progos susipažinti 
su Kudirkos raštais. Jie žino, kad Amerikoje buvo para
šyta ir išleista lietuvių literatūros istorija, bet niekas jos 
nematė. Jie girdėjo apie dr. Jono Basanavičiaus pasakas, 
apie Žemaitės raštus, bet jie nieko negirdėjo apie Vinco 
Kudirkos raštus, nieko neskaitė apie Amerikoje išleistą 
Žemaitės knygą. Niekas tiek neišvežė į Lietuvą Kudirkos1 
raštų tomų, kiek tai padarė komunistai, bet pačioje Lie-! 
tuvoje mokyklos nematė Tėvynės Mylėtojų Draugijos iš
leistų Kudirkos kūrinių ir vertimų, bet pavergtos Lie
tuvos mokyklos dar šiandien prašo lietuviškų knygų.

Pradžios mokyklos, dešimtmetinės, studentija ir bib-1 
liotekų vedėjai privalo kreiptis į okupantą ir prašyti, kad 
jis leistų mokykloms ir studentijai naudoti siunčiamas 
tremtyje spausdintas lietuviškas knygas. Tuojau po karo 
iš Amerikos išvežti dideli kiekiai lietuviškų knygų, laik
raščių kolekcijų ir retų spaudinių. Šiandien okupantas 
turi daugiau lietuviškų senų knygų, negu amerikiečiai. 
Reikia turėti galvoje, kad sovietų laikais buvo išvežta į 
Rusiją ne tik Laisvės, Vilnies, Lietuvių Darbininkų drau
gijos įvairiausi leidiniai ir tose redakcijose buvusios kny
gos, laikraščiai ir žurnalai. Šių laikraščių redaktoriai mi
nėtus laikraščius ir žurnalus gražiai supakavo, sudėjo į 
sunkvežimius ir išvežė į New Yorko uostą. Jie buvo įsi
tikinę, kad geriau laikyti savo leidinių kolekcijas rusų oku
puotoje Lietuvoje, negu kapitalistinėje Amerikoje. Jie | Malaizijoje jis kalbėjo su dau- 
viską išvežė, o dabar, kai nori pacituoti seną Vilnį ar Lais- ■ šeliu pabėgėlių. Vienas jų, Hua 
vę, tai jos nebeturi. Amerikos komunistai yra nusiminę, 
kad Vilniuje negali rasti ten pasiųstų kolekcijų. Dr. Mar- 
geris Vilniuje kelis kartus kreipėsi į ten laikomus “lite
ratūros fondus”, kad jam leistų pasiskaityti, kaip to meto 
Vilnis “jonikiškai” kritikuodavo Margerį, bet Žiugžda ir 
Šarmaitis dr. Margeriui pasakė, kad jie nieko apie, tuos 
laikraščių rinkinius nežinojo. Prie tų laikraščių norėjo 
prieiti ir dr. Kaškeyięius, bet.jam buvo atsakyta nei
giamai. ' .

Okupantas nori išvežti iš Amerikos visas senų lietu
viškų laikraščių kolekcijas, kad Amerikos lietuviai ne
turėtų dokumentų apie lietuvių tautos, praeitį, negalėtų 
jais pasinaudoti. Prieš penkerius metus Akiračių prof. Re
kašius, rusų komunistų visai nepažindamas, rinko iš Ame
rikos lietuvių senas knygas ir siuntė į okupuotos Lietuvos 
mokslo įstaigas, bet dar nėra nė vieno Amerikos lietuvio,

efrarapeąE • oiąn sąvua^ soAninoQ

LAISVĖ BRANGIAI KAINUOJA
ŠIURPUS VIETNAMO PABĖGĖLIŲ NUOTYKIAI 

ATVIROJE JŪROJE

Sun-Times dienraščio Wash- 
ingtono biuro vedėjas Patrick 
Oster aprašė Vietnamo bei piet
ryčių Azijos pabėgėlių nuoty
kius atviroje jūroje. Būdamas

Buvo tikra atvanga, kai pira
tai apleido mūsų laivą. Tačiau 
ji buvo neilgai. Sekančią dieną 
mus užpuolė kita piratų gauja. 
Jie buvo pikti, kad mes nieko 
vertingesnio neturėjome. Tą pat
dieną mus užpuolė trečioji pirą- naudojimą Amerikos 75 milijo- 
tų grupė, kol mes pasiekėme nų namų.
Malaizijos krantus.

Hua ir kitų vietnamiečių ap-

"Namy daktarai" 
/ f

Amerikos Mokslininkų. Fede
racijos pranešimu, išdirbtas pla
nas, kuriuo bus apmokomi spe
cialūs “namų daktarai’*,'kuriuos 
galės pašaukti namų savininkai, 
pajutę, kad jų namus šiluma 
apleidžia. Pranešime’ sakoma, 
kad tokie valdžios ištreniruoti 
“namų daktarai” galėtų penktą
ja dalimi sumažinti šilumos su-

Trang Van Hung, tarp kitų da
lykų taip pareiškė:

— Iš Vietnamo mes 409 žmo
nės išvykome sukiužusiu laivu.

Greitai išsibaigė vandens at
sargos ir mes išbuvome dvi die
nas negėrę. Trečią dieną nuta
rėme duoti pavojaus signalą, 
tikėdamiesi, kad ’koks laivas 
mums suteiks pagalbą. Tačiau 
išėjo priešingai. Kai prieš ketu-' 
ris metus prasidėjo masinis bė
gimas iš Vietnamo, bėglių, 
pasiekusių Pietų Kinijos jūrą, 
būdavo užpuolami Thai piratų, 
kurie apiplėšdavo, išprievartau
davo arba net nužudydavo.

Atsiliepsdama į signalą, prie 
mūsų priplaukė 60 pėdų žvejų 
laivas, kuris atrodė draugiškas.

— Libijos diktatorius nepla- 
skaičiavimu, jūroje žuvo apie j nuoja sustabdyti naftos gavy

bos. Gal kiek sulėtins, bet ne
sustabdys.

— Keli ekonomistai tvirtina, 
kad Carteris jau anksčiai! turė
jo imtis tokių priemonių gazo-

100,000 pabėgėlių. Tačiau Hong 
Kongo gubernatoriaus Sir Mur
ray MacLehose duomenimis, jų 
yra žuvę apie 250,000. Esant ge
ram orui žūsta apie 20% visų 
bėglių, tačiau lietingame ir aud
ringame periode tas nuošimtis ; linui taupyti.
būna daug didesnis. Nuo oro į ---—-— --
priklauso ir mokestis komunis- — Vokietijos jaunimas phsku-

' tiniu metu vis dažniau ' laužo 
žhioti. į nežinomą, pilną pavojų ' įstatymus. Mergaitės stumia.nu- 
kelionę. Hua. ir jo šeima iš šešių sikaįtėliųs į nusikaltimus.

tinei valdžiai už leidimą išva

_ į ICUVdO, JX.LXXLO atlvUv L1X

kuris būtų tas knygas matęs pavergtos Lietuvos biblio- {jame būVO 10_15 jauHų vyrų, 
tekoje. Rusams svarbu, kad tas knygas išvežti iš Ameri-J jie užlipo ant mįisų laivo įr bu- 

čiusiais. Jie atsimena,' kaip buvo valomi mokyklųrknygy- kos. Akiratininkai jiems padėjo. r_. . _ ” _ ” ’ ” . \
nai, viešų bibliotekų ir leidyklų sandėliai. Viskas buvo Dabar to paties darbo ėmėsi, kaip pranešama vaka- ^ štangomis. Jie mums įsakė

vo ginkluoti , peiliais ir geležinė-
nai, viešų bibliotekų ir leidyklų sandėliai. Viskas buvo 
vežama į centrą,’o tas knygas vertė į popieriaus dirbtuves, 
kad galėtų panaudoti popieriui gaminti medžiagą, bet ne rinčių padėti lietuviams apsišviesti apie Amerikoje veda- ^ĮĮerysTr"vaikai. Mes^ų mal-

sėsti ir iškėlti į viršų rankas. 
Mes buvome labai išvargę, ypač

mą kultūrinį darbą. Jie aiškina tokiems patiems Ameri- davome, kad neatimtu mūsų 
Panašiems tikslams knygas jie rinko ir Amerikoje, kos “inteligentams”, kaip suktu būdu dar galima pasiųs- 

Visi skundėsi, kad Lietuvoje niekias nežino apie Ameri- tas knygas nurašyti nuo pajamų mokesčių. Jie turėjo- pir
ko je spausdintas lietuviškas knygas. Mokyklose jų ne- ma išsiaiškinti, kodėl okupantas neįleidžia į pavergtą Lie- 
matė, nes knygynuose nėra, o bibliotekose nėra net ir tuvą Amerikoje spausdintų knygų. Jie draudžia net Ame- 
katalogų kortelių. Pokariniais metais knygų jau nebuvo,'“” 1—-- 
nes vyriausybė buvo įsakiusi jas išrinkti, bet bibliotekų 
kataloguose buvo užsilikusios knygų kortelės su pagrin
dinėmis informacijomis apie knygas, bet jau kelinti metai 
iš viešųjų bibliotekų išimtos ir buvusios kortelės.

Mokslo metams pasibaigus, lietuviškų mokyklų mo
kiniai pradėjo rašyti laiškus į Ameriką ir prašinėti Ame
rikoje spausdintų lietuviškų knygų. Jie neturi pagrindi
nių žinių apie visą eilę svarbių literatūrinių darbų. Jie

rykščiose Naujienose, platesnė grupė “inteligentų”, no-

asmenų už leidimą išvažiuoti 
sumokėjo auksu $3,400 už kiek
vieną šeimos narį. Visą turtą 
reikia palikti komunistinei val
džiai. Kiti yra sumokėję tik 
$1,100. Vidutinė kaina yra 
$2,200. Jie nenori popierinių 
dolerių,' bet reikalauja sumo
kėti auksu.

— Pietų Korėjos valdžia pa
leido iš kalėjimo 82 dabartinio 
prezidento politinius priešus."

— Saddam Hussein, -naujas 
Irako prezidentas, yra labai 
griežtas“ karys,: bet labai’ atsar
gus politikas. •- ’'-Y

mintis ir žinias, lietuviškose knygose buvusias.

rikon atvykusiems daktarams įsigyti medicinos mokslo ir 
praktikos vadovėlių, kad gydytojai nesužinotų apie Ame
rikoje padarytą medicinos mokslo pažangą ir nevargintų 
okupanto klausimais apie naujausias žinias ir patirtį.

gyvybių, o pasiimtų, kas tik 
jiems patinka. Piratai pasiėmė 

; visus geresnius daiktus, ypač 
auksinius papuošalus, kuriuos 
bėgliai pasiėmė pradėjimui nau
jo gyvenimo.

— Japonąi tikisi gauti piges
nės naftos, kai JAV tiek daug 
jos nepirks.

— Prez. Carteris ketvirtadienį 
buvo Pittsburghe ir su įvairiais 
žmonėmis kalbėjosi energijos 
klausimu.

tai, pasisvečiavę žvalgybos generolo Prano Petronio glo- 
į boję, galėtų pasižiūrėti, ar yra bent vienoje bibliotekoje

Neišaiškinus, kodėl okupantas neįleidžia Amerikoje Amerikoje išleista Lietuvių enciklopedija. Jeigu jos ten j y-

— Michigan universiteto tyri
nėtojai nustatė, kad naujoji 
vieno dolerio moneta su Susan 
B. Anthony bareljefu žmonių 
bus nemėgiama, nes yra savo 
didumu visai panaši į 25 centų 
monetą. Dėl tos priežasties kai 
kurie prekybininkai, atsisako 
priimti. Federalinė Rezervų Ta
ryba į tai atkreipė dėmesį JAV 
iždo pareigūnams, kurie šį da-

spausdintų knygų ir laikraščių į lietuviškas bibliotekas, neranda, tai turi visiems, įskaitant ir Vilniaus komunis-, 
nėra jokios prasmės apgaudinėti savo tautiečių. Knygų tųs, pasakyti, kad tokios knygos, kaip Lietuviu enciklope- 
siuntimas į pavergtą Lietuvą, tai Gizifo darbas. dija, dabartinėje Lietuvoje nėra. Tvirtinti, kad Vilniuje

Vilniun nuvažiavusieji Amerikos lietuviai žurnalis- Tiesa yra geriausias dienraštis — yra bailio darbas.

— Neparda”us Chrysler bend
rovės užsieniečiams, JAV vy- 

-riausybė gali jai-padėti gaminti 
žymiai mažesnius automobilius.

SPARNUOTI LIETUVIAI
(Lietuvos Karo Aviacijos majoro Jono Pyragiaus 
paskaita Adelaidės Lietuvių Namuose 1968. VII.

21. Dariaus ir Girėno žygi minint)
Jei kas šiandien imtų mus nejuokais kai

(Tąsa)
Grįžtant prie ano, pradžioje paminėto lie

tuviuko paleidimo į orbitą, mums gal ir netektų 
rodyti sau pirštu Į smilkinį, jei tą mintį perkel- 
tumėm iš astronautinės į simbolinę plotmę, pri
derinę ją mūsų turimoms sąlygoms ir galimy
bėms. Erdvės, kur galima švystelti dideliais ir 
įmantriais žygiais, yra neribotos: nebūtinai tai 
turėtų būti oreivybė ar kokie sukasprandiški iš
raitymai su milijoniniais finansavimo šaltiniais. 
Mokslo, meno, sporto pasauliai yra atviri lietu
vių tautos sūnums ir dukroms iškilti raketomis. 
Kartais ir mes patys esame liudininkais kokio iš
kilaus įvykio, bet priimame jį kaip savaime su- 
pratamą: kitaip ir negalėjo būti. Pav., kad ir A- 
merikos lietuvių krepšininkų atvyka pas mus. Iš 
25 varžybų laimėta 24! Tai nepakartojamas įvy- 
los, nes patys matėm, kad jie žaidė ne su vaikais. 
Jei priieisime, kad galėjo įvykti ir priešingai, su
tiksime, kad į išvyką investuotos viltys davė mil
žinišką dvasinį d’videntą.

Apžvelgę mūsų vietinį lietuvišką pasaulį,

taip pat pamatysime iškilusių raketų. Pav. Aldo
na Snarskytė, tik atvykus į šį kraštą, tampa Au
stralijos stalo teniso jaunių čempionė.Algis Igna
tavičius įsibrauna į pasaulio olimpiadą; mes ne
žinome, kiek daugiau išeivijos lietuviukų ar lie
tuvaičių toje olimpiadoje buvo. Romas Urbonas 
— pirmas lietuviukas pasaulyje įgyja aukščiau
sią sklandytojo pažymį, vadinamą deimantinį C, 
skraidydamas Adelaidės padangėse... Turime ir 
daugiau iškylančių iš mūsų Jaunosios Lietuvos 
ir įvairiose srityse: juos ar jas visi pažįstame. 
Gal ne vienas jų bus priskirtas Dariaus-Girėno 
kategorijai. Jų pavardžių neminiu, kad kartais 
nepelnyčiau prikaišto, ką praleidęs.

Pagaliau, mūsų kolektyvai: chorai, tautinių 
šokių grupės, sporto klubai. Atrodo — kas čia; 
išėję pašoko, padainavo. Nors ir gražu, bet pa
prasta. Kaip ir anas skridimas: įsėdo lėktuvan 
ir per baliukę? Bet kiek daug padaryta. apsi
sprendžiant tai atlikti lietuvybės labui; kiek Tki- 
ko ir energijos atiduota pasiruošti! Juk visa tai 
būtų galima sunaudoti smagiau, panašiai kaip ir 
anie, kur numojo ranka...

Šioje pat salėje neperseniai kalbėjęs VLIKo 
pirmininkas Dr. Valiūnas ragino leisti jaunimą 
į aukštuosius mokslus. Prie to tiktų pridurti: 
pradėkim huo savaitgalio mokyklos, kad nepriau- 
gintumėm pasauliui akademikų, tačiau savo tau
tai beraščių, iš kurių lietuviškos raketos ne

beiškils. { - .
Lietuviai išgyveno amžius. Jie atlaikė oku

pacijas, atlaikė išlaisvinimus. Tikėkime, atlai
kys ir nutautėjimus. Dėl to nėra prasmės per
daug sielotis. Sakyčiau, nubyrėjimas išeivijoje 
tam tikra prasme gal ir naudingas, nes sudaro 
tamsų foną, kuriame ryškiau šviečia išlie- 
kantieji.

Mes, dabar esantieji tokioje pat būklėje kaip 
ir anie, kurie išlydėjo Lietuvon Darių ir Girėną, 
būsim atlikę likimo mums skirtą pareigą, jei su 
meile paruošim ir palydėsim žygin tuos iš mū
sų Jaunosios Lietuvos, kurie ryžosi žygin Tautos 
garbei ir senosios Tėvynės gerovei.

JONAS PYRAGIUS

JIE SKRIDO DU
Av. majoras J. Pyragius tarnavo su St. 

Darium toje pačioje IV Lietuvos karo avia
cijos eskadrilėje ir buvo vienu Iš geriausių jo 
draugų. Daugeliui iš mūsų mjr. J. Pyragius 
yra pažįstamas iš jo atsiektų išsilaikymo ore 
su sklandytuvais rekordų. Nepr. Lietuvoje bu
vo parašęs kelias knygas aviacinėmis temo 
mis. Gyvendamas Australijoje, buv įsteigęs 
Adelaidės Lietuvių Achyvą - Muziejų, ir bu
vo jo vedėju. Mirė 1975 m. spalių mėn. 14 d.

Čia perspausdiname aktualumo nenustojusį 
jo straipsnį apie Darių ir Girėną, tilpusį 
1950. VII. 24 “Australijos Lietuvio” Nr.

' 15(49), n. Red.
Liepos mėnesio 15 — 17 dienomis mūsų min

tys atitrūksta nuo kasdienybės ir pakyla erdvėn 
drauge su Darium ir Girėnu, seka juodviejų ryž
tumo nubrėžtą oranžinę liniją, kuri nelyginant 
kraujo gysla, jungia viso pasaulio lietuvius su 
Tėvyne Lietuva.

Kas kartą, minint Dariaus ir Girėno žygį, 
mes surandame jame ką nors nauja. Juodviejų 
testamentas kas kartą pašviečia mums naujomis 
mintimis, pagal tai, kokioje aplinkoje mes patys 
tuo metu gyvename ir kokių veiksnių esame vei- f 
kianti.

Dariuę ir Girėnas švystelėjo lietuvių tautai 
ir pasauliui iš senosios išeivijos tarpo. Mes — 
noji išeiviją. turiipe įsidėti tai galvon ir Sfrdih Į 
ir pasidaryti išvadas mūsų veiklai dabar ir 
ateityje.

Karui pasibaigus spauda skelbia, kad 1944 
metais Atlantą tarp Amerikos ir Europos per
skrido 30,000 lėktuvų. Tarptautinis oro kelias pasi- 
djsrė trumpas ir gerai įvažinėtas. Aviaciją stebėtis 
mes atpratcme iš vho, neš kr ro metu buvome pa
pratę jos bijoti.

(Bus daugiau)

Mjb HAUJrmos^ Chicago i, ill Wednesday. ra, mę
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DR. K. G. BALUKAS
AKUilRIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 5®. Pulaski Rd. (Crawford 
wudical Buildin®) Jal. LU 5 6446 
ž^iiioa Įigooūis P&Cal susitarimu.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS K CHIRURGAS

Wuatcbader Community klinikos^ 
Medicinas direktorius

1938 S. Idanhaim Rd„ Westcitoetar, IL 

VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir

ninkaf: M. Šeduikis N. Kulys ir .šokėjus kapituliuoti.
A. Ambrozaitienė, kuriems klau
sytojau nepagailėjo plojimų- Gi ote įja su vertinga s fantais, 
savo sukurtus, jei taip galima kuliais laimingieji t rėjo pro- 
būtų pavadinti, eilėraščijs pa-Į gos pasidžiaugti. Loterija susi- 
deklamavo V. Kuliešius, kuris, d inėjiuias buvo didelis, nes kas 

an. ras ar trečias numeris tu
rėjo galimybės laimėti.

Bendrai paėmus, pobūvis bu
vo gerai pravestas ir, kiek teko 
pastebėti, dalyvavusieji buvo 
patenkinti. Padėka rengėjams 
ir. dirbusiems, o taip pat ir at
silankiusiems.

Paminėtina ir bu/usi gausi ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

E«L1 562-2727 arba 562-2728

anot pasakymo, šoka, kaip mo
ka. Valgiais ir gėrimais rūpino
si ir vadovavo K. "Repšiai, ku
riems padėjo gražus būrys tal
kininkų, kuriuos išvardinti nė
ra galimybės. Orkestras vado
vaujamas AdL Ramonio parei
gas atliko labai gerai, kuris daž
nai priversdavo net prisiekusius J. T-nas

per

"Grįžkite į mane Ir ai grįiiu į jus, sako kareMjy
MaL 3:7.

Atkartotinai šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 
amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo 

malonės jų išteisinimui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo 
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį- taip pat pasirodo kantros net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatytu laiku, įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą,

$V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

TEI-------BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3PECIALY8Ė AKIŲ LIGOS 

3907 Wnt 103rd Strsot
VallXUlos

P. KUSNERIO SURINKTOS ŽINIOS
APIE PABALTIJO TAUTAS

OPTQMKTRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2411 W. 71 St Tel. 737-514S
Tikrina akU. Pritaiko akinius ir

“contact lenses’”
Vai azai suriUrimą. Uždaryta treč.

(Tęsinys)

“SKALVIAI-ŠALUVIAI” IR NEMUNO ŽEMUPIO 
VAKARINIAI LIETUVIAI

Mažeika Evans

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
" - INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VĖL antrad. 1—4 popiet,

Ofiso totofu 776-2380 
Rozidenciio* tolofu 448-5545

Yra detabški etnografiniai mė’.apis sudarytas 1921 metais- 
Rytprūsių aTba jų dalies žemė- Trumpame savo žemėlapio aiš- 
lapiai, sudaryti P- Beko 1864 m.ukiniine 
P. Langhanso 1922 m ir V. Vi
leišio 1935 m.

P. Beko žemĖhpi?, sudarytas 
pasiremiant 1861 m. gyventojų

; surašymo duomenimis. Daugiau- 
' šia verta dėmesio šiame žemėla- 
įpyje vidurinė dalis, kur mato- 
j nia, kad praeito šimtmečio šeš
tajame dešimtmetyje pietinė

Neveltui sakoma, kad laikui liečiančiais gyveninio klausi- lietuvių kalbos riba ėjo linija 
bėgant viskas keičiasi- štai prieš mais. . . !Agila (Agilla) — Akmenė

Savo kalbos pradžioje, kuri (Steindorfj — Ežerėliai (Esze-
— Tarnupėnai (Tar- 
— • Vjsdeiniai (Wis- 

uždarose patalpose. Na, o jei dar gai mieliems paštininkų bičių- denen) — Dubininkai (Dubi-

Laidotuvių Direktoriai

M. ŠILEIKIS Prof. Adomo Varno portretas

Paštininkų šeimyniškas subuvimas

~ VYT. TAURAS keletą metų niekas ir negalvo-
GYDYT0JA5 ir ęxiRURGA« P°’ kad dau" buvc atidaromosios, pa- ralschen)

kp^uqtfbu iĮgc.J‘ gamoje bus rengiamos miesto “dėkoj o atsilankiusiems, ypatin- nuponen) 
2652 WEST 5Wi 51RGET Į’ -

T»L PR 8-1223 prie patalpos yra vienas kitas liams,. kurie parodydami savo ningken); bet jr ši riba keliose
onso V AL: pirm - anttail, trečūuL medelis, tai visi labai patenkin- prielankumą paremia s-gos gy- vietose buvo jie: kertama įsiki- 
tr penkt..2?4 ir G43 vaL y«k. Sisitadie-Iti ir jaučiasi esą gražios gamtos vaviiną. Tai ženklas, kad pąš- šiušių į šią teritoriją vokiškų 
aiaia 2-4 vaL popiet ir kitu liixu|prieglobstyje. jtininkai dar tebeturi iš Lietuvos gyvenviečių. Į šiaurę nuo linijos
- š oagri waitarimg. Gal tokie pakeitimai vyksta atsivežtą gerą vardą, kurį savo Agila — Beržkalnis — Rusai —
~ todėl, kad senimas nebepajėgia gerų pareigų atlikimu buvo įsi- Šilėnai ir į rytus nuo linijos Sta-

P ŠIT .EIKIS. O. P. •toliau nuvažiuoti, o jaunimas giję- Dar ir tas s-gai naudin- lupenai — Dubininkai vyravo 
y • _ - _ -u-i • t < • 1 • ro -i • i • “ > • ■ ~ .OKTHOPEDas-PROTE^STAS] kas kartą mažiau tokiomis išky- ga, ka-d vengia bent kokį “ben- lietuvių kalba. Apie 1861 metų 

■Jfe. Aparatai - Protezai. M^. bau- ]oniis įdomaujasi, todėl ir tai- d.adarbiavimą' 
-CK . aazai. Spėčiau pagalba lofoma. 1 J 1
Sr* ‘Area supports) ir t t

___ _____ _  - _  j”, nors kai kas h’ 
komasi prie iškilautojų. jų pa- būt.: už.nteresuotas prie tokio 

________ ___ ^geidavimų bei esamų sąlygų, Į “žaidimo” patraukti. Pasisakė 
Wwt 63rd SL, Chtogo. V L 50629 Į kad rengėjam^ liktų daugiau. ir preš nutarimą nebeleisti Paš- 

Tetri.: PRwpect 8-5084 j kasoje už Įdėtą darbą.______ 'tirikikų Atiminimų Il-tomo, tai
. v. ; - . , Į Neatsilieka nuo 'šios “naujo-Įe~ąs blogas reiškinys, kuris ro

vės” ir paštininkai, 'kurie liepos do pavargimą didesniems dai- 
8 d. buvo surengę’pobūvį-gegirį bant? aaikti. Reikia tikėtis,-kad 
zinę Vyčių “salėje. Dąūgurna 'da- ešEut geriems norams ’ nebus 
lyvių, kurių buvo apie porą ši m- lėkt i mimai medžiagai sunyk
tų, galima sakyti, rodė nemažą L ir ją papildžius bus pastaty- Įsrutės miesto, 
pasitenkinimą, nes lauke gero-’tas gražus paminklas, kuris by Kitas žemėlapis — tai P. 
kai'lynojo, o piknikautojai nie-!lcs ateities kartai apie pirnita- Langhanso. Jis pavadintas “Ry-

Totri.; PRcspoct 8-5084

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
, •• •> takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg,- Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

gyventojų, surašinėjimo trūku
mus, kur būvi grupuojama pa
gal šeimos galvos kalba, jau bu
vo minėta. Tokie gyventojų su
rašymo nuostatai, aišku, maži
no tikrąjį, Betunų skaičių, bot 
nežiūrint to, Beko žemėlapis 
gana ryškiai liudija etninį lietu
viškumą visos teritorijos į pie
tus nuo Nemuno, ’beveik iki pat

į DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija.

s: 5037 Centrai Ave, 
f <SL Petersburg, Fla; 33710

1 ’Tel. (813) 321-1004

ko nebojo ir paštininkų vaišiu-'kų sugebėjimą dirbti ir kultu- tų Prūsijos lietuvių kalljos sri- 
guinu mielai pasinaudojo.

Kaip paprastai būna tokiais 
atvejais, Lietuvių ] 
s-gos pirmininkas J. Indriūnas 
pasakė atidaromąjį žodį ir pa
prašė J. Tijūną, kaip vyresni 
amžiumi ir buvusį ilgametį paš
to viršiniftką, pasidalinti minti-

rinianie bare
Pasisakyta

; tys” ir paimtas iš vokiečių 
ir kitais klausi- mokslinio leidinio ‘*Dr. Reter-

autorius polemizuoja 
prieš valstybes, kurios privertė 
Vokietiją pagal 25-tą ir 99-tą 
Versalio taikos sutarties punktą 
perleisti Klaipėdos kraštą “sve
timai valstybei” ir įrodinėja, kad 
tas Kraštas turįs vokiečių gy
ventojų daugumą. Su tokiu nu
sistatymu ir intencija ir sudary
tas šis žemėlapis — iš pažiūros 
gana mokslinis, bet iš esmės . 
tendencingas, propagandinis-

P. Langhanso žemėlapis susi
deda iš dviejų dalių, žemėlapio 
pirmoji dalis turi antraštę “Gim
toji kalba pagal bendruomenes”; 
antroji dalis — “Klaipėdos kraš
tas pagal Versalio taikos šutai“ 
ties 2-os dalies 28-tą punktą”. 
Abi žemėlapio dalys yra įvairaus 
maštabo, bet liečia tą patį objek
tą, tik kiek skirtingose ribose: 
pirmajame žemėlapyje pietinė 
riba eina pagal 58 šiaurės pla
tumos laipsni, antrajame — 
apimtos ir artimesnės Į pietus 
žemės.

Žemėlapyje “Gimtoji kalba 
pagal bendruomenes” parodytas 
gyventojų pasiskirstymas pagal 
gimtąją kalbą atskirose ben
druomenėse ir stambiausiose 
Žemvaldį jose (dvaruose). Lygi
namasis svoris lietuvių gyven
tojų parodytas žemėlapyje ža
lia snalva, vokiečiu — rausva- 
rauduna spalva. I

(Bus daugiau)

Paštininkų mais, bet visas blogumas buvo manas Mitteilungėn aus Justus 
Perthes Geograplūsche Anstalt. 
Helf Jaunar-Februar 1921”. že-

tai, kad dėl techniškų kliūčių, 
kurį laiką neveikė garsiakalbis, 
kas įnešė bent kiek nesklandu
mo geram kalbos girdėjimui.

Meninę programą atliko kuk
ulis su pobūvio dalyviais muš ’ūs ir verti pagarbos, šie daini-

— Japonų ekonomistai prieš 
metus tvirtino, kad gazolinas 
yra pati silpniausioji JAV ūkio 
šaka.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737*8600
Tek 737-8601

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIM1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742 t f

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Lsidimri — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
"'K 5ERENAS

7 Tri. WA .5-8063

Rl.llI ■!/ ..!■.■■■ .............

SOPHIE BARČUS | 
f MDUO iCIMOI VALANOd

Vbw ynymi H WOPA,
< ’ MM HL A. M.

LUttMv kalba: kasdien nuo pir- 
m a dieni o iki penktadienio 3:00 
—3;80 vai. popiet. SeAtadienisis 
ir aeknudieniaia nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

V*d4|« Aldana Davkua
Telafa HEmteck 4-2413

7T5f 5a. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL 60429

• ——■ . - .. . .-------- - i

z Vienna Summertime Salad*

Firm and juicy Vienna'Sausage, teamed with a creamy 
macaroni mixture, offers a hearty, sophisticated salad for a 
porch or patio lunch. Border this salad with deviled eggs and 
top it with extra sausage for added flavor and protein. Since 
handy canned “Viennas” are fully cooked, they’re all ready to 
use. Serve “Vienna’d Macaroni Salad”, with frosty canned 
juices or a chilled appetizer soup. Add some chunky cheeses 
with wheat o* rye crackers, brownies and iced tea to complete 
this cool refreshing menu.

Vienna’d Macaroni Salad
1 package (8oz.) elbow 

macaroni or small 
macaroni shells

1 can (5 62.) Libby’a
l Vienna Sausage thinly

sliced

For your headache get 
extra strength and safety, too

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1
2

114

U

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin 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.

f SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

IXPRESSWy DRMNG-
DON’T CUT IN BETWEEN CARS 
that ARE allowing SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.-

yOU'LL RUN INTO TROUBLE IF 
THERE'S a SUDDEN stop while 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY.

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

*
TURIME

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. Tel: YArds 7-3401 I

~ BUTKUS - VASAUIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Tel.: OLympic 2-100J

' ■ ' .i

~ — - — ~~ ---- n

£ /Lietuvos Aidai’
„KAZE BRAZDŽIONYTt"

_ • Programos vad4|a

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai. vak.

i '.Vtkos laidos ii W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

Si: Petersburg. Fla, 5:30 vaL p.p.
' iš WTE stoties 1110—AM banga

2846 W. 71st Street
- -Chicago, Illinois 60629 -

7 , JTiIef- 778-5374
1 .—'  -------- ----------------- - -............z

cup mayonnaise 
tablespoons cider 

vinegar < 
teaspoons sait 
teaapoon Dijon mustard 
teaspoor pepper —

1 cup shopped celery 1 Extra Vienna Sausage ’ *
1 cup chopped street and Deviled Eggs,

pickles garnish
>4 cup minced onion ’
Cook macaroni m salted, boiling water just until tender. 

Drain and cover with cold water. Then drain again, thoroughly. 
Combine macaroni with thinly sliced Vienna Sausages, celery, 

l sweet pickles, and onion. Blend mayonnaise with cider vinegar į 
mH, Dijon mustard and pepper. Add to macaroni mixture. Mix

4 gently. Chill. Yields 6 to 8 servings.
i Arrangement: Spoon Vienna’d Macaroni Salad onto a large
I serving plate, gently rounding the top. Arrange extra Libby's 

. | Vienna Sausages oVer salad. Garnish with a border of deviled
I egg halves, if desired. u 1. ’ k * ’r --t~>

if you drive at the

the

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

GEORGE F. RUDMINAS |

3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE . Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, m. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

I -r. NAUJIENOS. CHICAGO 1,-ILL. Wednesday, JulyJK 137d



(Tęsinys)

Trumpas vadovėliu * anglu kalboje, kuri jau 
paminėjimas

i panau 
dojama kaip pagalbinė priemo- 
nė. šiais A, B, C sąsiuviniais bai-

1) AR KALBATE LITUVIš- girnas pagrindinis Lituanisfi- 
KAI? LITHUANIAN FOR BE- nės mokyklos kursas. 
GINNERS, A. Punkūnas. Gaw j “Daug dar kas l’ko išmokti 
s;ai iliustruotas 56 puslapių Dar-4 norint lietuvių kąjbą laisvai var

toti.‘Tam reikalui bus skirta “Ar 
kalbate lietuviškai?” serijos 
antroji ir trečioji dalis, o kol tos 
serijos bus išleistos, autorius pa« 
taria naudotis ^prof. A. 
‘‘Introduction.tė Modem Lithu 
anian”.

4) AR KALBATE 
KAI? LITHUANIAN FOR 
GINNERS. A.. Ripkųgas. Vado
vas mokytojams,-ir

5) Ta pačia antrašte R. Rin 
kūno stambi 224 puslapių kny
ga: Fonetika. Skaitymai ir Žo
dynas, taip pat R. Paulionio gau
siai iliustruota. Ji j 7 - S

Visos penkios knygos išleis
tos Kanados Lietuviu Bendruo
menės su. Kanados Vyriausybės 
D augi akultūrinės. Programos 
parama.

Veikalus autorius skiria “Aud
ry tei ir Linutei, kad nepamirštų 
lietuviškai”.

(Pabaiga)

ir plačios apylinkė’ lietusiai yri 
kviečiami (hjiyvmttr su savorsve- 
čiais, ypač {,

Dėl smulkesnjųų jnforniacij ų 
kreiptis Į: J-.'Marks (616) 
469-3486. Z. Jnškeviėienė (616) 
469-4069 ar J. Kerelienė (616) 
169-4062.

RENGĖJOS Hamel, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Lo sąsiuv:n's. Workbook. A. 
Toronto. Canada. 1979. Pagrin
dinės iliustracijos R. Paulionio. 
Pastabose grupės mokytojui pa
tariama: ■ -

Į š’ą pirmąją grupę (A) turė
tu patekti maži vaikai iš vyres
niojo vaikų darželio ir pirmojo- ■ 
antrojo pardžios mokyklos sky
riaus. Jie ne tik kad nemoka 
lietuviškai, bet taip' pat nemoka. 
arba mažai moka skaityti ir ra
šyti bet kuria kita kalba. I fone
tikos skyrių vadovėlyje šiuo at
veju reikėtų žiūrėti kaip į ele
mentorių su tuo pasunkinimu, 
kad vaikai nemoka elemento
riaus kalbos. Tekste 59 pamokos.

2) AL KALBATE LIETUVIŠ
KAI? LITHUANIAN FOR BE-; 
GINNERS. A. Rinkūnas. Darbo 
sąsiuvinis. Workbook B. Šis są
siuvinis skiriamas mokiniams, 
kurie nemoka arba silpnai moka 
lietuviškai, bet moka skaityti ir 
rašyti angliškai. Sąsiuvinyje 
taip pat 59 pamokos, gausiai 
iliustruotos.

3) AR KALBATE LIETUVIŠ
KAI? LITHUANIAN FOR BE
GINNERS. A. Rinkūnas. Darbo 
sąsiuvinis. Workbook C. Pasta

Klimo

galima užsisakyti ir Naujienų

DĖME SI p.
J^^l (R) LB Vidurio Vakarų 

Apygfcšdos valdyba -kn iečia vi- 
• sas Apylinkes skaitlingai daly- 
i vauti ALT-os RENGIAMOSE 
’PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAI
TĖS PROTESTO DEMONS- 
TRACIJOSE, kurios įvyks š/m

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I: 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Tel. Virginia 7-7747

bus diskutuojamas ir atsakoma piknike iki pat dovanų traukimo ^eP°s mėn. 21 d- (šeštadienį) 10
vai. ryto Daley Plazoje, Čika
goje, III.

klausinius, liepos 22 d , sek-■ ir dalyvauti vertingų dovanų lai
, 2 vai. popiet Lourdes’ niėjime. Kviečiame' visus tau

56 t:eėius pasinaudoti .proga. Tik
ta laimė t<dp pat asmeniška ir mos vilkėti tautiniais drabn

aukšt. mokykloje, 4034 W 
Ėt. Kviečiąipi gyveną tarp 47 ir 
75 taip pat tarp Bell ir Cicero 
-gatvių. 4 psh kvietimą su kai ku- 

I rials paaiškinimais pasirašė Pe- 
I ter Jbnikaitis iš Marquette Par
ito. ' ‘

— Parkų dis(riHto ryosiama 
oro ir vandens akrobatikos pa
roda bus liepos 28 ir 29 d. Lake 
Shore Parko aplinkoje prie Mi
chigan ežero. Spektakliai prasi' 

*dės.2 vai. popieti Be praeitais 
{metais - dalyvavusių, šiemet bus 
i parodyta^ . .didžiausias ir grei- 
■ čiausiąs Amerikos lėktuvas; taip 

F Į pa t dalyvaus Kanados oro akro- 
“■ ‘ batikos eskadrilei ' - '

visuomeniška nauda tapti Nau
jienų skaitytųjų. > • •

žiais ir laikytis L. B-nės grupė
je.

Edvardas Boreiša yra Var-> Norintieji pasinaudoti auto-
pinįnkų Leidinių Fondo pirmi-Įbuso patarnaviiriaisj v „ 
ninkas. ir kartu su rengimo ko-j skambinti iki liepos 19'd. (ket- 
mitetu rūpinasi metinės gegu-jvirtadienio) šiais tel. 476-2473 
žinės ruošimu Vyčių salėje jr!fr 778-5091.

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

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

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

prašome1 ware) prekių krautuve. Nebrangus.

— Pietvakarių parapijos ir
bose mokytojui pasakyta, kad I kaimynystės organizacijų fede- 
sąsiuvinis C skiriamas studen- racija sukūrė “Garantuotą, na- 
tams. jau gerokai pažengusiems mų vertės planą” namų- vertei

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

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave^ Chicago, Dl. 69643 

Telef. 312 238-9787 ? ;

— Rymantas J. Petrauskas 
baigė psichologijos mokslus dak
taro laipsniu Windsor o universi
tete. Dalia Brązdžiūtė baigė ko
mercinius mokslus bakalauro 
laipsniu “Torbrito universitete. 

} Ten pat baigė matininko moks
lius Albertas P. šalna.
į —Stepas Paulauskas, dauge

lio laikraščių bendradarbis ir 
-visuomenės veikėjas, parašė bio
grafinio pobūdžio knygą “Gyve-

darže. Gegužine įvyks šį sekma- 
dien., liepos 22 dieną, nors ir 
vlogam orui esąnt.

— Titas Briškąitis, Varpo žur
nalo administratorius, po sun
kios operacijos“sveiksta namuo
se, Melrose Park, Į1Į. - .

— . AlęksąnĮtfra ĄĮiklaševičie' 
nė; gyv. Mąrguette Parke, jau 
antra savaitė gydosi Loretto li
goninėje, Cicero, III. Netrukus 
grįš/į namus. Ji yrą žįnimo vei
kėjo inž. Kęstučio Miklo moti-Į

Sekite ALT-os pranešimus. 
JAV (R) LB Apygardos 

valdyba

Senior Citizens piknikas 
(Pranešimas)

Majore Jane M. Byrne ruo
šia South Side Senior Citizens

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

DAR NEVĖLU

PALIKIMAS. Modernus apie 20 m. 
2 butų mūro namas ir mūro gara
žas. °rengtas beismantas. Prašau 
teirautis ir perduoti savo telefoną 
apžiūrėjimui iš anksto. Viliojanti 
kaina.

LABAI SVARUS 2 butų namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

Tuščias sklypas, tinka naujo namo 
statybai Marquette Parke. " £ J

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nan
tas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga- 
ite pirkti už $41,800.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Tek 737-7200 arba 737-8534

Įvairi apdrauda —INSURANCE
didelį pikniką visiems vyresnio BUTŲ NUOMAVIMAS paren-
amžiaus piliečiams. Piknikas 
vyks liepos (July) 18 dieną nuo

a Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kebo-{rūmo kelias”. 69'psl- knvga. kal
nių (cruises), vi^bučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-klitoriu- 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; I nuoJa Pas a_I°. *4-
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer-1 Mr. Stepas P&blauskas, 1516 Sb» 

tarmių TAflr,™, - \ ’ ^49 Ave., 'cicero,'lt 60650.

Ponia Anelė . Kovalskas iš 
Bridgeporto .išsikėlė: j. Brighton 
Parką. .Tos apylinkės tautietis 
Užsisakė Naujięnąs i vieneriems 
metams. Jis; dalyvaus - dovanų

macijas visais kelionių reikalais. . ,
• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisu rezervuoti vietas 

Iš anksto — prieš 45 - 60 dienų. . ‘

na, pasižymėjusi savo rankdar-] vaL ryto McKinley Parker 
ViaiS. \ O- X

. Užkandžiai, minkšti gėrimai,
Kųn. Adolfas Stasys, AL- žaidimai, prizai ir visa kita bus 

Tos centro sekretorius yra išvy-* nemokamai.
kęs į Floridą atostogų. Kongre-I

—-• • ‘ j... ji Lietuviai turės didelę grupę ir
tam iš anksto yra organizuoja
mi stalai,, papuošti lietuviškomis 
vėliavėlėmis. - .,. .

Atvykite ir sudarykime vie
ningą lietuvių pensininkų grupę.

Joseph Skeivys

(Archer ir So. Western Ave.).i 
.. Užkandžiai,. minkšti gėrimai,

so rengimo reikalais jį pavaduok 
ja dr. Jonas Valaitis- f

— Lietuvės-moterys, priklau
sančios Michįahos klubui, rengia 
tautinės reprezentacijos — susi
pažinimo vakarą vietos admini
straciniame’'pastatę — Commu
nity House, Š.ni. liepos mėn. 21 
d. 9 v.v- Bus trijų dalių progra-Į 
ma: įrengtas tautodailės skyrius, 
pateikta. liė&iviŠkOL skonio mais- 

paskirstyme'-naujiems skaftytok- tąsi ir' scenos' programa. Skam-. 
jams,' užsisdfciiisięįTis:'-Naujienas iięs’lietuvj^ca dama, muzika ir 
laike platinimoi vajaųsi Jas pus šokami lietuviški šokiai. Vietos

j . . SIUNTINIAI Į UETUA’^

1 2608-West 69th St, Chicago,^ĮUJ'60629 e TeL WA 5-2787

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

' You cannot spend tomorrow u 
what you have not saved today. k- *

So the wise save for tomorrow 
by joining the Payroll Savings

1 Plan today.
Because mighty U. S. Savings - 

d Bonds from little pay check , " 
allotments grow.

And a Bond every payday 
could keep your doctor-to- be 
away. At medical school. Or take 
you away. On vacation.

So do put off for tomorrow

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. <
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

'* 2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2737 j

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

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

Which is why a Bond in tinted 
saves.

’ stockuC 
mAmpri

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
,, darbus dirba.

SLA — išmokėj'o daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo, nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, -na
riams patkrnaUja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, fcuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Naw York, N. Y. 10001 
/ 307 W. >®th St.

TM. (212) 543-2210
——----------->-.iW8MUį-a jr........

PAVERGTŲ TAUTŲ 
DEMONSTRACIJA

Tautų, " žmogaus ir religinės 
laisvės reikalavimas viešai bus 
išreiškiamas .šeštadienį, liepos 
21, į Daley Civic Center iFlaza 
(Washington ir Dearborn gąt-‘ 
viųj kampas-,' Čikagos miesto 
centre. Pradžia 10:30 y.r- Pro
gramoje; vainiko padėjimas prie 
amžinosios ugnies Pavergtų 
Tautų prisiminimui, tautinių 
vėliavų pristatymas, proklama
cijų ir rezoliucijų skaitymas- 
Svečiai ir sveikintojai bus: gen. 
konsule J. Daužvardienė, kon
greso nariai' ir valdžios atstovai.

Pagrindinę kalbą pasakys uk- 
rainiečiij laisvės kovotojas, bu
vęs politinis kalinys ir tik nese
niai pasiekęs Vakarus, Valentyn 
Moroz.

Visus kviečia Pavergtų Tautų 
Komitetas (Captive Nations 
Committee) skaitlingai dalyvau
ti su vėliavėlėmis ir plakatais, 
parodant, kad tautų laisvės idė
ja yra ir bus gyva, ir kad nieka
da nenustosime kovosti dėl jų 
išlaisvinimo.

DĖMESIO NORINTIEMS 
APSIGYVENTI CENTRINĖJE

FLORIDOJE,

Parduodami vieno’arba pusės akro 
i sklypai prie labai gražaus ir didelio 
I ežero, gero žuvavimui, netoli Walter 
J Disney Cypress Garden. ^Norėdami 

daugiau sužinoti, prašom rašyti, skam
binti arba atvažiuoti- pas:

Richardas ir Rūta Timpt
Walk-In Water-Lake Estate
9437 Pinetree Dr.
Lake Wales, FL 33853
Tel. 813 - 6962175

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. v . _ 
523-8775

V. M.

HELP WANTED — MALE 
Darblninfcv 

TRAINEE WANTED ’

To learn the Mirror trade. Some car 
pentry skills helpful. .

227-6440 * (

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

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

IMMED. OPENING 
LIVE-IN HSKPR

To Care For 3 School Age Children. 
SUNDAYS OFF. Own Rm. and Color 
TV. SALARY: OPEN: Morton Grove 

Home. CALL Mr. Ronald 
337-5050 (Days)

AFTER 7 P.M. 966-0130 In English.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

RENTING IN GENERAL
Nuomos

M. ŠIMKUS

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.
CLEARING apylinkėje išnuomoja

mas 3 miegamų butas 2-me aukšte, 
tik suaugusiems be gyvuliukų. Kili
mai, krosnis ir šaldytuvas, yra ga
ražas.

Tel. 735-9448. . HOMEOWNERS POLICY

PERSONAL 
Asmenų Ieško

F. Zapolis, Agent 
3208'/2 W. 95th St 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654

statc

V

Giminės Lietuvoje 
norėtu surasti:

Valantiejus Jonas s. Petro, 
gini. 1913 m., gyv. Washingto
ne. Kaziniėnas arba Kazimėnie-

State Farm P»re and Casualty Company

— Japonai sako, kad prez.
Carterio kalba negalėjusi būti
geresnė. Japonams labai patiko pė Jadvyga., Jono, gyv. Čikago

je. Prašoma atsiliepti arba apie 
juos pranešti šiuo adresu:

Mrs. U. OPANAVIČIUS

prezidento nutarimas neįsileisti 
daugiau naftos. Japonijoje dole' 
ris pradėjo kilti.

TheDi-GeT 
Difference

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

Kalbame lietuviškai 
Tel. 476^5635 

> ----- . J

Stayner, Ont., Canada 
LOM ISO

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL * A»*oclii«» 

2649 West 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 metų, patarnaudama klientams. |j

— Saudi Arabija yra įsitiki- 
Į nusi, kad ji sustabdžiusi dar di
desnį naftos pabrangimą.

MOVING .
Apdravttat perkraustyma* 

U Ivairiy atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tol. 376-1882 arba 376-5996

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAšTJ “NAUJIENOS”

" NAUJIENOS, CHICAOO B/ILL Wednesday, July 18, 1979




