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Izraelio ministeris pirminin

kas Yitzhak Rabinas pareiškė

varo būtų norėjęs - pasitraukti. 
.Jis prisaikdino naują karalių ir 
Įteikė jam atsistatydinimo pa
reiškimą, bet naujas karalius 
karalius nepaleido premjero. Jis

i
LIMA, Peru. — Naujai 

skelbtu išimties stoviu visoje Pe
ru valstybėje kariuomenės sar
gybos pastatytos prie - svarbes-

,, Illinois valstijoje, St. Louis mieste, laivu bendrovės ir uostų darbininkai nutarė paminėti 200 metų nepri
klausomybės sukakti kitaip, negu daugelis minišPaminėjimas vyksta laive "Robert -E. Lee", kuris varomas se
noviniais samtiniais ratais.

Karalius Juan Carlos priėmė atsistatydinimą, 
rengiasi daryti platesnes reformas

MADRIDAS, Ispanija. — Ispanijos premjeras Carlbs Arias 
Navarro, patikimas diktatoriaus Franko bendradarbis, vakar įteikė • 
karaliui Juan Carlos atsistatydinimo pareiškimą, kurį karalius" šį 
kartą priėmė. «

Karys Nevarro keliais atvejais 
buvo norėjęs pasitraukti, bet iki 
šio meto naujai karalius to atsi
statydinimo nepriėmė. Dabarti
niu metu kai pirmieji reformos 
žingsniai jau padaryti, karalius 
mano, kad jis gali pasirinkti tokį 
premjerą, kuris" geriausiai tiks 
kraštui. ' :.

Išreikalavo, kad turkai neišduotu kovotoju 
į sovietų valdžios budeliu rankas

WASHINGTOXAS, D. C. — Fordo administracija vakar at 
sisakė duoti įvažiavimo vizas lietuviams kovotojams Pranui ir Al
girdui Bražinskams, New York Times reporteris Bernard Wertz- 

, man praneša liepos 1 d. dienraščio numeryje. 1970 metais abu Bra- 
. zinskai, skrisdami iš Gruzijos Į šiaurę, įsakė sovietinio lėktuves 
I lakūnams pasukti i Turkiją ir nusileisti Trzbieonde.

derėtis su grobikais
JERUZALĖ. — Izraelio minis 

terių kabineto nutarimas.ketvir
tadienį derėtis su palestiniečiais 
teroristais buvo padarytas pa-;

Navarro buvo ištikimas karaliui ' grobtųjų ir Ugandoje laikomų
, . .y ” -vX- 1110 izraelito ir kitu žydų gimi-Premjeras Anas Navarro .si.- IzraeHo |f sio_

kimai vykdė dik>atnaus Unis nusistatymas buvo s„ te
ko politiką. Kiekvienu svarbes-lroi.rtais derybas nįsilefe_ 
ruu klausimu jis atsiklausdavo 
diktatoriaus, gaudavo reikalin
gas instrukcijas ir imdavosi rei-

' kalingų žingsnių politikai vesti," t esąs “pasiruošęs” paleisti 40 ka- ■ 
Mirus diktatoriui, Arias Na-‘linaipų teroristų mainais į 110 

izraelitų-,, kuriuos- laiko grobi
kai Entebe aerodrome Ugando
je Tai didžiausia-teraeli'itų gru
pė; patekusi teroristams į ran
kas..- -r4

Palestiniečiai laužė visas paliaubas, 
v o dabar visai balsais jy prašo’ 

BEIRUTAS, Libanas. — Beirutan atskrido trys Įtakingų

Peru paskelbtas 
Išimties stovis

Viena lėktuvo tarnautoja no
rėjo sustabdyti Bražinskus, ne
leido jų prie lėktuvo kapitono, 
tai ji buvo pašauta,’o abejojan 
čiam kapitonui buvo peršauta 
koja. Lėktuvas laimingai nusi- 

' leido Trebizonde ir Bražinskai 
I atsipalaidavo sovietų prievartos. 
Į Turkai leido Bražinskams rasi- 
į likti Turkijoje, o kiti keleiviai 
Įkartu su lakūnais grįžo Į Sovie- 

darė į krašto žmones, o ypač vai- į SajunS?-

darbininkų riaušes
VARŠUVA. — Prie to, kas jau 

vakar buvo rašyta apie riaušes į 
Lenkijoje prieš komunistų re-, 
žimą, papildomai pranešama apie1 
valdžios pastangas kiek galint i 
mažinti Įspūdi, kokį riaušės pa-1

dančius komunistus:

Radomo burmistras Tadeušas 
Karbickis paskelbė per televizi
ją, kad sunaikinimai ir nuosto 
liai, “padaryti plėšikavimai”., sie
kia daugiau negu penkis milijo
nus zlotų.

Karbickis tvirtina, kad demon
stracijose “veikliausi buvo girti 
chuliganai ir isterikes pagautos

.jėgos, remiančias premjerą. Tos- 
jėgos karaliui buvo reikalingos 
tranzicijos periodui., •

Arias Navarro priėjo išvados, 
' kad kraštui reikalingos refor

mos, bet jis pats, būdamas dik
tatoriaus draugas, "nenorėjo tų 
reformų vesti.
Leido politinėm partijom veikti

Premjeras, Arias Navarro, pil
dydamas jauno karaliaus patvar
kymus, paruosėr įstatymo pro 
jektą, kuris leido kitoms politi- 

- nėm partijom pradėti veikti.
Iki šio*meto' visos politinės 

partijos, nesutinkančios su gen. 
Franko diktatūra, buvo Uždary- 

, tos, bet koks jų veikimas sustab
dytas, o veiklesnieji vadai pra
leido po kelis metus kalėjime. 
Kad pakaitos nebūtų radikalios, 
premjeras Įtikino savo draugus 
dabar veikiančiose įstaigose pra
vesti reikalingus Įstatymus.

Pravedęs pirmus reformos 
žingsnius, premjeras pasitrau
kė, o karalius nutarė pasirink
ti kitą žmogų tolimesnėms refor
moms. „ - ’

---— ' <L-Wig V <T1 VJf W rtf ^yl I ~K kT~C^TcT jjxxFT^I Lt OKI ' lorĮJy! 
ikaitq, pratęsdami jiems ilgęsnįj turėjo. įvykti ketvirtadienio 12-tą valandą. .Atėjo dvylikta i 
terminą trimis dienomis. — iki ė- bet niekas i arabu neskelbtas nali»nha^rrAk-rpin£. tniHn rUi
6 valandos sekmadienio ryto 
(Chicagos laiku). Iki tol turi bū
ti paleisti 53 “laisvės kovotojai”, 
kalinami Izraelyje ir keturiose 
kitose valstybėse.

ir pra
ėjo, bet niekas į arabų paskelbtas paliaubas-nekreipė jokio dėmesio.

Dabar svarbiausios kovos vyk-

Planuojamas naujas 
keleivinis lėktuvas 
LONDONAS. — Jungtinių 

Valstybių ir Britų oro susisie
kimo kompanijos pradėjo tirti 
galimybes ištobulinti ir pasta
tyti naują supersoninį (greites
nį už garsą) spfausminį lėktuvą. 
Šiuo metu greičiausias keleivi
nis lėktuvas, skrendantis iki'l,- 
300 mylių per valandą, yra Bri
tų Aircraft korporacijos ir Pran 
cūzų . Aerospatiale pastatytas 
Concorde. ,

Sovietai atakuoja 
laisvos Europos radio

LONDONAS: —■ Sovietų spau
da nebesiliauja atakavusi Lais
vos Europos Radiją, kaltinda
ma ją diversija ir šnipinėjimu.

Paskutinis LER (Laisvos Eu
ropos Radio) atakuojantis straip
snis įdėtas komunistų partijos 
organe “Pravda”. ’

Pirmoje eilėje puolamas Vie
noje veikiantis LER skyrius — 
Viešajai Nuomonei Tirti Insti
tutas. ,Nesiorientuodamar kas 
yra viešoji nuomonė ir jos tyri
mas, sovietų kompartijos orga
nas sprendžia pagal sau, žino
mus metodus— šnipinėjimu, ap
šaukdamas, kad Laisvos Euro
pos Radio yra viena iš daugy
bės Vienoje veikiančių žvalgy
bos institucijų.

“Pravda” tvirtina, kad Lais
vos Europos Radio veikla yra 
nesuderinama su Helsinkyje 
sirašytais. Europos saugumo 
bendradarbiavimo aktais!

>a- 
ir

• ■__ Demokratų partijos centro
komiteto pirmininkas Robert 
Straws pareiškė įsitikinimą, kad 
Carteris laimės daugumą kiek
vienoje valstijoje.

Argentinos 1976 
metų aukos .

\BUEN0S AIRES. — Antra
dienį, spėjama kad “partizanai”; 
nušovė prancūzų Renault auto
mobilių kompanijos atstovą Ar
gentinoje. Policijos žiniomis, ma
žiausiai 12 partizanų nušauta 
paskiruose susirėmimuose La 
Plato je, už 35 mylių į pietus nuo 
Buenos Aires, šių metų nera
mumuose Argentinoje jau žuvo 
564 žmonis. i

sta prie Tai Zaafar tremtinių sto- PnnuMnnc! atcneolzn
vykios. Ten yra susikoncentravę ’ 1 OpivZlllS d LS1SuK6

įlankytis Amerikoje
’VATIKANAS. — Popiežiaus 

pranešėjas msgr. Romeo Panci- 
rolli paskelbė, kad Philadelfijos 
arkivyskupas kardinolus John 
Krol ir Nacionalinės Katalikų 
konferencijos pirmininkas arki
vyskupas Joseph L. Bernardin 
pakvietė popiežių atvykti Į Pa
saulinį Kongresą ateinantį mė
nesį, bet popiežius atsisakė ap^ 
lankyti Jungtines Valstybes, Ka
nadą, Lotynų Ameriką ir Eucha
ristinį Kongresą. Pranešėjas ne
paaiškino jokių priežasčių dėl ko 
popiežius atsisakė, bet Vatikane 
aiškinama, kad 78 metų amžiaus 
popiežius yra priverstas atsisa
kyti kelionių viena dėl to, kad 
"yra darbais apsikrovęs, kita, kad, 
jį vargina skausmingas kojose 
artritis.

Popiežius Paulius sykį lankėsi 
JAV-bėse 1965- metais, vizituo
damas Jungtines Tautas New 
Yorke.

palestiniečiai. Jie ginasi, o Li
bano falangistai juos puola pla
čiomis didžiausiomis kanuolėmis. 
Apšaudomi palestiniečiai nori 
paliaubų.

Krikščionys visai kitaip kalba

Kada trijų arabų valstybių už
sienio ministerial paklausė, ko 
dėl krikščionių karo vadai ne
sustabdo karo veiksmų Tai Zaa
far srityje, tai krikščionys ara
bams šitaip atsakė.

— .Mes buvom sutarę 36 pa
liaubas, pasirašėme -tuo reika
lu susitarimus, bet už poros die
nų palestiniečiai tuos susitari- 
Įnus laužė ir tęsė kovas. Kriščio- 
nys labai sunkiai nukentėjo. Mes 
esame pasiryžę . palestiniečius 

i nuginkluoti... —
• Arabų užsienio ministerial ne
gali įsakyti krikščionių kariams 
sustabdyti puolimų, bet juos dar 
labiau erzina pranešimai, kad Si
rijos prezidentas teikia paramą 
krikščionims, kurie be atodairos 
naikina stipresnes Tai Zaafar 

.pozicijas. , , x
Atrodo, kad paliaubos tuo tar 

pu negalimos. Beiruto aerodro
mo niekas negali naudoti, nes jį 
apšaudo krikščionių artilerija.

Vietos gyventojai pradeda bi
joti užkrečiamų ligų ir epidemi
jos. Kovų metu buvo nutrauktas 
vandentiekis, gyventojai liko be 
elektros ir be maisto.

— Milwaukee miestan suva
žiavusieji merai, įskaitant ir 
respublikonus, labai patenkinti 
ten- Carterio pasakyta kalba.

tiltas
Saulė teka 5:19, leidžiasi 8:29

viešųjų pastatų ir aerodromuose 
su Įsakymu šauti- Į bet ką, kas 
pasirodys gatvėje vaikščioti 
draudžiamu laiku.

Neoficialiai aiškinama, kad 
konstitucinės garantijos suspen
duotos 30 dienų ir išimties sto
vis Įvedamas dėlto, kad “kai ku
rie politiniai sektoriai” siekia iš
naudoti visuomenės susirūpini
mą naujaisiais potvarkiais. Drau
dimas naktimis rodytis gatvėse 
pasiliksiąs iki tolimesnio potvar
kio ir esąs reikalingas “viešai 
-tvarkai” palaikyti. Patirta' kad 
dar prieš išimties stovio paskel
bimą įvyko smarkių susirėmimų 
tarp policijos ir žmonių, protes
tuojančių prieš valdžios Įveda
mus laisvės varžymus.

Regina Žymantaitė 
Baltuose Rūmuose
Chicago Sun-Times liepos 2 

d. nr. 14 nr. 14 psl. įdėtas gra 
žios mergaitės atvaizdas su to
kiu prierašu:

Regina Žymantas, iš Baltijos 
Moterų Tarybos pasipuošusi 
sportine T-shirt liemene su už
rašu “Aš esu už Fordą” (I’m 
for Ford) Baltųjų Rūmų Ro
žių Sode priėmime ketvirtadie
nį. Prezidentas tą dieną vaišino 
Tarptautinių Moters Metų Mi
nėjimo Nueion alinę Komisiją.

Kohstitucijos garantijų su
spendavimas reiškia, kad žmo
nės gali būti areštuojami, kra
tos daromos be varanto ir užda
romi kalėjime be teismo, demon
stracijos, kad ir taikingos drau
džiamos, įtartini subversyvūs as
menys ištremiami ir išvažiavi
mai j užsien ius suvaržomi.

Medicaid biudžetas 
sieks $140 bilijonų 
WASHINGTONAS. — Svei

katos, švietimo ir Gerovės de
partamento (HEW) administra 
torius pareiškė, kad infliacija 
jau sunaikino $9.3 bilijonus pre
zidento Fordo Medicaid "(medici
nos pagalbos) numatyto biudže
to fiskaliniams 1977 metams, 
kurie prasidės nuo ateinančio 
spalio 1 dienos. “Medicaid” gre
sia mus visus suėsti”, pasakė 
HEW administratorius rehabi- 
litacijos reikalams Robert E. 
Fulton, kurs .pats yra atsakin
gas už $18.5 bilijonus Gerovės,

“Radome sudeginti 24 auto
mobiliai ir autobusai. Dvi žmo- 
nių.aukos žuvo kai jas prispaudė 
trelleris, iš kurio demonstran
tai bandė pasidaryti barikadą”.

Milicininkai elgėsi nepaprastai 
nuosaikiai, nors jų pačių gyvy
bei' grėsė pavojus”, pasakojo 
Žarbickis. ,

Tai buvo pirmas oficialus pra
nešimas apie darbininkų riau- 
šis,t pabrėžiant, kad milicija 
ginklų nevartojo, o tik lazdas ir 
ašarines dujas.

Viltis, kad Angoloje 
amerikiečio nešaudys

WASHINGTON AS. — Ango- 
įos prezidentas Agostino Neto 
^nfžtai svarsto’’ mirties bausmę 
amerikiečiui' samdiniui Daniel 
Gearhart iš Kensington. Md„ pa
keisti ir kitiems dviem ilgų me
tų kalėjimo bausmes sutrumpin
ti. Senatoriaus John Tunney 
(D., Cal.) įgaliotas asmuo ket
virtadienį kalbėjosi telefonu su 
Angolos ministerio pirmininko 
ir užsienių reikalų ministerio pa
reigūnais ir gavo atsakymą, kad 
prezidentas Agostino prieš da
rydamas sprendimą nori patir
ti, kokia yra pasaulio reakcija.

^WASHINGTONAS. — Kon
gresas šiais 1976 fiskaliniais me 
tąis.'išleido $372^.4 bilijonus, tai 
yra $2.4 bilijonais mažiau negu 
buvo nustatyta. Kongresas op
timistiškai tiki, kad tokia “tyli 
revoliucija” gali reikšti, jog fe
deralinis 1980 metų biudžetas jau 
bus balansuotas.

HEW biudžetas šiems fiskali
niams metams siekia -130 bili-

O**'- " _ • Į

Medicaid ir socialiniams reiks- joną, o 1977 fiskaliniams metams 
. _ •• » • W ' ■ . /• • •» » A t •I1’lama dėl 30 milijonų žmonių. sieks $140 bilijonų.

Turkų teismas svarstė Bra- ' 
zinskų bylą ir pripažino jiems 
tremtinių teises, bet sovietų val
džia norėjo juos atgauti ir kėlė 
jiems kelias bylas. Į Turkiją bu
vo pasiųsti patys geriausieji tur
kų teisės žinovai, rusai samdė 
kelis turkų advokatus, bet tur
kų teisėjų jie nepajėgė Įtikinti. 
Rusams kainavo daug pinigų, . 
bet Bražinskai gavo tremtiniui 
teisę Turkijoje? Paskelbtos am
nestijos visai atpalaidavo Bra
žinskus nuo bet kokių turkų įs 
tatymų laužymo. Bet pastaruoju 
metu turkų ir sovietų valdžių < < 
santykiai gerokai pagerėjo, kai 
JAV nutarė neparduoti Turki
jai reikalingos. karo medžiagos. 
Bražinskai bijo, kad turkai, no
rėdami pasigerinti sovietų val
džiai, nesuimtų Bražinskų ir ne- į 
atiduotų rusams. '

Praeitą ketvirtadienį birželio 
24 dieną. Bražinskai atvyko Į 
Ankarą, užėjo Į Amerikos amba
sadą ir pareikalavo duoti jiems 
vizą Įvažiuoti Į Ameriką. Jiedu 
atsisakė išeiti iš ambasados rū
mų. kol jiems nebus duota viza. 
Bražinskai kalbėjosi' su JAV 
ambasadorium William J. Ma
comber Jr. ir jo patarėjais šiuo 
reikalu. Ambasadorius prižadėjo 
atsiklausti Valstybės Departa
mento. Kai atėjo neigiamas at
sakymas. tai Pranas Bražinskas, 
protestuodamas prieš tokį nuta
rimą. išsiėmė kišgenini peiliuką 
ir persipiovė gyslas. Jam buvo 
suteikta pagalba, bet ■vizos Bra 
zinskai negavo. Ambasadoje 
prie Bražinskų atsirado jų ad
vokatas, anksčiau juos įgynęs 
teismuose.

Valstybės Departamentas ne
davė vizos, bet įsakė ambasado- 
•iui gauti turkų vyriausybės už
tikrinimą. kad ji Bražinskų nea
tiduos į sovietų rankas. Atro
do. kad turkai tokį pažadą ame
rikiečiams davė, bet leidimo įva
žiuoti į Ameriką Valstybės De
partamentas atsisakė duoti.

Amerikos 
pirmininkas 
nuo praeitos savaitės vidurio 
kontaktuoja kongreso atstovus 
ir prašo pagalbos Rrazinskaibs. 
Kongreso atstovas kreipėsi j 
Valstybės Departamentą atidžiai 
sekti visą šią bylą.

Lietuviu Tarybos 
Dr. Kazys Bobelis
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JONAS A. ŠAKKL’S, Pik I) Jemenas yia
# gL laikytojai. Jiobbri glaudžiu* ry*j “ 

r* r-I o f šiujjĄu nytn Europusi konuinc^
OLX VJOŽ » tilūžinis vals!yi»ėnpsu,'Ara: Įru4V

vykdo svetimųjų politiką. ..Terorizmo tikrieji „tikslai. 
Radeko ir Ponomarevo strategija. Bendradarbiautojai mąttai ir polibLja pąlaiko. 'su 

jais <yšius ir 'teijrie ipageibą..
ug kas atkreipė dėmesį nutarimus tikslu tapti draugu Tie kraštai yra Europoje, Azi- 

tudijąpprendinius darančio arba juos|j°je h* Piefy Amerikoje. , 
vykdančio asinensJie turi rink J Didžiausias teroristinių jėgų 
ti duomenis bei telkti priešin- xajįjnjs yra pOpU|ar poree for x 
gas idėjas ii sugebėti inteli-Įį^g Liberation of Palestine, va 
gentiškai atkalbėti nuo gerųjų dovaujainas George Habash. P-į

į d f. Stefan Possony s 
apie pasaulinę komunizmo eks 
pansi $ ir dabartinę taktiką, 
taip pat šiaurės Atlanto Susita 
mrv Organizacijos (NATO) ra 
port- epie pasaulinę teroristų 
bei rėnu jų organizaciją.

IX Stefan Possony yra ko
munizmo žinovas. Jis tarnauja 
Hoo\erio Institute. Be daugelio 
studi’n apie komunizmą ir jo

gas idėjas ir

idėjų vykdymo, parenkant ko 
monizmui
mus.

šio Ponomarevo plano bei 
taktikos neatskiriama, dalimi

I

FLP gauna ginklus iš koinuni-j
i palankius sprendi- kraštų, nuo senai išban-

dytais-keliais ir priemonėmis. 
Jie turi net sovietiškus RPG7f 
minosvydžius, kuriuos plačiai 

yra juodinimas bet kokios opo naudoja teroristai šiandien Ai-, 
taktik ų yra parašęs Lenino bio zicijos ir nuolatinės pastangos'rijoje. Jos yra vartojamos ir Li 

bano civiliniame kare.
Europos teroristų bazė yra 

Paryžius. Iš ten yra palaikomi 
ryšiai su Airijos* * Turkijos, 
Skandinavijos ir Ispanijos ka
ringomis kairiųjų organizaci
jomis. Ten ilgą laiką buvo ve- 
necuelietis komunistas Carlos 
Martinez, nužudęs agentą Mh 
chael Mourkarbei ir du prap* 
cttzų saugumiečius. Jis vado
vauja ttArm of the Arab -Pėvp- 
ludon* organizacijai ir yta-yU- 
dovavęs daugeliui žinomę’ fee-

.Paskutmenus savaitėmis kongreso atstovai nustumdami j šalj Elzbietos Ray komentarus, 
pradėto žaisti kauliukais. Žaidimu susižavėjo toks didelis kongreso atstovp skaičius, kad |ie or- 
^amzuoia lenktynes. Jiems labai nepatinka, kai reikia kelias valandas sėdėti ir klausyti kitu 
kongreso atstovu kalbu.

rinkimuose. Sakysim, kad ir 
Chicagoje rinkimai porodė, , 

Į stebėtinai mažas skaičius juo
se dalyvąyo, vos para tūstan
čių, kai visoje Chicagoje jos 
ąyytinkėsef yra arti.šimto tūk
stančių lietuvių.

Taigi, ac ši mažytė saujelė 
balsuotojų gali kęsintis atsto
vauti visus lietuvius, ir jiems 
primesti savo valią, net ir 
tiems, kurie save nelaiko ben
druomenės nariais? Bet is vi
so, St. B/ rašinys dvelkia de
magogija, kuri, anot A. Rinkū- 
no, vra didžiausias priešas de
mokratijos. A'. Soiloais

grafiją. Pradėdamas studiją ją kompromituoti, stengiantis 
nuo ankstyvos komunizmo' stu suniekinti visokiomis psicho- 
dijos. jis virtiną, kad Stalino Joginės kovos priemonėmis;, 
likviduotas Karl Radek buvo 
ne tik ekspansijos teoretikas, 
bet ir tiesioginės įtakos—žmo
gus veikia žmogų — praktikas, 
sėkmingai veikęs nuo 1914 iki 
1935 m.

Geriausias Karolio Radek 
mokinys ir pasekėjas buvo Bo
ris Ponomarevas, dabartinis pa 

: saulinės revoliucijos strategas. 
Jo dabartiniai tikslai ir užda
viniai yra: klaidinimas vaka- 
rieči’ viešosios opinijos, poli

tikos bei personalo, naudojant 
kordinuotą strategiją su specia
lia intencija — padaryti palan
kiais arba bent neutralizuoti 
vakariečių valdžios svarbiau
sius pareigūnus. Ta suasmenin 
tos subversijos taktika buvo 
sėkminga praeityje, yra dabar 
ir bus naudojama ateityje, ko- 
operavimo tarp rytų ir vakarų 
atmosferoje.

Lankstesniam

Pagal dr. Possony, Panoma- 
revo aparatas yra išugdytas ir 
pritaikytas įtikinti užisenio 
kraštų aukštus pareigūnus tei 
kiant asmenines paslaugas.* tik 
siu įdiegti klaidingas informa
cijas ir priešingų logiką. Efek
tingumas šios visos schemos 
glūdi slaptume. Taktikos ge
riausias pavyzdys yra vakarų 
Vokietijos kanclerio Willy 
Brandtas. laikęs draugu pri- 
mesą šnipą.

Ponomarevo strategijos sėk/ 
mingumo j 
ieškoti kur nors kitur. . 
gana ryški sprendžiant 
rius bendradarbiavimo 
santvkiu su <

v Demagogija didžiausias priešas aREf .. .•
demokratijos

P. L. Bendruomenės oficioze mas Amerikos krašto EB pir- 
St. Barzdukas savo rašiny “At- mininku, paskelbė aplinkraš- 
gaisiai ir mintys*^ (žiūr. š. iii. ti, kuriame jis rašė, kad visi tu 
Pasaulio lietuvis* gegužės mėn. ri tilpti po LB stogu. Dėl to, ki- 

, ’ Ai* • * ^^oje) įrodinėja, kad L. B. Io tarvbos narių tarpe nepasi-Jution organizacijai ir vtea;<VĮal- ■ .. . .. . F
dovavfs .dageliui žinom, bul. ide-Jenlamnms jam buvo pareik

Irom veiksmu,: kuriu vėlrausiU ‘“.’V*1 sl“ s,as “paalUkėjlmas. Tai kam
buvo alvvos ‘kraštu korrfe&nji- «C1" ta,p ,r gal- g, rasylt tok.us dalykus., jei
jos Vienoje pagrobimas. J J* W nepart.nejie Takiai is jo almmlies yra‘išdi-,

j J nors. ir..puvo partijos žmonės, lę.
pavyzdžių nereikia' Nato raportas jturodo tipih- bet buvo idealistąi. . T . ,2-

Ji yra gą tarptautinio terorizmo pa- Tačiau, SL B. nėra vien tik Negalių suprasti vieno daly-
įvai-tvyzdL 1972 m. Japonų raudo- idealisias,jis jau ne kartą spau ^odėl SL B. reiškia tokią, 

--------------- 1 Bei n 6s?os armijos grupe puolė Iz- doje yra pasigyręs,> kad esąs neapykantą parti joins,kaT tuo 
____ _____okupuota Lietuva raelyje Eod aerodromą. Laike frontininkas. O kas gi nemato* Pa^ fn>ntwnkų par • 

klausinius, darbų koordinaci-? akcijos žuvo 26 civiliai. Tie te- kad šiandien LB yra atsidūru- Nuogus? Gal tai yra tiesa*
ją ir kalbas apie vienybe. roristai buvo mokomi Libane? si ne idealistų glėby, bet fron- kuo mažesnė partija, tuoj

- f mi rinkiniai to pasiekti nega
lėjo. O aiškiausiai, tai parodė 
pastarieji rinkimai, koks nien-| 
kas-JAV-se yra lie tuvi 
mojimas LB, koks^/^alyginus Į 
mažas skaičius (bnyvavo jos

Only you 
can prevent 
forest

CAREFUL!

I

PLEASE■

vojo, kad ji būtų neparlinė.Jie faktai iš jo atminties yra'išdi-

CRANE SAVINGS and Loan Association

Antroji Ponomarevo nieda- dokumentus gavo iš Vokieti- lininkų, kurie siekia visą išei- 
lio pusė yra pasaulinė teroris- jos, o ginklus iš čekoslovaki- vijos veiklą "paimti į savo ran- 

veiksmingu- tų organizacija, remiama So- jos. Už jų nugaros stovi Pono- kas.
mri sovietų reprezentantai sva!vietų bloko. Naio tyrinėtojai^niąrevo šešėlis ir jo daugelypė 

. rbiuose uždaviniuose yra nei nustatė, kad tokia organizaci--strategija — užvaldytia pasau-
■ agentai, bet pilnateisiai įgalio-lja neabejotinai egzistuoja. lį. Teroristiniais veiksmais ji^
' tiniai arba pasi-i Penkios valstybės — Kuba, pratina kraštus ir žmones prie

rucšę prie pats taikinių daryti’Irakas, Sirija, Libija ir Pietų,kapituliacijos.

l .

Si " ----------------------------------------------————— ——— — ———H
| Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful A

COLORTVSETS
%

WHILE YOU EARN 6V2% to 73A9/o^--
' • *■ - ’IN OUR SPECIAL ACCOUNT

17” Diagonal COLOR

UBO
XL-1OO

with $ly500
You can have this 17" RCA XL-TOO 
COLOR TV. . .and your money grows to 
$1,897 in 72 months.

Or With S5 ? 000
And your money grows to $5,408.95 In 
2% years. ‘ * -t/ i

Or With $2,000
And your money grows to $2,283.06 in 4 
years

Or With $5,000
And your money grows to $5,558.48 
2y? years.

Or With S10,000
And your money grows to $10,691.09 in 
1% years.

L Or With $20,000
And your money grows to 

jk$21,024.81 in 1 year.

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

with $1 w500
You can have this 19" RCA XL-100 
COLOR TV. . .with Remote Control. . 
.and your money grows to $1,695.54 in 72 
months.

Or With $2,000
And your money grows to $2,112.23 in 4 
years. į _ <

Or With $10,000
And your money grows to $10,551.99 
in VA years. - -T A

Or With $20,000 
And your money grows to 
WJ&32Z in 1 year.

■ Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST
•Funds rowst remain m the special Account for term of certificate. From your deposit, we deduct the cost of t*e but the eteesf you earn revs 
for X. plus grves you an addmorW gmn of 6S% to 7M % on yo«r fuH deposit. Fedrai mgUabons require substantial interest penalty for early

w*fHdre*ml.

DCS o h OFFICE
OAKTON ^TRTFT

Of ‘O.A'NfS ILLINOIS 6006 
297^70

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
-------- — ■ —---------------- ---------- -------- ALMIRA OFFICE:

■----- “ " — , , ----------- 34J4 WEST NORTH AVENUE
" ' ■ " ........ * CHICAGO, ILLINOIS 6OM7

■fi -------- J ~ ' -------- - ------  TELEPHONE: A«k31l3

MUM 0FF1CI: 62<5 SOUTH WESTERN AVENUE,CMtCM0.IU.HKMS40438 TELEPHONE:474-7575

Tiesa, jų tarpe yra ir tokių, 
nors ir nedaug, kurie tokiems 

( užmojams nepritaria. Paga
liau, ar gi frontininkai nėra 
partija? Tat, kam gi pūsti mi
glas į akis pasaulio lietuviams, 
Kam tada remits preL Krupa- 
včiaus autoritetu?

Steigdami LB. Krupavičius ir 
kiti, galvojo, kad. ji veiks lie-

■ • f *

tuvybės išlaikymų!,: jos kultū- 
rros ugdymui. Aišku savaime^ 
kad tokioje veikloje neturėtų 
būti partinio, lenktyniavimo, 
bei partinių varžybų. Aišku, 
kad jie, būdami_ir . partiniai 
veikėjai, LB steigė ne politi
nei-veiklai, nes būtų darę prieš 
taravimą toms dviem stiprioms 
politinėms institucijoms: VLI- 
kui ir ALTaL

Politinę bei laisvinimo vei
klą LB jiė suprato, .tokia pras
me, kad lietuvybėsašlaikymas, 
kultūros ’ ugdymas taip pat ne
tiesiogiai tarnauja, ir politinei 
veiklai. Kuo stipriau bus išei
vija organizuota, kuo ji bus 
plačiau apjungta, tuo ji suda
rys stipresnį užnugari anų po
litinių institucijų veiklai.

Tai tokia buvo mintis anų 
idealistų, nors ir politinių par
tinių veikėju. Jie (tirėjo tokią 

= mintį ir rašant LB Chartą.
Bet tuo dar nereiškia, kad 

partijos žmogus, būdamas LB 
' nariu, turi išsižadėti savo par

tinės veiklos. Kaip niekas ne
sako, kad St. B., būdamas LB 

j narys, turi liautis būti fronti
ninku. Betgi kils vrflMia konf
liktas, jei kuri nors< partija už 
mirštu LB tikslus ir ją imtų 
užgožti,' tik ją vieną valdytų, 
sakytų, kad jos nariai yra tik 
vieni idealistai, kurie yra pa
šaukti jai vadovautu'.ir kad 
visi turėtų taip galvoti, kaip 
jie. Tai reiškia. ka<Į visi būtų 
susodinti į vieną parfijos veži
mą ir važiuotų viena kelio 
kiypthrrr. Juk lai būtų baisu. 
Žmonės bylų be savo indivi
dualybės. Tai būtų dvasia ka- 
cctininkai.

Tiesa, kad Vlikas brganiza- 
vo LB, bet deja, jis.neprama- 
lė, kad vieną dieną ji.pateks į 
tokios siauros partijos #įėbj. 
St. B. ginasi, kad niekad iš LB 
vadų nesiekia organizacijų iš
naikinimo. Ar gi lai tiesa? Juk 
savo laiku B. Nainys, būda-

piktesni jos atstovai. Sunkiu, 
būtų tikėti, kad. kuri nors lie
tuviška partija, išskyrus fron
tininkus, šiandien norėtų LB 

sau paglemžti. ’
Nepatinka St. B. JAV-se su- 

siorganizavimas federaciniu bū 
du. Nesunku atspėti kodėl? Ka 
dangi, tada vieni frontininkai 
negalės jos valdyti. Man rodos, 
kad šiandien turėtų būti di
džiausias rūpestis," ieškoti prie 

į monių ir būdų, kaip i plačiau
sias lietuvių mases apjungti po 
LB vėliava. Juk iki šiob vvkdo- ‘•r- *

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and/Rockwelf Street. Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

Mr Kama 4 mety
/Q 'Certifikatams.

Mažiausia $5,000 
ar daugiau.

Mokama 1 mėty 
Certifikatams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.'

51/a 0/ ON INVESTMENT - ’ 
ACCOUNTS

Taupmenos padėtos į reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesį.

; DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI -
i i"’.’ ’ . n

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.;
Antrad. ir penktadienį.9:00^JXio.J—J5:00 vakaro;-šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:0(L dienos. Trečiadieniais už-

Watch your money

Your money is different 
than you. The more weight it 
puts on the better. The fatter 
it gets, the healthier it is. To 

help your money gain the 
An most, give your money the

YouTF find if
Standard

/ Federal Savings.

Come under our wing 
We carc what happens to you

“7'1/ Q/ Certrf»c»t< Accounts- 
I JO irwUmum term 3: 
> st.ooo-e ye.rs

1/ O/ Ge******* Accounts’ 
f /G Tft "Hmmum terms: 
■ 7 S1.0O0-4 y«s»rs

AJo/ Q/ C«rt.he*t« Accounts’ 
termsĮ

$1,000 — JO r»onths

į f^r CorMtcete Accoonts*

** f A OOO^-t ye*r'

r* n į q/ C*rti«c«te Accotmft'

V /«♦ ZW si 000->0 4»ys

O*,*r*'f™ date of wrtJMvawal

Yield based on interest (compounded daily) į 
accumulated for one year.

’A Hrterest pen»tr, ė <■' 1
eaHv**v«Mre*a» *1 c»H»ftc*fe accounts

8.17% 
7.90% is* 
7.08%”^ 
6.81%

6.002% 
"<5.39%_^J

ST/XND/XHD FEDER/U. SWINGS
Homt Offset 4192 Archer Avenue, Chicago, Hlinois 60632 phone: 847-1140

Dowler* Grave S100 Forest Avmre, Domers GrcAre, fffinois 6051S phoėe: 963^1140
LomberrS Office: (1st Federal Savings of Lomberdk 23 North Mein, Lombard, Uiineis 60148 phone: 627-1140
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Lietuviu Evangelikų Tarybos veikla1

genl

IĮ T

su indėnų

ii r \ ! k.N

Amerika — augantis k raštas
Šios sukakties proga pravar-į 

tu pažvelgti į JAV praeitį. JAV. 
savo nepriklausomybę ne leng-Į 
vu keliu atgavo, bet kova iri 
krauju. 177b m. liepos 1 dieną, 
po karo su britais, pasiskelbė 

demokratine

metų birželio 19 dieną kantas, buvo protestantai, ku- 
■ių Evangelikų Tarybos, rie pramynė kelius aleinan- 

ir tarp pačių atėjūnų nebuvo [posėdyje "buvo svarstomi klau- čioms Sėtuvių tautos kartoms 
tvarkos ir drausmės, kai nebu- [siinai, su kuriais pravartu su^ ir dvasiniai surišo lietuvių lau- 
vo federalinių įstatymų. Koks * pažindinti platesnę lietuvių vi-Mą su gimstančia šia laisvės ša- 
šerifas ar “maršalas” galėjo \suonienę. Buvo svarstyta ir nu- IbnL _ x 
daryli, ką norėjo. Buvo plėši-j tarta Ujyiurngai paminėti A-
kų gaujos, kurios užpuklavo ųierikos’Nepriklausomybes 200-vų prieš pavergėjus ar bėgda- 
kjtns gru|>ės žmones. metų sukaktį- Apgailestauta,' mi nueįpersėk jojimo ir skurdo.

ir iš prnic 
autoritarinių sąrangų. i

1955 metais IJetuvos Ev. Re-] 
formatų Bažnyčia minėjo savo 
409 metų sukaktį. 'Nors refor- gaus erdvėse, nepaimsi ranka, 
matų Bažnyčia, nuo pat savo,Tikjper triūsą ir darbą gimsta 
įsikūrimo pradžios, savo j>ava-1 didieji- darbo vaisiai. Menas ir 
dinime nevengė “Lietuvos” ar ] literatūra tai matas, kuriuo ma- 
“tietuvių'' vardo ir buvo pina (tuojami tie didieji darbai — tau
to žodžio prasme lietuvių tau- ] tos garbė ir galia.
tos integraline dalimi, j jos 
minėjimą neatkreipė mažiau
sio dėmesio ne tik PLB, bet ir 
visi lietuviški veiksniai. Dėl to 
reformatai nekėlė jokių protes
tų, nes reprezentuoja seniausią 
demokratinę instituciją lietu
vių tautoje ir prisilaiko demo
kratinių principų ir tradicijų.

'Aukščiausias laikas PLB, kaip 
ir visiems lietuviškiems veiks
niams, atsisakyti nuo atsivežtų 
iš Lietuvos vadislinių principų 
ir atsistoti ant demokratinių 
pagrindų- Demokratijoje, kiek
viena religija, politinė partija 
ar ideologinis sąjūdis turi pilną 
laisvę skelbti savo idėjas ar įsi
tikinimus, kritikuoti kitų pa
žiūras ar veiklą, bet neturi tei- 
.sės primesti vienų religiją ar 
įsitikinimus kitiems bendruo
menės ar tautos nariams.

Tuo klausimu vestos disku
sijos atskleidė lietuvių evange- 

rint po II Pasaulinio karo susi- ifkų pąžiūras dėl PLB-valdybos 
dariusių padarinių, nes lietuvių 
tautos laisvės kova tapo Ame
rikos laisvės ir nepriklausomy
bės dalimi.

Lietuvių Evangelikų Taryba, 
atstovaudama šio krašto lietu
viams evangelikams, Amerikos 
Nepriklausomybės 200 metų 
sukakties proga, reiškia pilną 
savo ištikimybę Amerikos lais
vės idealams, tikėdama, kad 
šių idealų vedama Lietuva lai
mės savo laisvės kovą.

Telaimina Dievas Ameriką.
Lietuvių Evangeliku Taryba

Chicago, 1976 metai.
Antruoju punktu buvo svar

stytas PLB-valdybos šių metų 
paskelbimas — Lietuvos Kata
likų Bažnyčios metais, sąryšyje 
su Lietuvos provincijos 50-ties 
metų sukaktimi. LĘT nėra ga
vusi jokio oficialaus rašto tuo 
reikalu, tad atsisakyta nuo vie
šo pareiškimo.

Svarstant šį klausimą buvo 
iškilę įdomūs pasisakymai, su 
kuriais vertėtų supažindinti lie
tuvių išeiviją.' Visų pirma nu
rodyta; kad LB yra suskilusi ir 
praradusi moralinį autoritetą 
kalbėti lietuvių išeivijos vardu. 
Antra, PLB-valdyba, skelbda
ma šiuos metus “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios metais”, pa
reiškė: “Ji" (valdyba) kartu 
kviečia visus laisvojo pasaulio 
lietuvius švęsti šiuos jubilieji
nius metus lietuvybės bei krik
ščioniškojo atsinaujinimo dva
sioje” (Draugas, 1976.11.10.)-

Toks PLB-valdybos pareiški
mas įrodo, kad po 25-rių metų 
ji nesugebėjo suprasti demo
kratijos principų ir dvasios. 
Demokratija, kovodama už 
žmogaus sąžinės laisvę, pasisa
kė prieš bet kurios religijos ar 
ideologijos-absoliutų dominavi
mą ir prievartavimą paklusti 
viešpataujančių diktatui. De
mokratija yra statoma ant pliu- 
rastinės visuomenės pagrindų

Lietuviai, |xj pralaimėtų ko-

neprik la usoma
respublika. Ji jau turėjo 13 ko-. •, , ... . ... : ilonijų- Po 200 metų JAV tapo Amerikosi istorija ilga ir įdo- ^ad del trumpo laiko pasinio-1 
Stipriausia tarp kilų didžiųjų '»*• I)ėl lurh* ~ aukso ir kito-,^11“1 leko atsisakyti nuo pa- 
v-ąlstybių, turėdama virš 2Į5įk>4 gerybių tarp savęs varžėsi, 
milijonų gyventojų ir dar tebė«J,š kit°s pu»&, atėjūnams žiau-l 
ra iaima demokratinė re^nnh-’riai priešinosi indėnai, kurie čia' _ . . r. ...lika7 *P |gyveno per šimtmečius .ir taip kurios Tėviškės.bažny-sų laik^fląująjąirsenąjąAme-

pat viena jų gentis kovojo prieš į čūūe. liepos 12 yaI.

, tis į visus lietuvius savo viešu. 
pareiškimu, kuriame yra išdės- 

i tohii lietuvių evangelikų prin
cipiniai nusistatymai tiek Ame
rikos, tiek lietuvių tautos at
žvilgiu. Platesnės visuomenės 
dėmesiui žemiau paduodamas 
pilnas LET pareiškimo tekstas.

Mieli tautiečiai:
Švenčiant • Amerikos Nepri

klausomybės 200 sukaktį, lie
tuviai evangelikai jungiasi

mi nuĄt'persckiojimo ir skurdo, 
ieškojo prieglaudos šiame kra
šte, kur lebetęsė savo kovas už 

^skaitos ir meninės' dalies, bet j Lietuvos laisvę. Tuo principu 
Į nutarta suruošti bendras visų’ėmė .formuotis lietuvių išeivija 
’konfesijų evangelikų pamąklas, ir tas pats principas saisto mū-

ipo nepripažįsta jokiu jy PETERSBURG, FLA
įspūdinga Tėvą Diena nmeniu

Idėjos, kaip ir žvaigždės dan- j noje pasirodė trys jaunikaiči 
Danutė, Rimas ir Kristina Rad- 
viliukai ir padainavo: Mano tė
velis buvo kalvelis ir JAV 20L'-jų 
metų sukakčiai pritaikintą dai
ną angliškai nė kiek nemažiau, 
gal ir daugiau nustebino publi
ką. Tai tikrai gabus ir drausmin
gi jaunikaičiai.

Sekė vėl šokiai. Ką išpildė 
trys Radviliukai ir Unda Jur
gelaitė? (Jie pašoko labai gražiai

Sekmadienį, birž. 20 d. Lietu
vių Klubo salėje įvyko įspūdin
gas tėvų dienos minėjimas, ku
rio programos didžiąją dalį iš
pildė vietos jaunimas puikiai ir

Kai pirmieji kolonistai bri
tai, 1607 in. apsigyveno James- kitą. Kolonistai skerdė indė- 

v:^ ”Tj- •• i , Inus, o indėnai jiems keršijo- town, Virginijoj, didžioji kolo-’ . . , . . . ,• . . . {Baltųjų kolonistų tada buvon.Slų dahs buvo nepatenku,. a )9n JAV ,u.
Angluos karabaus .Jurgro ŪI 7(M)00>W!) 
primesta jiems pavaldmvste, .....' —, *. . . ' ' 1861 —; 186o m. vyko civih-pradejo reikalauti įstatymų, . . . .. : ....• -. . . . r nis karas tarp Pietiniu valstijųdaugiau laisves savistoviai gy- . .. .... n. L . ,. ?. . ____ , , .® «lr Siaurės jankiu. Pietines val-venti. 1//6 m. buvo sušauktas, ... .. ., . ..
kontinentinis Kongresas Phila- s1'.^ nenOTejo ■ ver-
delphijoj Independence Hall ir!«,JOS’ J,e nOreJ° la“V“ la,k-'“' 
buvo priimta- Nepriklausomy
bės Dekląracija, kad JAV tapo 
nepriklausomos nuo Britani- 

1 jos, ar kurios kitos valstybės.
Deklaracija pasmerkia • britų 
primestą autoritetą. Jauni ame
rikiečiai kovojo su britais New 
Yorko' ir Massachusetts srityse, 
bet po aštuonių metų karo, 
amerikiečiai paėmė jų tvirtovę 
ir karas pasibaigė. 1783 m. bu
vo pasirašytos karo paliaubos visi vergai turi būti laisvi. Kaip 
ir britai pasitraukė. 1787 m. pa-1Konfederacijos steituose, taip 

.-E•-kituose ne visur vergija bu
vo panaikinta iki 1866 metų- 
Konstitucijos 13-tas priedas lei
do juodžiams balsuoti.

1870 m- Pietinėse valstijose 
juodieji, kurie balsavo, turėjo 
mokėti taksus už teisę balsuoti. 
Bet toks balsuotojas privalėjo 
mokėti skaityti ir rašyti. Be
veik visi ,vergai nemokėjo nei 
rašyti, nei skaityti... Bet taip 
pat ir moterys neturėjo balsa
vimo teisių. Moterims balsavi
mo teisės., buvo^duotos tik 1926 
metais-

Civilinio karo metu JAV tu
rėjo 34 steitus. Iš tų penkiolika merikai, kuri pasaulio 
steitų laikė vergus. Vienuolika nėmsi davė. ne tik prieglaudą, 
steitų atsiskyrė nuo šiauriečių laisvę, duoną, bet'ir kultūrą, 
ir sudarė Pietų Konfederaciją

pirkti ir parjduoti darbams juo
duosius žmones, nežiūrint to, 
kad Konstitucija garantuoja 
lygias teises ir laisvę, o vergija 
nėra laisvė. Didelių plantacijų 
savininkamš reikėjo daug dar
bininkų. Tokių judoosios rasės 
darbininkų JAV atsirado pusė 
milijono. .
/ 1863 m. Abrahoinas Linkol
nas paskelbė proklamaciją, kad

si rašytas Konstitucijos doku
mentas garantuoja pagrindines 
žmonėms teises: žodžio, spau
dos, susirinkimų ir tikėjimo 
laisvę;'

Ne vien su britais kolonis
tais, bet ir su prancūzais iš 
šiaurės, o ispanais iš pietų, grū
mėsi europiečiai atėjūnai tarp 
sa vęs, atradę naują pasaulį, nes 
žemės plotai buvo neribotų 
tiktai daug ; metų praėjo, kol 
Rytuose emigravusios ir ten 
tirščiau susitelkusios kolonistų 

- stovyklos pasiekė Vakarinį pa
kraštį, — Kaliforniją. Kas ga
lėjo ir norėjo, tas griebė kaip 
galima daugiau žemės. Kirto 
miškus, tiesė kelius ir geležin
kelius, tuo pačiu kartu kovojo

■fr
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likos lietuvių kartą.
Ta proga LET nutarė kreip-i iJetu^viai įrodė savo pilną 

ištikimybę Amerikos laisvės 
idealams, petys į petį kovodami 
su visa Ąmerikos tauta prieš 
jos išorinius ir vidaus priešus, 
savo darbu ir pasiaukojimu 
prisidėdami prie šio’ krašto ger
būvio kėlimo ir demokratijos 
statybos,

Lietuviai Įsitikino, kad Ame
rikos pergalės dėka I Pasauli
niame kare, lietuvių tauta galėr 
jo prisikelti laisvam ir nepri-

draųgesu visa lietuviška išei- klausomam gyvenimui. Savo
vija, pagerbiant šią laisvės šalį.

Ta proga mums svarbu -pa
reikšti savo nusistatymo ir ti
kėjimo principus:

Pirmieji lietuviai, kaip tvir
tina istorikas Simonas Dau-

tikėjimo į Amerikos istorinę 
paskirtį nepraratĮome, nėžiū-

Tik keturi steitai pasiliko su 
šiauriečiais. Konfliktas tarp 
šiaurės ir. Pietų Konfederacijos 
tęsėsi ilgą laiką, vyriausiai ‘ dėl 
vergų, kol, pagaliau Linkolnas 
privertė vergijos gėdą galutinai 
panaikinti. ■

JAP juoda dėmė ir šiandien 
daro nemalonių priekaištų dėl 
buvusios vergijos ir žiaurių 
pergyvenimų. Bet tiesa ir hu
manizmas išlygino visas pra
eities žaizdas. JAV palyginti dar 
jaunas kraštas, bet pažanga 
moksle, pramonėje ir mene, 
ne tik pasivijo Europos senąją 
kultūrą, bet ir pralenkė.

Į Mes turime būti dėkingi A-
žmo-

paskelbtų LKB .metų, bet nebu
vo suformuluotas Viešas pa
reiškimas, pasiteisinant, kad 
nebuvo šautas joks oficialus 
raštas.

Klausimuose ir sumanymuo
se buvo iškeltas Juozo Krali- 
kausko romano “Martjmasj 
Mažvydas Vilniuje” aptarimas. 
Pripažinta, kad autorius, pirmą 
kartą lietuvių grožinėje litera
tūroje, su pasigėrėtinu tikroviš
kumu atstatė Mažvydo didingą 
rolę lietuvių tautoje ir tuo pa
čiu iškėlė iki šiol -degraduoja
mų ir žeminamųjų: lietuvių 
evangelikų vardą. Vien už , tai 
autoriui priklauso visų lietuvių 
evangelikų gili padėka. Nutarta 
kreiptis į visus lietuvius Evan
gelikus, paraginant įsigyti šį 
vertingą kūrinį.

• Reporteris V. K.
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energingai. Garbė jų tėvams ir Į figūromis sudėtingą Noriu Mie- 
moky tojams.

Klubo pirm. p. A. Karnius, 
pąsMeikinęs gausiai atsilankiu
sius tėvus, programai vesti pa
kvietė p. Emiliją Grušienę.

— Šiandien, minėdami Tėvų 
Dieną pagerbsime mirusius tė
vus vienos minutės tylos atsi
stojimu, — tarė ji. Po to buvo 
pakviesta jauna pianistė Rūta 
Jurgelaitė prie piano. Ji paskam
bino Avė Maria.

Piano garsams nuaidėjus, pra
sidėjo atsižymėjusių tėvų pa
gerbimas. Klubo pirm. p. A. 
Karnius, vice-pirm. p. K. Jur- 
gėla ir p. J. Ogenskis už pavyz
dingai lietuviškos šeimos išauk
lėjimą ir visuomenės veiklos kė
limą buvo atitinkamai pagerbti 
ir jiems prisegta-po gėlę.

Seka meninė programos dalis. 
P-lė Rūta Jurgelaitė paskambi
no Turkų maršą. Piano garsams, 
nutilus į sceną išėjo jaunutė Lin
da Jurgelaitė irgi jaunutė Da
nutė Radvilaitė. Jos labai gra- 

I žiai pašoko labai sudėtingą figū- > 
1 rų suktinį. Judviejų energija j

go šokį.
? Gal ir ne vienam kuriam iš 
dalyvių publikoje per veidą ir 
gaili ašara nuriedėjo, kada prie 
mikrofono priėjusi mūsų koloni
jos gražiabalsė p. Ogianskienė 
padainavo Lietuva tėvynė mūsų 
ir Kur bakūžė samanota.

Programa baigėsi Įdomiu Tė
vų Dienai pritaikintu kupletu. 
Jį parašė ir padeklamavo auto
rė tos kūrybos Dr. B. Zelbienė. 
Tai buvo veikalas pilnas humo
ro, kritikos ir pamokos, palie
kąs atmintyje ilgiems laikams.

J. Krs.
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PIKNIKAS

š. m. Liepos 18 d., sekmad.

POLONIA SODE

Taupykite dabar 
pas mus

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di- i 
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, ’ ' 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina x fondus namams įsi- j

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

neša

And we’re supposed to

46-ta GATVĖ IR ARCHER AVNENUE

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos

Every year wiMV 
to educate thousand! 
of potentially 
successful dtizem 
because they’re 
mentally retarded.

ŠOKIAMS

; skaniu užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniką
~~ JF - r V

Do something. A free booklet 
will teU you how you can help.

Taupykite dabar.

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

UNIVERSA

sumos ir

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1800 So. Halsted St ' Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytL
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Privalome padėti kovojantiems 
Bražinskams

Amerikos lietuviai labai atidžiai sekė ilgus metus be-: 
sitęsusią Prano ir Algirdo Bražinskų bylą. Praeitais me
tais galutinai paaiškėjo, kad rusai jau nebegali jiems 
daugiau pakenkti. Sovietų valdžia, negalėdama jų tei
sti. sovietiškai, be jokio teismo ir be liudininkų, buvo 
nutariusi juos tąsyti po įvairius turkų teismus. Sovietų 
valdžia išleido milijonus dolerių Bražinskų bylai vesti, 
bet nieko iš to neišėjo. Turkų teisėjai nepaperkami, so
vietų advokatų argumentai jų neįtikino.

Vienas teisėjas paklausė Bražinskus kaltinančio so
vietinio advokato, kaip lietuviai tvarkė savo reikalus 
prieš Antrąjį Pasaulinį Karą. Jam buvo atsakyta, tačįa 
Lietuva buvo nepriklausoma ir lietuviai patys tvarkė 
savo krašto reikalus. Vėliau teisėjas dar paklausė, kaip 
lietuviai savo reikalus šiandien tvąrko. Jam buvo at
sakyta, kad dabar Lietuva yra sovietinė ir viską tvar
ko pagal sovietų įstatymus. To teisėjui užteko, kad pri
pažintų Bražinskams tremtinių teises. Šitą apylinkės 
teisėjo sprendimą patvirtino patys '’aukščiausieji tur- 
kų teismai. Turkai iš šio sprendimo pasidarė tinkamas, 
išvadas. Jeigu Lietuva - šiandien ne laisva, tai Bražins
kai turi teisę kovoti už savo krašto laisvę.

Bet dabar veikia tarptautinis įstatymas prieš lėk
tuvų grobikus, įstatymas smerkia lėktuvų grobikus; įsfr 
tatymas liepia neduoti jokios paramos lėktuvų grobi
kams, neduoti jiems jokių lengvatų, neįsileisti į savo 
kraštus ir neduoti globos. Amerikos prezidentas Nikso- 
nas, norėdamas sustabdyti lėktuvų grobimą tarptauti
nėje skalėje, ne tik pats reikalavo priimti prieš grobi
kus nuteiktą įstatymą, bet jis įtikinėjo turkus, kad to
ki įstatymą pasirašytų. Tas įstatymas buvo priimtas ir 
daugelio valstybių pasirašytas. Niekam ne paslaptis, 
kad Bražinskai pagrobė sovietų lėktuvą- Kiekvienam 
aišku, kad jiedu sulaužė veikiantį tarptautinį įsta
tymą.

Bet šiuo atveju įstatymų saugotojai turėtų turėti 
galvoje dar vieną labai svarbų dalyką: sovietų valdžia 
sulaužė dar svarbesnį įstatymą, būtent, jie atėmė nepri-

klausomybę vižzi Lietuvai ir pavergė Lietuvei L7’/ent°' 
jus. Trijų milijonų tautos pagrobimas yra‘žymiai dides
nis nusikaltimais,' negu Bražinskų padarytas nusikala
mas prieš lėktuvų grobįmo įstatymą. Jeigu sovietų vaL 
džia prįeš 36 metus padarė lietuviams patį didžiausį nu
sikaltimą, atėmė jiems nepriklausomybę, tai už savo ne
priklausomybę kovojantiems lietuviams negali taikyti 

kitus reiklus tvarkančių baudžiamųjų įstatymą. Jeigu 
sovietų valdžia nebūtų okupavusi Lietuvos, jeigu rusai) 
sąyę lėktuvų nebūtų naudoję Lietuvai pavergti, jeigu 
rusai tuojau po karo būtų pasitraukę iš Lietuvos, kaip 
tai padarė sąjungininkų karo jėgos, tai Bražinskams | 
nebūtų jokio reikalo planuoti apie Šitokį pabėgimą. Pa
galiau, jeigu sovietų valdžia būtų leidusi patiems lietu-Į 
viams išvažiuoti iš Sovietų Sąjungos, tai Bražinskams 
nebūtų reikėję įsakinėti sovietų kapitonui vežti juos į 
Turkiją. - ’ ■■ >\

Neturime po ranka'įvairių valstybių priimto įsta
tyčio lėktuvų grobikams sutramdyti, bet nąųms atrodo, 
kad įstatymas turėtų būti taikomas tiktai kriminalis
tams — vien pasipelnyti norintiems vagims. Kada lėk
tuvas grobiamas žmonių kovojančių už pačias pagrindi
nes savo tautos teises, tai įstatymas neturėtų būti/ tai
komas. Įstatymų interpretatoriai turi žinoti, kad Bra
žinskams nebuvo jokio reikalo būti Gruzijoje. Jiedu yra 
gimę Lietuvoje, visą savo gyvenimą ten duoną užsidirb
davo, šeimas sukūrė ir gražiai gyveno. Jeigu rusai ne
būtų įsiveržę į Lietuvą ir Bražinskų nebūtų išvarę iš 
gražios Dzūkijos, tai Bražinskams visai nebūtų jokipl 
reikalo bėgti. Išradingi Bražinskai būtų pačioje Lietu
voje, Dzūkijoje taikę sayo talentus ir išmonę. Jiems np-J 
buvo jokio reikalo vykti į rusų taip pat pavergtą Gru
ziją. '

Pagaliau, jeigu sovietų valdžia būtų leidusi Bražin
skams laisvai išvažiuoti iš pavergtos Lietuvos, kaip lei
sdavo išvažiuoti kiti’kolonistai, tai Bražinskams nębū- 
jokio reikalo grobti lėktuvo įr vykti į Turkiją. Pagaliau, 
Bražinskai jokio lėktuvo nepagrobė. Jie net nesirengė 
lėktuvo grobti, Bražinskams rūpėjo rasti, būdą kaip 
nors ištrūkti iš .sovietinės vergijos. . Lėktuvas jiems at
rodė patį lęngviaųsioji ir lengvai prieinama pabėgimo j 
priemonė. Žeme prie -Sovietų Sąjungos sienų prieiti’ ne
įmanoma- Sovietų pasienio sargai, kariai, pagaliau ir 
specialiai apmokyti šunys saugo sovietų sienas. Jeigu 
Bražinskai būtų bandę priartėti prie sovietų sienos, tai 
jie būtų buvę sušaudyti.' Bražinskai yra kovotojai prieš 
naują kolonializmą. Jie kovojo pačioje Lietuvpje, jie bū-1 
yo baudžiami sovietinių čekistų, jie pasirinko jiems vie
nintelę prieinamą bėgimo priemonę. - 4^

Bražinskams' sovietų lėktuvas nebuvo reikalingas. 
Jie minėto lėktuvo nepagrobė. Kada sovietų lakūnai at
vežė Bražinskus į pirmąjį Turkijos ąeręįrųjmą, tai 
jiedu'nereiškė jokių pretenzijų į lėktuvą. Jie ųesiręngė 
lėktuvo parduoti turkams. Jie net nebandė lėktuvo vai
ruoti arba skristi kur kitur. Bražinskams rūpėjo pa
naudoti lėktuvą laisvėn išvažiuoti. Kartą išvažiavus, 
lėktuvas galėjo pakilti ir atgal į Kaukazą skopti.

Prezidento Fordo administracija, turėdama galvo
je, kad sovietų valdžia iki šio. meto sulaužė vęik visas 
sutartis, neturėtų taip jau skrupulingai į visą tą susita
rimą žiūrėtu Valstybės Departamentas, jeigu ■ Sovietų 
valdžia priekaištautu dėl vizos Bražinskams, galėtu 
Maskvai pasakyti, kad ji padarė didesnį nųsikąįtįmą 
sas tris. Pabaltijo valstybes pagrobdama ir dar iki šiol

?Ju paminėjo birželio trėmimus
Šiais metais birželio įvykių irime didžiuotis abięjy rūmų ąt-

darbais. Jis patarė 
nepulti j desperaciją dėl Helsin
kio pakto. Dalyviai labai šiltai 
paplojo Dr. Bobeliui už šiltus pa
guodos žodžius ir gražias mintis.

Ponia Prudencija Bičkienė, 
akompanuojant p. J. Nirvinskiui, 
labai gražiai padainavo “Kur ba
kūžė samanota” ir “Oi greičiau, 
greičiau, kilkite debesėliai...”

Vėliau pirmininkė p. Austin 
pakvietė pagrindinį kalbėtoją, 
Šaulių Sąjungos vadą Karolį Mil- 
kovaitį.

Milkovaitis prabėgomis pami
nėjo prieš 35 metus siautusį tė
vynėje terorą, deportacijas, Si
biro taigas. Ten buvo vežami 
ne tik aukšti valstybės pareigū
nai, bet ir paprasti ūkininkai, 
darbininkai, vaikai su ašaromis 
akyse. Vergijos pančiai sukaustė 
visą tautą be jokių pragiedrulių...

Vienok tauta nepasimetė, už
kietėjo. Kilo karas. Jis trium- 
falįškai sutiktas,. Atsirado šio
kia tokia vilties kibirkštėlė... Vį- 
ąi, kas pakėlė ginklą, vijo iš sa
vo krašto raudonuosius tironus. 
Deja, mūsų lūkesčiai neišsipildė, 
pašlijo yokiečįų galybė. Mes,

ti. Su ginklu rankoje bandėm 
beviltiškoj kovoj ginti tėvynę. 
Dąug žuvo. Kitus ištrėmė į Si
birą lėtai mirčiai.

Męs, čia pasiekę pažadėtąją 
žemę, beveik visko pertekę, at
rodo, pradėjom bodėtis geru gy
venimu, pamirštame tėvynėje 
kenčiančius brolius ir seseris, ke
liam taip savęs erzelį, nesantai
ką, pasimetam. Prelegentas 
griežtai pasisakė prieš kolabo
rantus, ir visus tuos, kuriems 
jau išblėso tėvynės meilė-,

Bendruomenėje nesantaika, 
spauda, kuria negali pasitikėti, 
bendradarbiavimas ir vaikų ve
žimas’ “lituanistinėms studi- 
jams” į Vilnių. Nuvažiavusie
ji Gimtajame krašte viską 
liaupsina. Lietuva kraujuoja, 
veda žūt Rūtinę kovą už tautos 
laisvę, spaudą, religiją. Jis pa
tarė visiems užgirsti aimanas 
kenčiančių brolių, vyti iš savo 
tarpo benėtadarbįąųtojųs^ kurie 
pern^yg giliai, susisuka lizdus 
kai kuriose mūsų organizacijose. 
.Patarė šviest? ir /auklėti mūsų 
atžalyną patriotinėje dvasioje 
Kalanta’ ugnies stulpe šaukė 
“Laisvės Lieuvąi!”. Sadūnaitė 
nebijo mirties aųž tėvynės lais
vę. Kvietė geros valios lietuvius 
atleisti klaidas, visiems vienin
gai dirbti Lįetųvęs išĮąjsvinį-
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minėjimas buvo pravestas birže- [ liktais 
) lio 20 dieną pamaldomis jėzuitų 
'koplyčioje. Uniformuoti šauKai 
įnešė Amerikos, Lietuvos ir šau
lių vėliavas su reikalingomis pa
lydomis. Kartų bažnyčion įžen
gė šauliai pareigūųai, vedajni 
paties K. Milkęvaičio.

Pamaldas atnašavo Ilgametis 
Alto vicepirmčnijikas kun. A 
Stašys. Pamokslo pradžioje jis 
priminė Tęvų Dieną ir pasveiki
no tėvelius. Jis pasakė įspūdin- 

Įgą ir turiningą pamokslą. Pa
maldoms pasibaigus, sugiedojo 
“Marija, Marija..y

Antroji Įpjnėjįmp dalis buvo 
pjąvęstą prie Lysvės paminklo. 
Pirmiausiai buvo iškeltos Ame
rikos ir Lietuvos vėliavos, o vė
liau minėjimą prię paminklo prą- 
vędė Andrius Juškevičius., Jis 
pasakė trumpą įr patriotinę kal
bą. Kvietė visus stipriau pamil
ti tėvų žemę ir savo brolius bei 
sesęris. Chieagos Alto pirminin
kė ponia Kristina Austin ir bu
vęs ■ pirmininkas Kazys Oksas 
padėjo gražų gėlių vainiką prie 
paminklo. Vėliavos buvo nuleis
tos iki pusės stiebo. Ten taip 
pat sugiedota “Mariją, Marija”' 
ir Lietuvoj himnas.

Toliau Chieagos Tarybos pir
mininkė gražiu įžanginiu žodžių 
pradėjo minėjimą. Priminė, kač

I jaunatvėje su “Pirmyn” ehorų 
I buvę nu važiavusį į Lietuvą ir 
pamilę tėvų Žęmę. Josios tėvas 

, buvęs Ąltę steigėjas. Ji žinan
ti, kad Altą dirbą neįkainuojamą 
Lietuvos laisvinimo dąrbą. Ji pa- 

[tarę vįsięms vieningiems if 
prisidėti prię bendro darbo.

Susirinkusieji jai labai šil- 
[ tai paplojo už fnuoširdžius ir la
bai teisingus žodžius. Vėliau ji 

Į pakvietė Alto pirmininką Dr. Bo- 
i belj tarti kelis žodžius. Dr. Bo
belis parafrazavo p. Austin žo
džius apie tėvynės ir tėvų mei
lę. Jam patikęs p. Austin paly
ginimas ir jis žadėjo jį pavar
toti. Prabėgęmiš jis prisiminė 

. Lietuvos ir lietuvių tautos 3.5 
metų tragediją, kvietė užmiršti 
kilusius nesutarimus ir auko
tis Lietuvos laisvinimo reika-

GELGAUDO PILIS

m u? Mes tikime į tėvynės pri
sikėlimą! Vardan tos Lietuvos, 
vienybė težydi”. rd?

Minėjimo dalyviai naujai ky
lančiam visuomenės veikėjui Jfil- 
kpvąičiui už kilnias mintis ir 
tėvynės meile persunktas mintis 
ilgai ir nuoširdžiai jam plojo.

Pirmininkė Austin pristatė 
jaunimas, buvom priversti bėg-1 Chieagos Tarybos narius, padė

jusius jai suorganizuoti šį: mi
nėjimą. Ji padėkojo kun. Adol
fui Stąšiui, ramęvėnui Andriui * _ . . “■ ■* ■

Kaziui Bobeliu? šaulių vadui 
Karoliui žlilkovaičiui, solistei 
Prųdanęijąi Bičkienei, ąkompa- 
nistui Jerry Nirvmskįui, Sąphįe 
Barčus radijų yędėjąį Aldonai 
Daukienei, B. Bradžiomųį,-ĄJto 
vicepirmininkui Kaziui Oksu? A. \ 
Pažauskuį, sekretoriui Stanley 
Maukui, Vladui Šoliūnųį Ąntą-

jimę <^yvią?nsL - ;cį<
Prie įėjimo buyo renkamos 

aukos. < . . ■ ■

kącį minėjimo, programa bųv^ tą- 
rininga, trumpa ir sklandžiai 
Kristinos Austin pravesta. Liūd
na,- kad salėję dar- hųvotųačįų 
vietų, gąlęję atęįįį daugiau žmo
nių- ' K. Bankus

- t “K * - • - " '• * * ’

Dr. Bobelis pasidžiaugė atsto
vų Rūmų ir senato priimtomis 
rezoliucijomis, duodančiomis 
mums garantiją, kad besikeičian
čios vyriausybės negąlęs pakenk
ti pavergtos Lietuvos teisėms. 
Jeigu vyriausybė norėtų daryti 
pakaitas, tai turės pirma gau
ti abiejų rūinų sutikimą. Visi tų-

laisva, tai Bražinskams nebūtų reikėję bastytis po pa
vergtą Gruziją ir ieškoti būdų pabėgti. Amerika nesu- 

... . . , .„„.laužys tarptautinio įstatymo, jeigu Bražinskams leis' 
meto vis nenori jų atiduoti. Jeigu Lietuva būtų buvusi atvykti į JAV. 

i * - •.................................. ' «
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PAVASARIS EINA KARPATŲ 
KALNAIS

Rašo Dan Kuraitis

šiandien žvaigždžių katalogas jau yra žymiai di
desnis. šiandien kataloge yra prirašyta tokių žvaigž
džių. kurių mes niekad paprasta akimi nematome, 
šiandien jau surašytos tokios žvaigždės, kurių spindu
liams reikia šimtą šviesos metų žemei pasiekti. Kaip 
toli tos žvaigždės, tai aš neturiu supratimo. Astrono
mai mums aiškino, turiu nuovoką, bet nesiimčiau ki
tiems aiškinti tokio dalyko, kuris man pačiam ne 
toks aiškus. Aš tiek težinau, kad astronomai į kelias 
valandas nepasidaro. Reikia įdėti daug darbo ir lai
ko, pasiryžimo ir pasišventimo.

VISAIP RAŠO ASTRONOMO VARDĄ

Danijoje gimusio astronomo Ticho Rrahės vardą 
rašo Ticho Brahe. Jeigu skaityti taip, kąip čekai išta
ria šį vardą, tai aš rašyčiau Tięha Brąga. juo tarpu is
panai rašo. Tycho de Brahe. Jie nori pasakyti, kad as
tronomas Ticho buvo iš Brahos. Bet jis negimė Brą- 
hoje. o nedideliame Kaustrupe miestelyje.

Palys čekai, norėdami pritaikyti olando vardą 
slaviškai tarmei, astronomo nevadino Ticho, bet Ti- 
chono vardu. Tai jau skamba visai rusiškai. Lietuviai 
galėtų j vadinti Tichono vardu. Kitur čekai jį vadina 
Ticha Braha vardu. Prancūzai, kaip ir ispanai, tatp 
šių dviejų vardų dar drideda “de”. kuris lietuviams, 
man atrodo, visai nereikalingas. Nci danai, nęį ęękąi 
to “de” nevartoja.

Ticha Braga gimė Danijoje, bet mirė Pragoję 
1601 metais, išgyvenęs 55 metus. Paskutiniai ąąvo gy
venimo metąis, gyvendamas ir dirbdamas Pragoję, 
jis padarė kelis svarbius astronomiškus apskaičiavi
mus. Pirmiausia Ticha Brąga patikrino gąna garsaus 
astronomo Koperniko apskaičiavimus ir ųurodė, juo
se padarytas kęiįąs klaidas. Ticha Bragą, pasiremda
mas Koperąįko ap&kaięiąviinais, priėjo išvados, kad 
tais laikais žinomos planetos sukati apie Saulę. Jam 
Ūktai nebuvo aiški Žęmčs padėtis. Jįs nepajėgė Žemės 
įslątyti į bendrą plaųelų sistemą, besisukančią apie 
Saulę. Jis matę, kad kilos planetos sukas apie Saulę, 
bet jam atrodė, kad žemė stovi vietoje. Nėra čia ko 
stebėtis, nes man dar ir šiandien taip atrodo, nors 
esu peržiūrėjęs daug paveikslų apie besisukančius 
dangaus kūnus. >

Ne vienas Ticha Brąga taip galvojo. Ptalomėjus, 
pats, didžiausias senojo pasaulio astroųomas, taip pat 
panašiai galvojo. Ąš matau Saulę kylančią Rytuose ir 
besileidžiančią Vakaruose. Man sųųku įsivaizduoti, 

kad Žemė suktųsi, kada aš matau, kąd kyla ir leidžia
si Saulė. Panašiąi ū?r galvoja daugelis žmonių. Ky
lančią ir besileidžiančią Sąulę jie mato, o besisukan
čios Žemės nemato. Jis parašė Irią svarbias knygas, 
gulinčias Pragoję. Pirmoji — Laiškus astronomams— 
buvo išleista dar jam gyvam esant — 1596 metais. Ki
tos jo dvi knygos buvo išleistos po jq mirties.

TICHA BRAGA PALAIDOTAS BAŽNYČIOJE

Astronomas Ticha Braga mirė Pragoję, ten jis ir 
palaidotas. Man nepavyko išaiškinti, kokia tą ūąz^y-. 
lėlę buvo, bet ji buvę {okia gęrą, kad prieš keturis šim
tus metų gyvenusį didžiausią Europos astronomą pri

ėmė. Jo laidojipio vietoje yra pritaisyta didoka lenta, 
kurioje yra pąčios svarbiausios žinios apie Tichą 
Bragą'.

Be to, ant jo karšto, sieųoje yrą pąstatyią maž
daug žmogaus dydžio lentą. Joje yra tų laikų meni
ninko ^padarytas Ticha Bragos reljefas. Jis, matyt, bu
vo gaųą aukštas vyras. Kaip viąi tais ląįkąįs mokytį 
žmonės, jis pavaizduotas šarvuose. Svarbiausius žmo
gaus organus sąugoja judomieji . geležies lankai. Jo 
drabužiai yra panašūs į Viduramžių riterių dra
bužius.

Kairėje rankoje Ticha Braga ląįko kardo ranke
ną. Jeigu kas bandytų prieš jo teisęs kėsintis, tai jis 
privalėtų gintis.. Jeigu kas jo akivaizdoje padarytų ko
kią skriaudą garbingai damai, tai jis taip pat privalė
tų skriaudiką nubausti. Kiekviepo garbingo vyro pa
reigą buyo bausti niekadėjus ir nusikaltėlius. Jeigu 
jau jie nepajėgdavo, tai padąrytį, tai jįs įadą turėdavo 
kreiptis į vyresnius, į herępgus arba didesnes teises 
turinčius bajorus.

Dešinėje rapkoje Tichą Bragą laiko Žemė^ rutulį. 
Atrodo, kad ten yra įvairių išskąįčįąvįmų. bet gali bū
ti, jog tai yra buvęs riterio šaipias. Nfętaį viską nutry
nė, sunku būtų atskirti, o man, nemokančiam čekų 
kalbos,? nebuvo pas ką paklausi, kuris sų* šitokiomis 
smulkmenomis būtų susipažinęs. Bet, iš kitos pusės, 
tai galėtų būti jo šalmas, kurį jis mąldyklpje turėjo 
nusiimti: Pečiaį apsaugoti plieno lankais, kuriuos ri
teris turi būti pakankamai pajėgus pajudinti. Ant kaklo 
pakabintas medulis, panašus į Žemaitijoje vaitų ne- 
Šiojamn^ medalius. Tai, aišku, buvo valdžios simbolis. 
Ticha Braga dirbo galingam Pragos hcręoguį, tą ir iri 
taip pat turėjo aturėti valdiškos galios.

Astronomas dėvėję ilgus ir didelius batus. Dabar 
jie man arodė panašūs į guminius batus, bet tais lai
kais Europęję guapnių batų piękas dar nepažino. Taią 
laikais batus d Arė iš odęs. Jię gražiai lipe apie koją^ 
blauzdas ir pasiekė net kelius. Batai turėjo Įvairius 
pagražinimus. Ten buvo įvairių simbolių,.kurių aš-ne- 
pažinau.

Bet pati įdomiausia buvo ir yra astronomo galva^ 
Manau, kad ta pati galva nąydojama ir knygose. Kitos 
galvos paveikslo neužsihko. Kakta buvo plati ir dide-t 
lė. Plaukus jis skyrė per vidurį- Plaukai buvo gana il
gi- bet tvarkingai sųšųknęti. Tyrėje ptierišką barzde
lę, ir kunigąikščįo Radvilos tisus. Ūsai buvo ilgi, tary
tum koks stogelis, nuo nosįęs einąs įemyn ir dengiąs, 
visą veidą heį gražiai kirptą barzdą, v

Prieš šį skulplęriaus padarytą meninį parn^umą 
stovi medinė gražiai dabintą piąustyta ŠvakidĄ Atro
do, kad sąvę Įaikn astroąomo garheį teą buvo degina
mos didelės žvakės, bet dabar tęn jokios žvąkęs ąr ele
ktros lemputęs nėrą. Visą ąukšta žvakidė gęrafcaį, ap
dulkėjusi/ Jęigu dulkės butų nušluostytos, lai gęl dar 
ir šiandien galėtum pamatyti medį, gaįėfeun afcjjėti jo. 
rūšį, bet dulkės dabąr neleidžia. jĮHaą atrodė, jog tai? 
būta guobęs, nes matėsi ąliejaūs ąkųtės tarp kiekvie-' 
nų metų slūogsniė. Kiti medžiai tokių-aliejaus akučių 
neturi, tiktai guobos.

(Bus daugiau)
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MAGDUTĖS MARGUMYNAI

nuo $6 iki

vaL,

COLD BEET SOUP

PERKRAUSTYMAI

i*

EUDEIKISBRONEI ŽEMAITIENEI
mirus.

t

2858 W. 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

jos vyrą,Vincą Žemaitį, mielą kolegą ir bičiulį, Lietuvos Mjs- 
.kininkų Sąjungos Išeivijoje pirmininką, neišvengiamame 

. liūdesyje likusį, nuoširdžiai užjaučiame

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiy atstvmp. 

ANTANAS VILIMAS '
823 West 34 Place 

Telu FRontier 6-1882

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGUA
T«l«f. 6954)533 

Fox Vali«y Medical Center 
_ 660 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Pasveikink .avu draugus- 
■ per "Nauj j.wnas" 
Z

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVžCKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Šaltibarščiai 
quarts sour milk, i tbsps.

Naudingi patarimai-ir kiti

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

GAIDAS -- DA1M1D
' ’ SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

RĖZ.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EIS1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJĄ 
6132 Sc. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-0001.

DR K. A. V, JUČAS 
4394441 561-4605 x

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA ' 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vaL

DR. ANNA BALI OltAS
AKIU, AUSŲ, NOSIES

I Brighton Parkas

DR. K. G. BAIUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). T«L LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu 

' Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Reiid.; 388-2233 
OFISO VALANDOS; "

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 ' 
antrad.. penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS _ 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius,

1938 S. Manheim Rd., Westchester, HL
VALANDOS: 3—9 dar Do dienomis ir 

Ads antrą šeštadieni 3—3 vai 
TeU 562-2/27 arba 562-2728

Degtinė dabar yra parduo-: 
dasąa net 10 rūšių bonkose bei 
induose. Spalio mėn. prasidės 
4 m. programa pereiti į metri- 

'nę sistemą. Numatyta tik 6 rū
šių bonkos. Pagal metrinę si
stemą Fifth yra lygi 750 mili
litrams, o kvorta — litrui. Be 
šių, bus pusė galiono arba 1.75 
litro, pint — 500 mililitrų arba 
pusė litro, puspantis—200 nil. 
ir miniatiūros—50 ml.

♦ Liemenės vėl ateina ma- 
don. Praeitais metais jįj gamy
ba padidėjo 40%. Kartu su lie 
menėmis ateina ir kišeninių 
laikrodžių mada, nes liemenės 
puošalas yra laikrodis su gran 
dinėle. Kišeninių laikrodžių ga 
minto jai juos pritaiko pagal 
vartotojo kišenę 
tūkstančių.
—nuo $6 iki tūkstančių.

Dabar daugelis planuoja 
užšaldyti vaisius' savo fryže- 
riuose žiemos melui; Pataria
ma nešaldyti didelius kiekius 
iš karto, o tik 2—3 svarus kiėk 
vienai fryzerio pėdai. Tąighjei 
jūsų ledauninkas yra 2(/ 
jūs galite dėti 40—60 svarų ir 

• laukti 24 valandas sekančiam 
kroviniui. Dedant daugiau vai 
šių arba kitokių dalykų, sulėti
namas a įšaldymo procesas ir 
atsiranda ledo kristalai, be to,

Brighton Parko Lietuvių Na
mų Savininkų Draugija birže
lio 27 jd. suruošė gegužinę (pik
niką).. Vyžių sode ir salėje su 
įvairiais malonumais. Stasys 
Juodis prie įėjimo visus, malo
niai sutiko IT nukreipė reikiama

gali pakenkti jau ten esančiam 
užšaldytam maistai, ’-i. P

♦ Norinčių stoti i įkariuonie- 
nę moterų yra-daugiau negu rei 
kia. Jos turi būti tokių pat kva 
lifikacijų, kaip'ir vyrai. Jauno 
kareivio apmokymą jos gauna 
atskirai, gyvena atskiruose ba
rakuose ir neruošiamos kauty
nėms arba tiesioginei konfron
tacijai su priešu. Laivyno ir 
pakrančių apsaugos laivai ne
gauna tarnyboms moterų, jei 
joms neturi atskirų patalpų.

•» Savo daržo bei medžių ap
saugai nuo kenkėjų galima pa 
kviesti paukščius, įrengiant ir verk kiekvienas grįžo linksniu 
jiems.plastikinę 20 .colių, mau
dyklę ant emaliuoto stovo už 
87. Ji gauųama Sodo ir daržo 
pusiau atvirose krautuvėse bei 
prekyvietėse. Maudyklą reikia 
valyti bent kartą savaitėje, o 
karštomis dienomis vis papil- 
dyti vėsiu vandeniu.

♦ Ponia KJ iš Los Angeles 
rašo, kad .ji turi galimybių 
reklamuoti lietuvių tautinius 
valgius. Prašo apie tai 3 < infor
macijos, angliškai, o šaltibarš- 
čių receptus atspausdinti šioje 
skiltyje. Dėkodama už kompli
mentus- mielai išpildau; lin
kėdama geros sėkmės propa
guojant lietuviškus valgius tarp 
svetimųjų.

Pirm. Bronius Paliulis kiek
vieną džiaugsmingai pasveikino 
ir pagelbėjo patogiai įsikurti. 
Jadvyga Tamaševičienė, Sofija 
Paulauskienė ir Juozas Tamaševi 
čius pravedė dovanų paskirsty
mą is laimės Šaltinio. Buvo Šim
tai geriausių dovanų. Daugybė 
svečių ėjo išmėginti savo laimės

SLS1KLNK1MŲ

LIETUVIŲ BRIGHTON PARKO MO
TERŲ Klubas rengia smagu pikniką 
liepos 4 d. Onos Bnzzgulienės sode. 
Pradžia 12 vaL Bus smagi muzika 
šokiams, skanių valgiu, gėrimu ir 
daug gražių dovanų. Visus kviečia 
atsilankyti ir smagiai praleisti laką.

Komisija ir Valdyba

$YENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Ofiso tek: HE 4-1818-^. -
Rezidencijos; PR 6-98GI

DR. j. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET -

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

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

2 quarts sour milk, 4 tbsps. 
sour cream, 2 boiled beets-pee- 
led, 6 stalks beet-tops, 2 small 
cucumbers, cup chopped 
green onion, o — 4 blossoms 
fresh dill, 4 hard boiled eggs.

. J- -
Beat together milk, cream, 

and finely grated beets. Add 
peeled, diced cucumbers, di
ced egg and chopped dill, Chop 
beet - tops, boil in salted water. 
Cool, add to first mixture. Salt 
to taste.' Chill thoroughly.

Receptas paimtas iš Jozefi- 
nos j. Daužvardiehės knygos 
anglų kalboje Popular Lathua- 
anian Recipes. Ši knyga jau 
turėjo 6 laidas. Pastaroji laida 
yra -130 psl. gaunama Naujie
nose, kainuoja $3.75, o su per
siuntimu $4.

Ten pat yra ir kitas šalti- 
barščių receptas. Nurodyta,kad 
vietoje grietinės (ir rūgštaus 
vieno) naudotina pasukos.

M. yiiškinytė-

veidu, ką nors gero laimėjęs. Iš 
laimėjimų gausumo buvo aiš
kiai matyti, kad apylinkės vers
lininkai (biznieriai) stipriai re
mia Namų Sav. Draugijos veiklą, 
pripažindami jos reikšmę ir nau
dą. Mielosios šeimininkės, Stasė 

^Pelekienė, Barbora Strumskie- 
nė, Petrulienė, Elena Leketienė, 
Juzė Paulauskienė ir p. Kačins
kienė vaišino visus skaniausiu 
maistu. Vladas Leikus ir Stella 
Daraška skubiai’’ aptarnavo at
gaivos norinčius. Pažymėtina, 
kad, visų žinybų tarnyba dirbo 
nemokamai iš pasiaukojimo 
draugijos narių- gerovei. Pirm. 
Bronius Paliulis, padėkojo vi
siems skaitlingai susirinkusiems 
(kuriu buvo arti trijų šimtų) už 
atvykimą. Pristatė visą paren
gimo tarnybą ir viešai padėkojo 
už nuoširdų pareigų atlikimą. 
Pristatė ir žymesnius svečius, 
kuriuos — svečiai nuoširdžiai 
sveikino plojimais.

Staiga pasirodė ir Pranas Šu
las su savais rūpesčiais. B. Pa
liulis papras^ svečių pertraukti 
linksmybes ir paklausyti ką pa
sakys SLA aps. atstovas P. Šu-

las. Jis ragino visus dalyvauti 
90 metų jubiliejiniame SLA sei
mo liepos 5-8 d. Pick Congress 
viešbutyje. Pasveikino paren
gimo dalyvius ir pagyrė drau
gijos veiklą, kurios dėka šian
dien mes čia susirinkome.

Ruikių orkestrui veik be su
stojimo grojant, linksmas šokių 
melodijas šokėjai sportavo šokių 
formoje net grindys dejavo. Su
sidariusi dainininkų gruapė trau
kė linksmas dainas, kad net salės 
akys aptemdavo. Paukštukai su
sirinkę prie linksmavietės klau
sėsi, kas per paukščiai gieda- 
jiems nesuprantamas giesmes 
ir kuriam tikslui ?.

Taip visiems besilinksminant 
prabėgo laikas ir ta miela šven
čių šeima pajuto, kad linksmy
bėms artėja pabaiga ir reikės 
apleisti tą mielą vietovę. Atsi
sveikindami klausinėjo, kada vėl 
turėsime progos šioje vietoje pa
bendrauti ? Taip, .valdyba kaupia 
jėgas sekančiam parengimui, ku
ris įvyks lapkričio 27 d. toje pat 
vietoje. Stasys Patlaba

"Bet DievMt. kuris yra tortinga* gaHestingumu, dėl begalines savo 
meilės, kuria įis mus mylėjo, kai mes buvome mirf nuodėmėse, atgai
vinu mus drauge su Kristumi". Jono 3:14-16.
Kaip labai didi ir stebėtina šita Dievo ir Kristaus meilė- Atrodo ne

galima pasiekti jos aukštumą ir gilumą, ilgimą ir platumą. Kurie priėmė 
Viešpaij kaip savo Atpirkėją ir padarė sandorą su juo pašvęsdami jam visa, 
ką jie turi, tie gavo ja palaiminimus. Kuomet juos trukdo kūąo silpnybės 
arba kitų pasipriešinimas, jie turi atsiminti didžiąją mūsų dangiškojo 
Tėvo ir jo Sūnaus meilę, kuria jis mylėjo nusidėjėlius. Jei tik pa- 
sililĘsune ištikimi ir paklusnūs jam, tai iš tikrųjų dalyvausime su Kristumi 
jo garbėje ir šlovėje.

Visi žino, kad nertis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? | tą klausimą atsako knygutė **VIItis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILU 60629
ay. RAITO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

z

PEACE COSTS MONEY

BUY U.S. SAVINGS BONDS

PETRAS ir ONA ŠILAI
•.‘•■/•V ■'

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742 5

*
4330-34

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
26TS W. 7Tst St TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

< “contact lenses”.
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: anvad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak. 

Of ise fe let: 776-2880 
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tat: PR M223 '
OFISO VAL.: pirnu antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4. ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-04404

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

1739 So. Halsted St., Chicago, HL 60608

FIGHT HEAP! DISEASE 336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais apr^o Pamarį, senus jo 
gyventojus ir gamta. 1/200 lietuviškų vietovardžiu Mra^as. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centu.

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiau*’-^ "ėlš: k .uūūkai xztti 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT?A?£2:T7AS) 

DAUBARŲ SŪNUS ,r
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220 GIVE HEART FUND

V. Tumasonh, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso teleU HEmJock 4-2123 
Reside teleL: Gibson 8-6195 

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

2850 W.tl 63rd St., Chicago III. 60629 
Talafu PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PAR/cĮNI
KI TUS SKAITYTI

»

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą huo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stevyk 
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai; Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai' Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai (Mu
štruota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖS (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune. Naudakiuoee. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglu kalba

M. Zosčenka. SATYRINĖS NOVELĖS. Genialaus rusu rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina S2.

D. Kuraiti*. KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINES .UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pakarirlis, KRYŽIUOČIŲ, VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $3. -

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl Kaina $1.50.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami V . . x
NAUJIENOSE. 1799 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. MMĖ

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paltu W prižadam 
{akį ar pinigine parlald*.

vių
Čia

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, l>e 

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

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvienc žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu: " L 1 z

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, Ill. 60608.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

NARIAI: 
Chieagos 
Lietuvi?

' f Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė, Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

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

. GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. \Tet: YArds 7-1138-1139

*

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazin Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pasta m. 
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis
' bus pasiųstas tokiu adresu:

1739 S*. Halsted SL, Chicago, HL 60608

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, Hl. 974-4410

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

■—H11 II I.L.. JI .J_

S — MAUJ'INOS, CHICAGO I. IU----- SATURDAY, JULY 3, 1976

/
i



r.ratorhis p. A. Mūrelis yra džen- 
j tehnenas, dnlchs patriotas, <ie- 

«įniokratinio nusistatymo tautie
tis, iš visos širdies trokštąs 

lietuviams 
geriausios buities ir ateities,1 
kuria jis rūpinasi, prisidėda-l 
mas prie bendrų darbų. Dėkui 
jam už vizitą ir už dėmesį. 
Nauj ienoms.

—i Brighton Parko Bibliote
koje, 4341 Archer Avė., bus rę- 
dbmi veltui filmai kiekvieną 
trečiadienį visą liepos mėnesį- 
Seansų pradžia 1:30 v. popiet 
7:15 vai. vakaro.

— Julija Daraškaitė iš Hub^

Respublikonu Lietuvai ir visiems— Lietuvių 
Organizacijos Illinois Lyga, 
retiukuna spaudą, paskyrė $15 
Naujienų paramai ir juos jtei-l 
kė per valdybos narį Vincentą 
Kačinską., Naujienų vadovybė 
dėkoja valdybai ir visiems ly
gos nariams.

— Juozas Dilys, St. Cathari
nes, Ont., dėkodamas už infor
maciją apie Vilniaus krašto 
lietuvių suvažiavimą, atsiuntė 
penkinę Naujienų paramai. Dė-j 
kui už laišką ir už auką. Jbard aukšL mokyklos ir Cindy

Wąičkutė iš Ixmrdes mokyk
los dalyvavo miesto niero • pa
skelbtame Bicentennial kontes- 
te. Jos laimėjo premijas už ra
šinėlius. -

— Jonas Girdžiūnas, mūsų 
bendradarbis iš Union Pier, Mi
chigan, papildomai atsiuntė 
•<l0‘kolektyvinę auką Naujienų 
mašinų fondui. Juos aukojo: S. 
ir J. Girdžiūnai $10, V. Girdžiu-j 
naitė $10, S. ir D- šukeliai $15 
ir Stp. Juodakiai $5. Tai ant
roji J. Girdžiūno suorganizuo
ta grupinė auka. Savo laiške 
jis tarp kita ko taip rašo: “Toji 
suma yra nedidelė, bet vistiek 
šiek tiek bus prisidėta prie to 
visiems aktualaus ir svarbaus 
spaudos darbo. Linkiu geros 
sėkmės”. Nuoširdus dėkui p. 
J. Girdžiūnui, jo šeimai ir vi
siems virš paminėtiems auko
tojams.

iš Chicagos pietvakarių 
DePaul universitetą ma- 
laipsniais. Jonas J. Bag- 
Vincentas J. Petrošius

— Tomas Vaišnoras, Virgili
jus A. Kaulius ir Dennis J. Nir- 
taut 
baigė 
gistro 
džius,
Jr-, Ruth A. Kulpa, Steven M. 
Puiszis, Rovena M. Kasis, Linas 
A. Peškys, Algis A. Pūras; Rai
mondas C. Shimonis ir Aldona 
S. Sniulkaitytė baigė studijas 
bakalauro laipsniais. -.^2 M 

I —• SLA 228 Vyrų kuopa ben
gia lietuvišką gegužinę šėšjla-

— Alfonsas Mūrelis iš Brig- dienį liepos 10 d., 3:00 vaL'jį.- p^ 
hton Parko apylinkės, platini- Vyčių sode ir salėj, prie 47-tos 
mo vajaus proga tapo nuolati- ir Campbell kampo. Bus?;geri 
niu Naujienų skaitytoju, užsi- valgiai, gėrimų, šo-
sakydamas jas vieneriems me- kianis gros Neo-Lituanų Or
tams. Naujasis mūsų prenume- kestras. Vyks šokių kontestas:,

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted -ct, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. V A L A R T I N A S

MARIA NOREIKLENĖ A VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • Tel.-WA 5-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių, v
MAISTAS, Iš EUROPOS SANDĖLIŲ. -v •

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

I įrankiai. Hgu metę patyrimas. -

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

NAUJU SKAITYTOJŲ VA.JUS
NAUJIENOMS Kemet suėjo 60 metą. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujieną platinimu vajus.

NAUjlėNOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtą Uetuvlą laisvę, 
neidamas ir nesidėdamas i sandėrius su okupantais ar ją Įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas Hetuvią demokratines grupes, ją bendras institu
cijas ir remia visą lietuyią bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujieną vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vajų, kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūną pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.

KAINUOJA: Chicago!* Ir Kanadol* metam* — 330.00, pusei metu — $16.00, 
trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitos* JAY vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
T 39 So. Halsted St, 

Chicago. Ill. 60608

"2] Siunčiu--------------doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimą.

PAVARDE IR VARDAS ________________________________

ADRESAS
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meninė programa, AmerAos 
Bicentennial jninej tnas ir Sf_\ 
prezidento Paul Dargio pager
bimas. Kviečia visus atsilankyti 
ir linksmai praleisti popietį.

(Pr.) I

HfL^ WANTED M
Darbininky Rvikic

kepenų uždegimo
Nauji skiepai apsaugojimui 

nuo hepatitis (kepenų uždegi- 
Arvydas P. Grybauskas |mo) Su gerais rezultatais visa

is Marquette Parko apylinkės 
baigė agronomijos mokslus H-lį^nęša 
T t »** i m ■ r**.-IT r* mi A •• V 1 T 3

pusiškai išbandyti su gyvuliais,

NEEDED SPRINGMAKERS 
Kick-presa set-up man. 3 years expe
rience required. Established compa
ny with good pay. overtime and libe
ral benefits. Call Ernest Knazavich 
at 342-4334 between 7 AM and 5:30 
PM.

ATLAS SPRING MFG. CO.
IgQl.N. Spaulding-Aygnue^ChiGago

REAL ESTATE FOR SALE L REAL ESTATE BOR SALE 
Namai, Ž«mė — Pardavimui I Namai, Žemė — Pardfvimul

linois’universitete, L’rbanojė-
-^■"Nepriklausomybės šventė 

liepoą^l d. Chicagoje bus įvai
rių įvairiausiai minima*. Buck
ingham fontanas bus nušviestas 
tautinėmis spalvomis. Be kitų 
įvairenybių, iš Olive parko 9 v. 
vakaro bus leidžiamos įvairia
spalves raketos. Grant Parko 
koncertų scenoje biis speciali 
programa. Daugelyje parkų 
apylinkės organizacijos turės 
specialias programas ir pikni- 
nikus. Lietuvos Vyčių piknikas 
prasidės vidudienį Vyčių salėje 
ir sodelyje. '

— Rūta Rakštytė iš Hickory 
Hills laimėjo . 1-mą vietą .Chica
gos miesto teniso varžybose 
mergaičių žemiau 16 m. pori
nėse rungtynėse. Jos partnerė 
buvo Maria Nicholay iš-tos pat 
apylinkės- ••

— Irenos Smįeliauskienės va
dovaujami Grandies tautinių 
šokių šokėjai dalyvaus Interna
tional Trade parodoje ^avy 
Pier halėse pirmadienį. Progra-' 
ma prasidės 5:30 vai. vakaro. 
Lietuvių paviljonas yra pieti
niame halių gale. Jį įrengė Lie
tuvių Prekybos Rūmai.

— Dalia.. M. „.Graužinytė iš 
Marquette Parko apylinkės yra 
Illinois, universiteto Vaistinin- 
kystės kolegijos garbės studen
tė, pakviesta 4 atitinkamas stu
dentų korporacijas.

Vaclovas Prūsas, Naujie
nų pirmo puslapio redaktorius' 
kelioms dienoms išvažiavo į 
Venezuela if kitas Pietų Ameri
kos valstybes.

gijos žurnalas Journal of the 
American Medical Association, 
rekomenduodamas išbandymus 
plačia skale daryti su žmonėmis.

Išsamius tų skiepų išbandy
mus daryti su žmonėmis paragi
no Merck Sharp & Dome vaistų 
gamybos firma Pensilvanijoje, 
kuri gamina ir skiepus nuo he
patitis ligos.

Bandymai ■ su beždžionėmis, 
kurios buvo įskiepytos naujai
siais vaistais,, davė 100 nuošim
čių gerus rezultatus. Taip pat 
100 nuošimčių rezultatai buvo 
gauti su kitais gyvuliukais, ku
rie buvo “apgyvendinti” su ta 
liga sergančiais, bet nė vienas 
neapsikrėtė. - Autoriai 'Skatina 
eksperimentus paskubinti, kad 
greičiau būtų galima gauti lei
dimus daktarams žmonėms side-; 
:pyti. <-
■ ' Hepatitis B (kitaip vadina-' 
mas serum hepatitis) yra žmo
nes luošianti kraujo liga, kuri 
iki šiol, kaip buvo manoma, ap
krečiama tik per- netinkamą 
kraujo' transfuziją, per nešva
rias transfuzijoms vartojamas 
adatas, o dabar jau. nustatyta-,, 
kad hepatitis liga apsikrečiama 
ir per žmonių asmeninius kon
taktus. ■ a

HELP WANTEDFEMALE 
D*rbininklyii rglkiji

SECRETARY LAW OFFICE 
Intelligent person possessing high 
degree of secretarial skills, needed 
in growing law firm. Position entails 
full secretarial duties and related 
adm. resp, for partner. Excellent sa
lary.
Loop location. 346-7404

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BRIDGEPORTE išnuomoja 4 kam
bariu fornišiuotas butas prie- Eme
rald ir 32-tros. CA 5-2847.

Pirkite Naujienas, 
Remkite kiekvienas, 
Nes jos rašo tiesą 
Ir veda į ^šviesą.

; — . Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje, švenčia savo veik
los 90 metų sukaktį, kuri bus 
atžymėta ' 59-me seime, liepos
5- 6-7-Š dienomis, Pick-Cong
ress viešbutyje, Chicagoje.

.Didžiulis iiyiškilmingas banke 
,tas 4yj4<s liepos 7 dieną, vaka
re, Pick * Congress viešbutyj e. 
širdingai' krečiama visuomenė 
(įalyvd^lV;^ame bankete ir pa- 
gerbtiTlgahietc lietuvių organi
zaciją;; kuri yra daug gero pa
dariusįjį Ęėtuviams. . Kvietimas 
$15' aiu<a. '

Rezervacijai, kreipkitės į S. 
Molis, 4el. 471-0310, - J^hn G.- 
Evans, 737-8600, arba į SLA
6- to apskrities raštinę 2549 W. 
71st St. Chicago, tel. 776-3140.

’ĘAŲJILjiOS1’ BOLŠEVIKAM?
IRA B AKSTIS TU AKYSE

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

— Kiekvienas lietuvis gali ap 
sidraus^i gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TEĘM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 doį metams, 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudą orgaijizaciju- na
riams —"tik $2 už $1,000 ap
draudą. Dėl ši u ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin %'; "Naujienos 
Tel. 421-6100. " "" ■ (Pr).'

STASE’S FASHIONS
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ • '
6237 So. Kedzie Avenue

TeL 436-4184
Sav. Stasė Bacevičienė

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

Klaudijus Pumputis 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel.: 927-3559 ,

PUSMEČIUI $70.00 CHICAGOJ 
$52 CICEROJE 
(10/20/5/UM) : .

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA 

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

AL. IR I G N A S 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuos 737-3938 — TEXACO 

SS-to* Ir Western Avenue kempei

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

(Town of Lako)

Deio namus II lauke Ir H vidau*. 
Darbai 9a ra n tvota t.

Skambinti YA 7-9107

Prezidentas senos1 ir patikimos firmos

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
< - - > ■ ■ ■* - ' - > - ■/

oficialiai praneša savo gausiems klijentams, kad

SIUNTIMAS MUITO APMOKĖTU PAKETŲ

Į SSSR
giminėms yra tęsiamas, kaip buyo laike paskutinių 

t J . 45 metu. .

Kiekvienas paketas yra apdraustas. '
Paketai j^U priiinami sekančiose mūsų ‘ įstaigose ir

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.19106 

TEL: (215) 925^3455 '

NEW YORK CENTRAL OFFICE: —
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001

TEL. (212) 725-2449 ,

arba f bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:
: BALTIMORE, Mb. 21224
1 3206 Eastern Avenue
; (301) DI 2-2374
i SOUTH BOSTON, MASS. 02127
> 390 West Broadway
; (617) 268-8764.
> CHICAGO, ILL. 60622
I 2242 W. Chicago Ave. 

(312) 235-7788
! CLEVELAND, OHIO 44119
* 877 East 185th Street
; (216) 486-1836
[ DETROIT, MICH. 48210
> 6720 Michigan Avenue
[ (313) 894-5330
I ELIZABETH, N. J. 07201
! 956 A Elezibeth Avenue

(201) 354-7608
’ HAMTRAMCK, MICH. 48212
* 11415 Jos - Cameeu Avenue
[ (313) 365-6350
Į HARTFORD, C0J4N. 06106
>• 446 Park Street
> (203) 232-1716 .
! LOS ANGELES, CALIF. 90026
! 2841 Sunset Blvd. z

(213) 413-0177. ,
MIAMI, FLA. 33138
7612 N. E. 2 Ave.

(305) 757-6704
MINNEAPOLIS, MINN. $5418
2422 Central Av*. N. E.

(612) 788-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052 

j 97 Shuttle Meadow Ave.
(203) 224-0829

NEW YORK, N. Y, 10001 
49 West 29 St.

(212) 689-2710
NEW YORK, N. Y. 10003

i 101 First Avanu*
(212) OR 4-3930

OMAHA, NEBR. M107 
5524 S. 32nd St. 

(402) 731-8377 ’

CLEVELAND, OHIO 44134 
5432 State Rd.

(216) 749-3033
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N, Marshall Street • v

(215) 925-8878

PITTSBURGH, FA. 15222
346 Thii'd Av< J

(412)’471-3712

ROCHESTER] N. Y. 14621 
681-683 Hudson Ave, f .

(716) 544-2151
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236 — 9fh A Venue

(415) 564-7981

i

it 5

SEATTLE, WASH. 98125 
11551 — 6th Place. N. E 

(216) EM 3-5556

SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.

(201) 257-2113

VINELAND, N. J. 08360 
. Parish Hall 

West Landis Ave. 
(609) 696^9796

i • . ’ . /

WORCESTER, MASS. 01601 
82 Harrison Street

(617) 798-3347 ' '

YONKERS, N. Y. 10705 
46714 So. Broadway 

(914) 969-2564

BROOKLYN, N. Y. 11222 
72 Nassau Avenue 

(212) 389-6747
WHEAT RIDGE, COLO. 80033 
4330 Quay St.

(303) 422-4330

SYRACUSE. N. Y. 13204 
318 So. Wilbur Avenue 

(315) 476-6958

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
* S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKTTSS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

22Į2 iv. Ctrmal Koa<’ Chicafto IF Virginia 7-7747
- t--11'11 , ■■ ■ —u ..................—

BUTŲ NUOMAVIMAS .
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

K. NOTARIATAS — VERTIMAI. z. 

VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRAI

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY'
INCOME TAX SERVICE

€455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

HOME WANTED

Young vcouple desires well kept 
house or apartment in Gage Park 
area or St. Simon parish. Call Mike, 
Healy 726-7855 between 9 A. M. and 
5 P. M.

5 KAMBARIŲ mūrinis -bungalow 
sit 2 ^kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas* gazu. garažas. 56-ta ir Rock
well. $22,000. .
f -2 >PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy
mas gazu, 2 masinu garažas.

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

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

AŪOMOSIT. 
įvairus draudimai

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 

Tai 954-5^1

8929 SO. HARLEM AVE.
Tel 598-3290

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

M. A. SIM KU S
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminip
Iškvietimai, pildomi piLetybės pra- į

. šymai ir kitokį blankai. I

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 1

Visos programos iš W0PA,
1490 K. A. M.

Lietuvi v kalba: Vtsdien nuo pirma
dienio ikt-penktadienio 12:30— 
■*•00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto. - ' -

Telef.tiHEmlock 4-2413
7159So.MAPLEWOOD AVE. \

CHICAGO, ILL. 60629
f W . ■ •-.-a . .jo ■ ----- •

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 TeeL VI 7-3447

•j Telef.i HEmlock 4-2413
i 7159'So. MAPLEWOOD AVE. \

r t .

i CHICAGO, HL. 60629
I .L-7. , / ........ ../■ •

* ______ s---------------- ------- ,—;----- ;—.------------------i
t i - <■

-.4;. ? J-  ’ „ - J

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA] 

Tiktai $71 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

. * Kreiptis:
A.L AU RAIJIS, < 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

T E B R A j 

Brangenybės, Lalkrodllal, Devanes 
- “ visoms progoms.

8237 WEST 63rd STj CHICAGO
* Telef. 434*4660

____ - ~ - 'n' ~

HOMEOWNERS POLICY

Call Frank Zapolis 
3208Vs W. 95th St.

GA 4-8654

STATE FARM

INSURANCE

State Farm Fire and Casualty Company

A. TVERAS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Talafj REpublie 7-1 Ml 
>■ - 1

Siuntiniai į Lietuvą 
y ir kitus kraštus 

e. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. <0632. Tel. YA 7-5980

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P&b vienintelį 
r • - -

Chicago je 

^akNORMANĄ 
(©įSKBURŠTEINĄ 
WBwaJwlTcI. 263-5826 

(įstaigos) ir 
677-8489 ' 

tVjy (buto)

lietuvi kailininką

185 North Wabaah Avenue 
2nd Floor Chicago, UL 60601

„4- Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
,Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. " Platinimo vajau> 
proga Naujienos/’ yra siunčia 
mos susipažinimui 2 savaite? 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytoju 
adresus.

(Pr).

PASTSKKTMĄ BIZNYJE' 

‘NAUJIENOSE" — TŪRI GERIAUSIA 
BIZNIERIAI. kURIE GARSINASI

to get the 
Zip Codes 

ol\ 
į / people 
/ you

PLEASE?

T P! A!’!' ’.•JKI’U.

2

When you receive a letter, 
note the Zip in the retom 
address and add it to your 
address book.
Call your local Post Office 
or see their National Zip 
Directory.
Local Zips can he found3
busin eta pag m of ycxr 
phone book. . 9




