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Uganda Jimgt. Tautose užsiima šantažu

Jei Jimmy Carter išrinktas demokratu partijos kandidatas preziu 
dento pareigoms, ir jeigu jis bus išrinktas prezidentu, tai jis ne tik 
valdys Amerikos karo jėgas, bet bus kabineto pirmininkas ir val
dys pačas pagrindines valstybės įstaigas.

NEW YORKAS — Jungtinių 
Tautų saugumo tarybos posė- 
džioose Izraelio atstovas Herzo-
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JU
CARTERIS PASIRINKO SEN. MONDALE

ILLINOIS DEMOKRATŲ DELEGATAI IR PATS 
STEVENSONAS TIKĖJOSI BŪTI PARINKTUOJU

NEW YORK, N. Y. — Mi
nesotos senatorius Walter F. 
Mondale paties Jimmy Carterio 
buvo parinktas demokratų par
tijos. viceprezidento pareigoms. 
Pats Carteris pareiškė, kad jis 
negalėj’s taip lengvai pasirink
ti vieną iš keturių kandidatų vi
ceprezidento pareigoms.

Pradžioje jis manęs pasirink
ti astronautą Gleen, jam leido 
pasakyti pagrindinę kalbą, bet

. kalba nepaliko gilesnio įspūdžio 
atstoxm tarpe. Jeigu kalba bū
tų buvusi šilčiau sutikta, tai jis 
būtų buvęs' kandidatas vicepre
zidento pareigoms. -
Stevensono pareiškimas buvo 

neaiškus
Daugelis manė, kad partijos 

kandidatas Jimmy Carter pasi
rinks Illinois senatorių Adlai 
Stevensoną viceprezidento pa
reigoms. Dabar aiškėja, kad 
prieš porą dienų ^padarytas se
natoriaus pareiškimas buvo jne- 

UabaPaiškus'.''
Skaitantieji galėjo suprasti, 

kad StevensonaS ne labai jau 
norėjęs oficialių viceprezidento 
pareigų, jam geriau patinkąs 
politinis darbas, kurį jis dabar 
dirba, kad antruoju kandidatu 
kandidatu buvo numatytas sen. 
Muskie, bet galų gale Carteris 
pasirinko Mondale, nes kalbų 
metu įsitikino, kad jis gali kei
sti savo nuomonę labai lengvai. 
Viceprezidentu norėjo būti ir 
Henry Jackson, bet Carteris vi
sai nenorėjo jb' prašyti. Jo pa
sakytos kalbos senate yra prie
šingos Carterio įsitikinimams.

Kalifornijoje prasi
dėjo Harrisų teismas

LOS ANGELES. — Symblo- 
nese išlaisvinimo armijos nariai 
Wiliamas ir Emily Harrisai yra 
kaltinami pagrobimu, plėšika
vimu sporto krautuvės,, kurioje 
įvyko susišaudymas, šioje bylo
je turėjo būti kartu teisiama ir 
laikraščio leidėjo duktė Patrici
ja Hearst, bet kadangi ji dar 
tebėra tyrinėjama psichologiš
kai, tad jos teismas vyks vėliau 
atskirai.

< Emily Harris, kuri teisme pa- 
Įti save gina, pareiškė, jog Pat
ricija šiandien yra gyva tik at
sitiktinumo dėka. Esą, ji sava
noriškai vietoje Soltysik prisi
dėjo prie sporto dalykų krautu
vės apiplėšimo. Priešingu atve
ju ji turėjo būti Symbionese ar 
mijOs slėptuvėje ir būtų žuvusi, 
nes ĮvykoLiova. su. policija. 19.74. 
m. gegužės 17 d. taipgi ji .'pa
reiškė, kad Patricija prie spor
to krautuvės pradėjo šaudyti vi 
siškai spontaniškai, nieko negal 
vodama ir išsigandusi. Patric-i 
ja anksčiau niekad nebuvo šau
džiusi iš automatų, ir ji nenu
važiavo tenais ginti Harrisų ar 
ko nors kito. K

Harrisai prašė teismo, kad 
jie būtų nuvežti prie krautuvės 
ir kad būtų'pakartota . įvykiai, 
juos filmuojant ir fotografuo
jant. Juos kaltinanti policija ir 
teisėjas, su tuo nesutiko, nes 
tokiu atveju Harrisai jau nebe
galėtų būti teisiami.

Tautose
NEW . YORKAS. — Izraelio 

pavykę žygis į Uganda, išlais
vinti pagrobtus teroristų kelei
vius, svarstomas Jungtinėse 
Tautose ir tebėra viso pasaulio 
dėmesyje. L ’

JAV atstovas W. M. Scran to-' 
nąs užgyre Izraelį, sakydamas, 
kad Izraelio žygis buvo supla
navimo ir smegenų derinys. Jis j - 
Jungtinių Tautų saugumo tary
bos posėdyje pasiūlė rezoliuci
ją, kuri pasmerktų teroristinį 
lėktuvų grobimą. Jis reikalavo, 
kad Jungtinės Tautos ir jos sau 
gymo taryba ką nors darytų, : 
kad būtų padaryta visam lai-Į 
kui pabaiga nesibaigiantiems, 
lėktuvų grobimams ir krimina
lams, kurie privertė Izraelį grie 
btis tokių drastiškų priemonių, 
gelbėjant savo tautiečius, Esą, 
Izraelis turėjo teisę tai daryti, 
nors dalinai ir ’pažeidė Ugan
dos teritorijos savistovumą.
L Atstovas Srantonas dar pri- __ _

ŽBį sas ąpkatinp.JJgandos, atstovus^

NEVYKUSIĄ APELIACIJĄ '
Klausimas nukreiptas kiton pusėn, kaitina

Pavojinga atominių 
žaliavų prekyba

Prieš dvejus metus Indija ga 
vusi technologinių žinių iš Ka
nados pasigamino ir išsprogdi
no atominę bombą. Tuomet J- 
AV buvo pirmosios, kurios ją 
smarkiai kritikavo. Dabar pa
aiškėjo, kad didžiosios atomi
nių žaliavų pristatytojas Indi
jai yra tos pačios JAV, reika
laujant valstybės departamen- 

, tui.
Atomą tvarkanti komisija 

tas Indijai atominių žaliavų 
siuntas reguliariai patvirtinda
vo. Bet pagaliau, vienas komi- 

, sijos narys, fizikas Viktoras Ci 
linskis pasipriešino, ' remdama
sis tuo, kad Indija nėra pasira
šiusi atomo reguliojančią su
tartį. žinoma, vieno komisijos- 
nario balsas nedaug ką reiškia, 
bet visdėlto šis klausimas bus 
nuodugniai persvarstytas Ato
mą reguliuojančios komisijos 
ir pačiame valstybės departa
mente.

KARO PAVOJUS
LONDONAS. — Londono po

litiniuose sluogsniuose manoma, 
kad Ugandos prezidentas, norė
damas atstatyti savo pašlijusį 
prestižą, gali pradėti karą su 
Kenija, su kuria jau senokai 
santykiai yra labai įtempti. Blo 
giausia, kad Sovietai (turi kari
nę bazę Somalijoje, netoli Keni
jos sienos, ir stipru karo lai
vyną Indijos vandenyne, Tad iš 
kilus karui, nebus taip lengva 
jį sulaikyti ir neleisti plačiau 
plėstis.

JAV jau yra atkreipusios dė
mesį į pavojų, pasiųsdamos ka
ro laivus ir lėktuvus. Amerikos 
žvalgybos lėktuvas jau seka Ke 
nijos — Ugandos pasienį ir vi
sus prez. Rmino kariuomenės 
pasiruošimus.

laisvinti pagrobtuosius, bet prie 
šingai, jis bendradarbiavo su te 
roristais.

Meksikos ambasadorius Ro
berto de Rosenzweig Diaz parei 
škė, jog Izraelio žygis pažeidė 
Jungtinių Tautų ir Tarptauti
nius Įstatymus. Esą Izraelio žy 
gis sudaro pavojų civilizacijos 
būviui.

Kaikurie Jungtinių Tautų sau
gumo tarybos nariai įnešė re
zoliuciją pasmerkiančią Izraelį, 
pažeidus Ugandos teritoriją: 
rezoliucijoje reikalaujama, kad 
Izraelis atlygintų Ugandai pa
dažytus nuostolius.

ši antroji rezoliucija > reiškia 
susikirtimą vakariečių su taip 
vadinamu trečiuoju pasauliu ir 
su komunistiniu bloku,, kurs pa 
laiko afrikiečių pusę. Tai rieš- 
kia, kad abi rezoliucijos, Scran- 
tono ir trečiojo pasaulio, bus 
Jungtinėse Tautose numarin
tos. .

Saugumo tarybos posėdy dar' 
kalbėjo Anglijos atstovas Ivor 
Richardas, kurs apkaltino Ugan 
dos prezidentą Aminą, kad jis 
nesistengia teisingai išaiškinti 
Anglijos ir Izarelio pilietės Blo 
chienės mirtį.

kad jie vartoja' šantažo priemo
nes, norėdami palenkti kitų tau 
tų atstovus savo naudai, spren
džiant Izraelio žygį į Ugandą,gel 
bstint iš teroristų pagrobto 
lėktuvo keleivius. -Taigi, esą, 
Ugandos vyriausybė šantažuoja 
pas save Ugandoje svetimša
lius, sąryšyje su klausimo svar
stymu J. Tautose. Ambasado
rius Herzogas turėjo omenyje 
Ugandos prezidento Amino po
sakį, kad didelės burnos kalban 
čios už Izraelį, tokios kaip bri
tų, turės sunkiai sunkiai sumo
kėti.

Izraelio ambasadorius Herzo
gas dar pabrėžė, kad saugumo 
taryba turi nuspręsti, ar Jung
tinės Tautos savo kelyje ir to
liau žingsniuos žemyn, remda
mos despotus, ar prisiims teisin 
gą vaidmenį saugodama žmoni
škumą ir pasaulio taiką. Jis 
klausė, kur yra kiti teroristai? 
Kas atsitiko su kitais dviem ar 
trim teroristais pabėgusiais En
tebbe aerodromo, Ugandoje, Iz
raelio operacijos metu? Kodėl 

i jie nesuimami ir neperduodami 
teismui remiantis 1970 m. Ha
gos konvencija? Ar tai nėra pa 
taikavimas ir nuolaidžiavi
mas.

JAV SEKA SOVIETŲ 
LAIVUS ATLANTE
WASHINGTONAS. — Oro 

Pajėgų lėktuvai— B-52 bombo
nešiai pradėjo tolimo skraidy
mo patrbliavimus sekant sovie
tų laivyno judėjimus Atlanto 
vandenyne. Pentagono praneši
mu; tie bombonešiai buvo pasta 
tyti branduoliniams sprogme
nims mėtyti į taikinius Sovietų 
Sąjungoj. Operuodami iš bazių 
Jungtinėse Valstybėse, tie B-52 
papildo JAV Laivyną tradici
nėse jūrų kontrolės operacijo
se. Tik keli tų lėktuvų dalyvaus 
karts nuo karto perskridsami 
viršum tai vienos, tai kitos At
lanto okeano dalies, paaiškino 
Pentagonas trumpame praneši
me.

Platesnio masto B-52 lėktu
vų pavartojimas žvalgavimo mi 
sijoms yra pradedamas rezultate 
prieš keletą metų atliktų studi
jų panaudoti Oro Pajėgų sausu
mos bazių lėktuvus, padėti su
mažėjusiam JAV laivynui sek
ti didėjančias sovietų — rusų 
laivyno operacijas.

Vėsus
Saulė teka 529, leidžiasi 8:24»

fi-

Nesubalansuos 
biudžeto

Amerikos ekonomistai ir
nansinininkai mano, kad nežiū
rint kas bus ateityje valstybės 
prezidentu, valstybės biudžetas 
ir toliau bus nesubalansuotas, t. 
y., jis turės nuostolių. Jie ma
no, kad nesubalansuotas biudže
tas tęsis ilgą laiką, net iki 1900 
m. ir vėliau.

LIŪTYS IR POTVYNIAI 
MEKSIKOJE

MEKSIKOS MIESTAS. Dau
giau kaip 50,000 žmonių trečia
dienį rytą pasijuto apsupti van 
dens, kurs dėl didelių liūčių uė- 
tvankoms sulužus ir upėms išsi
liejus aptvindė tūkstančius ket
virtainių mylių Meksikos žemės 
nuo Pącifiko vakaruose iki pat 
Meksikos įlankos rytuose. La
bai daug nuo potvynių nuken
tėjo gyvuliai ir pasėliai, ypač 
kviečių ir pupos.

Nuo potvynių nukentėjo se
kančios valstijos: Jalisco, San 
Luis Potosi, Tamaulipas, Vera
cruz ir Guanajupato. Tvanų ap
suptiems ir benamiams gelbėti 
pašaukta kariuomenė. •

Vakarų Europos 
parlamentas

, Briuselis. — Ilgai trukęs gin
čas dėl vakarų Europos parla
mento pasibaigė pagaliau susi
tarimu. Devynios Europos val
stybės liepos 12 d. susitarė, kad 
vaakrų Europos parlamentas 
turės 410 narių ir jis bus ren
kamas 1978 m. gegužės bei bir
želio mėnesiais.

Vakarų Vokietija, Anglija, 
Italija ir Prancūzija , Europos 
paralemente turės 81 vietą; 
Olandija 23, Belgija 24, Danija 
16, Irlandija 13 ir Uuksenbur- 

_gas 6.

Pitttburgietis Richard Usner, pra
eitai! metais buvęs berniuku čempio
nai, atlkina kongreso atstovui Wil
liam S. x Morehead, demokratui ii 
Pensilvanijos, kaip reikia laikyti ru
tuliuke ir laimėti rungtynes. Kau
liukai mėtymas kongreso atstovams 
atrodo labaj sudėtingas žaidimas.

Federalinis teisėjas John F. 
Grady trečiadienį išklausė nevy 
kušiai paruoštą apeliaciją ir nu
tarė nekeisti anksčiau padaryto 
sprendimo, jis leido šeštadienį 
kinginiams juodžiams suruošti 
demonstraciją Marquette Par
ko srityje.

Apeliaciją paruošė miesto ad
vokatas Richard F. Friedman. 
Jis. nedavė teismui rimtų argu
mentų, dėl ko privalėtų būti pa 
keistas ankstyvesnis teisėjo nu
tarimas leisti juodžiams, Mar
tin Luther Kingo šalininkams 
maršuoti ramiomis Marquette 
Parko gatvėmis. Friedmano ar
gumentas labai lėkštas, tary
tum tyčia pakištas, kad teisė
jas nepakeistų ankstyvesnio sa
vo sprendimo. Teisėjas aiškiai 
buvo pasakęs, kad jis asmeniš
kai, jeigu būtų Pasaulio kara
lius, tai šios demonstracijos ne 
leistų,, bet kadangi jis yra tik
tai teisėjas, tai jis privalo lei
sti, jeigu jam nebus įrodyta,

bus naikinamas turtas ir kils 
masinės riaušės.

Friedmanas rėmėsi tuo kad T 
praeityje Marquette Parke cen
trą turintieji naciai leido atsi
šaukimus, o vėliau užpuldinėjo 
juodžius pačiame Marquette 
Parke, tai jie tą patį darys ir 
ateinantį šeštadienį. Advokatai 
paminėjo, jog tai esanti psicho
patų grupelė. — Miesto advo
katai nori, kad maža grupelė 
pscihopatų, pasinaudodami ma
no teismu, galėtų padaryti tai. 
ko Vokietijos naciai negalėjo 
padaryti prieš kelis metus. Aš 
manau, kad Chicagos miestas 
turi pakankamai priemonių su
valdyti šią įstatymų nesilaikan
čią grupę, — pareiškė teisėjas 
Grady.

Miesto advokatas nemokėjo 
problemos tinkamai pastatyti. 
Dabar.išeina, kad ne Kingo juo
džiai- ardo tvarką, bet Marquet
te Parke įsitaisiusieji naciai. 
Jeigi ne tie naciai, tai Marquet
te Parko gyventojai ne tik nesi
priešintų Kingo šalininkų ruo
šiamai demonstracijai, bet juos 
visus apkabintų, kai jis
giuos į ramiai gyvenančių ir sa
vo namus noriai prižiūrinčių gy 
ventojų sritį.

Tuo tarpu teisė padėtis yra 
visai kitokia. Marquette Parko 
gyventojai prisilaiko veikiančių 
įstatymų, į juodžių apgyventas 
vietas demonstracijų neruošia, 
turto nenaikina, mokesčius mie 
stui moka, bei reikalingo neri
mo nekelia. Visa eilė juodžių 
vadų pasisakė prieš Kingo Šali
ninkų užsispyrimą suruošti de
monstraciją Marquette Parke, 
kada jie žino, kad ta demonst
racija sukels didelio susirūpini
mo Visų šios kolonijos gyvento
jų tarpe. Niekas juodžiams ne
kliudo gyventi ir tarpti tose 
Chicagos miesto dalyse, kuriose 

Įjie jau dominuoja, bet nėra jo- 
jkio reikalo jiems veržtis j tą 
apylinkę, kurioje yra tvarka ir 
švara.

įžy-

karą lėktuvų 
grobikams

BRIUSELIS. —Prancūzų lėk
tuvo pagrobimas su visais kelei 
viais ir jų išlaisvinimas Ugan
dos teritorijoje, sujaudino visą 
pasaulį, šis klausimas svarsto
mas J. Tautose ir Europos ben
dros rinkos ministerių.

Europos bendros rinkos mini 
sterrai suvažiavę Briusely svar
styti einamuosius rinkos reika
lus, vienbalsiai pasmerkė tero
ristus —lėktuvų grobikus ir pa
skelbė jiems “karą”. Briuselyje 
susirinkę ministerial nutarė pa 
vesti Europos šalių teisingumo 
ministeriams išdirbti Įstatymo 
visiems priimtinus nuostatus 
baudžiančius lėktuvų teroris
tus.

rinkos 
išdirbti 
visame 

yra jau

'Europos Bendrosios 
nariai stengsis, kad jų 
nuostatai būtų išplėsti 
pasaulyje. Tam reikalui
sudaryta komisija, kuriai vado
vauja anglas, Britanijos vidaus 
reikalų sekr. Roy Jenkinsas. 
Formalus komisijos pranešimas 
bus paskelbtas š. m. gruodžio 
mėnesyje.

TRYS METAI KALĖJIMO 
Už BEBRŲ NAIKINIMĄ

MASKVA. — Vienas sovietu 
pilietis nuteistas 3 metais kalė
jimo ir $1,950 piniginės pabau
dos už bebrų šeimos išnaikini
mą ir jų “namo” išardymą. 
“Pravdos” aiškinimu, toks inci
dentas įvykęs prie Bresto, Balt- 
gudijoje, kur bebrai tik nese
niai pasirodę ir esą valdžios glo 
bojami. kaip mažėjanti gyvuliu 
kų rūšis. “Pravda” graudingai 
nuo savęs pridėjo, kad tuo žmo
gumi “visas kaimas pasipiktino 
patyręs, kad jis pakėlė savo ran 
ką prieš tų beginklių gyvulėlių 
šeimą”.

K U R PIGI MIRTIES 
B A U S M Ė

SINGAPŪRE. — Aukštesnis 
Singapūre Teismas nuteisė mir
ties bausme pakorimu 25 metų 
amžiaus malaysietį laivų krovi
ką Teo T'ock-sengą, sausio 9 die 
ną pagautą mėginant įšmug- 
liuoti į Singapūre 46 gramus 
morfijaus.

Teo yra pirmas nuteistas pa- 
1975 metų paabigoje išlei- 
naują griežtą įstatymą ko- 
su narkotikų kontraban-

gal 
stą 
vai 
da.

Net ir atmetęs nerimtą ape
liaciją. teisėjas pareiškė, kad 
jis atimtų Kingo juodžiams lei
dimą maršruoti į Marquette 
Parką, jeigu būtų įsitikinę, kad 
planuojama eisena galėtų su
kelti masines riaušes, o naciu« 
policija privalo suvaldyti.

>9^^



LIETUVIŲ OPEROS UŽBAIGTUVĖS.
š. n. gegužės 16 d- Jaunimo 

Centre didžioje salėje įvyko 
Li etuvių Operos, po įvykusių 
3 Ii< hjviškų operų pastatyino, 
užbaigtu ves-vakarienė. See no
ro-e ialėsi 1 kolonos, papuoš
tos įvairiomis spalvomis. Du 
lietuviškais ornamentais pagra 
žiu t i "medžiai*’, ąžuolo šakelė 
ir vtošuje 20 skaičius.

V karienę pradėjo operos vi 
cepirmininkas Vaclovas Moni
kos. dėkodamas rėmusius ope
rų pastatymą macenatus, dire- 
geitois ir visus vienaip ar ki
taip m isi dė jusius prie lietuviš
kų < meru pastatymo. Toliau 
vesti programą perdavė Jur
giui Juonušaiciui. Kunigas J. 
Bc evicius sukalbėjo mald .ą

Janusai tis.

nėjo visas statytas tremtyje 
operas . ir Kazio Stepoųavi- 
ėiaus operetes. Paskaita ųžtru-1 
ko ilgokai ir publika nelabai 
rainiai laikėsi. Paskaita tik
rai įdomi. Ji būtų sulaukusį, di
desnio dėmesio, skaitant kito
kiose aplinkybėse.

Marija Rudienė, pasveikinu
si visą operos personalą ir sve-

ros vedėjas yra pasakęs, kad 
Chicagoje veikia dvi operos. 
Viena jo vadąvaujama, kita 
lietuvių.

Vytautas Marijošius papasa
kojo sekines ir šiokias tokias 
nesekines, statant šias lietuviš
kas operas. Pastebėjo geležinį

j operos valdybos užsispyrimą.
J’ us Janusams, pasveikinę Padėkojęs solistams, choris- 

susiri rkusius, išvardino asme-{ tams, linkėjo nenuleisti rankų 
nis. kurie uoliai talkininkavo ir ateityje.
1 ie t u v išk u operų pastatymui. į 
Būtent: Vytautą Radžiu. Saulę

* Geėi ^ę. Anatolijų Kairį, Alfon
są Gečą, Jūrą Kučiūnienę, Aloy
zą Jrvuutį. Moniką Kripkauskie 
ne. Aleksandrą Kučiūną. Jadvy
gą Kutkuvienę, prof. Juozą Ži
levičių. Mariją Rudiene, Vytau 
tą Marijošių, inž. Antaną Rudį, 
kun. Joną Borevičių, Veroniką 
Jonušaitienę, Stasį Santvarą, 
Alice Stephens, Adolfą Valeš- 
ku. Feliciją Gaideliene, Gaspa
rą Kazlauską, Vladą Jokubėną, 
Olg i Jokubėnienę ir gal dar ki
tus. kurių pavardžių negalėjau 
užsi'ašyti.

Sofistas Stasys Baras prane
šė. kad šioje vakarienėje daly
vauja ir buvę Nepriklausomo
je Lietuvoje operų dalyviai: 
Juzė Augaitytė, Alodija Dičiūtė 
(Lietuvoje operoje nėra dai-J 
Davusi. }>et tremtyje dainavo) 
Juzė Krištolai tytė, Antanas 
Sprindys. Jadvyga Kutkuvienė, 
Bronius Marijošius, Stasys Sant 
varas. Pastebėjo, kad statant 
lietuviškas operas buvo dirba 
ma labai daug, su dideliu pasi
aukojimu. Bendrai operas pas
tatytos ir ateityje 
statytos tik mecentų dėka.

Stasys Santvaras skaitė la- vienetui, prisidėjusioms operų 
bai kruopščiai paruoštą, ma-( pastatymo, ir finansinę para
unu neklysto sakydamas, pas-'ma. Minutės atsistojimu pa
kaitą. Kalboje papasakojo ope-!gerbti mirę operos nariai.
ros pradžią Italijoje. Europo-J Po to svečiai, kurių galėjo 
je. visame pasaulyje ir nepri- būti apie 400 šoko ir linksmino- 
kiausomoje Lietuvoje. Paini- si, grojant Liudo Bichnevi-

Kuėiūnas kal- 
kad, jis prieš 
operų, linkėjo

Aleksandras 
bėjo pastebėjo, 
tai pastatęs 15 
operai kultivuoti lietuviškų ope
rų statybą. Tiki, kad ir jaunes
nės jėgos įsijungs į operų sta
tymą. Operas raštu sveikino: 
vysk. Vincentas Brizgys, Simas 
Kudirka, Algirdas Lansbergis, 
sol. Vincė Jonuškaitė ir sol 
A. Dambrauskaitė.

Buvo iššaukti pavardėmis 
solistės ir solistai, kuriems at
sistojus publika atsidpkojo gau
siu rankų plojimu.

Pagerbti, rodos gavo ir dova 
nų, išdainavę 20 metų operoje 
choristai: Alfonsas Gečas, Pet
ras čelkis, Vincas Mardosas ir 
Vincas Vaitkevičius..................

Užbaigęs oficialią dalį ope
ros valdybos pirmininkas Vy
tautas Badžius, papasakojo, 
kad Lietuvių opera susikūrė 
1956 m. liepos 7 d. Yra pasta
čiusi 20 operų su 66 spektak
liais. Dėkojo, diregentams, so- 
listams-tėms choristams-tėms 
spaudai, radijui, televizijai, ma 
cenatams ir visiems, vienaip 
ar. kitaip prisidėjusiems prie

galės būti r’bpėrų pastatymo. Ypatingą pa
dėką reiškė gydytojų moterų

Botticelli (circa 1510 — 1592) Motina (Tapyba)

Nuo
1914 metų

M td Li nd Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū- 

apyhnkes Dėkojame 
■Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jurrib naudingi 
ir ateityje

III
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$40,000
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jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje
I ( HICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ

%1ek.su Abru&t- Knyga aprašanti paskutinių 90 (136^-1959) metų 
. nicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbu? 664 psl Kaina 
. h/ išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

u Miygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmo* 
| uriyvių kolonijos, jų suorganizuotos šaipos draugijos, statytos baž- 
p nycios, įsteigti laikraščiai, kūnų viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 

pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai ir 3J4 veiklesnių žmonių biografi-
. /oa Muon dokumentai Katalikiškų, «ocailistinių, laisvamaniškų ir 

| Kuų orgamzacijt atlikti darbai. įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-
ir K’

\ormiiep Ma Knyica įsigyti prašomi patašyti čekj arba Money 
i

vMEHikos Iibitvų ISTORIJOS DRAUGUOS
vHidu ir pasiųsti:

'739 •>«. Hailed. SU Chicago, III. 60R08

rikos bažnyčios
- - - - - . --- g

Amerikos mokesčių tarnyba 
i nori įstatymo keliu įsakyti vi- 

■ sų religijų bendruomenėmsJ<ad į 
jos privalėtų užpildyti mokes
čių pareiškimus, nurodant ligo
ninių, mokyklų ir prieglaudos 
bei senelių namų apyvartą.

Bažnyčią vadovai tuo yra ne 
patenkinti. Jie mano, jog tai 

I bereikalintis valdžios kišima
sis į religinus bažnyčios reika
lus. »

The New York Times paste
bi, kad patys Bražinskai horė-j 
ję apsigyventi, stovykloje, nes 

| tenai jautėsi saugesni nuo jiems
• gresiančro pavojaus būti pa-
* grobtiems KGB agentų. JAV 
Kongresui apkarpius utilitari
nę pagalbų Turkijai ir uždarius! 
ten JAV bazes, Sovietų ir Tur-į 
kijos santykiai pagerėję ir Bra

S. Caroli nos respublikonas dar ne
spėjo tinkamai susipažinti kon
greso' eisa, bet jam. atrodo, kąd rutu 

zinskai biioję, kad jie gali būti liukų mėtjnnas tai pat y^a" svarbus. 
•- T M n /T-T t \ , ..Paveiksle matome ii,, bandantį nu-isduotr Maskvai. (ELTA) mesti rutuliką tinkamon vieton. . ;

ėiaus orkestrui. Atsisveikinant po Chicagą gandus, kad opera nenorėdami kaip tik rinktini 
su operos pirmininku Vytautu Me. Cormiek Place 200 metų' nės kampanijos metu sudaryti
Radžiu, teko patirti, kad lietų- Amerikos sukakties minėjimui 
viską visuomenė reikalavo sta- nedavusi gaidų.-Tikrumoje gai 
tyti lietuviškas operas. Gi sta- dos buvo duotpsyir jomis buvo 
tant lietuviškas operas per vi- naudotasi.
sus spektalius, nebuvo visos vie Bendrai paėmus, vieni ki
tos išpirktos. Atsirado gana tiems trukdy danu palys save 
stamboka skola. Dar apgailės- susižlugdysime! 7
tavo, kad pikti * žmonės leido Juskėnas

Bendrai paėmus, vieni ki-

“The New York Times*’ lie-jcidento, Valstybėj Departamen 
pos 1 d. laidoje įdėjo sraipsnį, tas buvęs labai šykštus komen 
pavadintą “U. S. Tells Why It tarų ir teatsakęs: “Bražinskai 
Denied Asylum, to 2”, tė y. JAjV neseniai kontaktavo JAV ąniba 
paaiškina, kodėl atsisakė su-1 sadą Ankaroje. Po'pasitarimų 
teikti pabėgėlių teisęs Pranui i su tenykščiais pareigūnais jie 
ir Algirdui B,kazfoskanis - • 4 E •ir Algirdui i^aziiiskams, .Kai 
šie staiga atvyko į JAy amba
sadą Ankaroje ir pasiprašė 
azyliaus Jungtinėse Valstybėse.

Tris dienas Pranas ir Algir
das Bražinskai išbuvo ambasa
doje. Jie maldavo ir stengėsi 
įtikinti ambasadorių William 
B. Macomber, Jr., bei kitus pa
reigūnus leisti jiems išvykti į 
JAV, nes jiems gresiąs pavojus 
būti išduotiems Sovietų Sąjun
gai, kur jų tokiu atveju laukia 
žiauri mirtis. Tokios galimybės 
sujaudintas, vyresnysis Bra
žinskas smogęs sau nedideliu 
peiliu. Pagaliau, ambasadoriui 
Macomber gavus oficialų Tur
kijos vyriausybės užtikrinimą, 
kad Turkijos įstatymai 
džia Bražinskų išduoti sovie
tams, jie sutiko grįžti į stovyk esą nebuvusios 
la. c

Užklaustas dėl Bražinskų in-

buvo . nukreipti,!j turkų, val- 
džios. ordinus’’., >(Tį.ę, Bražins
kas recently, contacted the 
American Embassy in Ankara. 
After conferring with officials 
there, they were .feffered to 
Turkish au thorites’). -

Valstybės Departamentas at
sisako suteikti daugiau infor
macijos, o jo kai kurie parei
gūnai pareiškė, kad Bražins
kų incidentas sukėlė tenai ne
maža nervingumo, ir įtampos. 
Santūri buvusi ir tiurkų spau
da, kuri atspausdino Turkijos 
vyriausybės komunikatą, ku
riame tebuvo pasakyta, kad 
Bražinskai apleido, stovyklą ir 
nuvyko į ambasadą, mediciniš-

nelei- kos pagalbos. U
Azyliaus teisės Bražinskams 

suteiktos dėl 
j stiprių anti-hijacking nuolai- 

■ kų Amerikoje. Iš kitos pusės,

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKAZ
Dr Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietu v in pasini.
gas daryti įtako* į krašto politiką. 1G? p&i. K^sf ^Lūii.

Knv««»s bus išsiųstos, jei $l.f»0 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adre'vu: ;•

• . N A U Į 1 E N O S,
17X9^ s<|. Halsted» SU Chicągo, III. f.OSO^

7**

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kūr yrą kilęs Lietuvos ,yąrdas, r*, 

mažai kas šį klausimą studijayo. Apie lietuvių lautą^įr lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietumi minimi 
■wnuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimšs ir- Lietu
vos vardas. - . ■' ... -

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū 
••ėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kickvienc žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeiti .begian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge 
lę, pavądintą LIETUVOS VARDO KILME. Minkšti f" viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite, 
šiuo adresu: . . 4pr> *;

XM JIENOS. 1739 So. Halsted St.. Chicago. 'll. 6060K.
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- AT OUR LOW RATS •*

įspūdi, kad JAV išduoda Bra
žinskus sovietams, ambasado
rius Macomber buvo inttruktuo 
tas. išgauti iš turku vyriausy
bes garantijas, jog-jie nebūsią 
išduoti Sovietų Sąjungai.^

Toliau laikraštis pastebi, kad 
Amerikos lietuviai Bražinskus 
ląil^o ^freedom .fighters’5 — 
laisyęs kovotojais, kurie pabė
gę nuo soyietų okupacijos Lie
tuvoje. Pabrėžia^ kad, JAV tos 
okupacijos nepripažįsta.

Aprašo Bražinskų pabėgimo 
•ir teismų eigą. 1974 metų- am
nestiją ir kad nuo to laiko gy
veno DP stovykloje, kur jų ju
dėjimo laisvė buvo kiek suvar
žyta. .. „ -

UNSUREDj
MEV

Jutual Federal
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS

Petek Kazanacskas, Prendent Phonė: Vlrghd* 7.774? *.
HOURS: Mon-,Tue.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. -4.;^

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905
' . _ ___  -____  -• ____ * . • -< r f -«

Bonds 
are-forsaving up ; 

■for a down payment 
, on a house. F ’

Bonds can make buying a house 
lot easier. Just sign up for the Payroll 
Savings Plan where you work.- Every

automatically set aside from your check 
and used to buy U.S. Savings Bonds. 
Before you know it, you’ll have a nest 
egg big enough to buy a little nest of 
your own. U.S. Savings Bonds. A good' 
blu^jjnnt for a house of your own.

1739 So. Halsted Street

£h

in^menca.

Chicago, I1L 60608 ,
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I PIETŲ

Važiuojame į Amerikos stotį 
Kai mūsų laivo kapitonas iš

plaukė iš Morton sąsiaurio ir 
pradėjo trauktis nuo Liviogs- 

’ tone salos, tai mums visiems

i 
negu1. 

Malvi-|

sur buvo akmuo, paviršiuje

šuolišku, I Pocius visiems 
o junio-kojo už prog

nebūna, u buvo pranešta, kad linkėdamas gražaus 
pamaldūs įvyks miške, kartu šeimyninio gyvenimo

širdingai padė- 
tfnos atlikimą, 

į rui pridūrė jaunajai, kad nebū- J kalbas ir atsilankymą j šią šau-

Vladas Rasčiauskas prie Trakų pilies

su skautais.
šv." Mišias atnašavo kun. A lų medinis pjūklas, o būtų ge- 

Taumšaithų atvykęs iš CJiica- kžinis, tuo sukeldamas didžiau- 
gos. Pasakė skautams prilaikin sę juokų ir smarkių plojimų. 
tą pamokslą. Ir lik spėjus pa-,Taip pat sveikino ir Rinktinės 
maldoms pasibaigti, dulkių sū- 

aulobusas, 
pasitikęs at
burto vadas.
iš Chicagos

Jonines.
nebuvo. Sala pilkesnė 
anksčiau lankytos salos, 
nų salose dar buvo šieš tiek žo-l 
lės, bet Biscoe saloje nesimatė i 
jokio žalio žolynėlio. Visur kie

pranešė, kad plaukiame tiesiai ta žemė arba vėjo nuvalytas ak| 
į Anvers salų, kurioje yra įren'mUo. Žemė galėjo būti įšalusi,! 
gta milžiniška Amerikos Ark- bet ji buvo klieta ir neįšalusi, į 
tikos stotis, pavadinta Palmer nes žemės ten veik nebuvo. Vi
sta tion.

Bet nuo Livingstone salos šiek tiek aptrupėjęs 
ikf amerikiečių stoties yra ge
ras galas. Jeigu būtume plau- buvo įvairių paukščių, bet jų 
ke tiesiai, tai gal būtume grei- lizdai retesni, toliau vienas nuo 
čiau pasiekę savo tikslų, bet kito. Veik visi paukščiai, ypač 
kapitonas panorėjo mums pa- pingvinai, perėjo vaikus. Man' 
rodyti Biscoe salą, esančių be- tvirtino, kad jie visų laikų kiau' 
veik pąkeliuje j Anvers salos šinįus laikė and savo kojų vir 
stotį. Biscoe sala yra gana di- šaus. Kiti pingvinai kiaušinius 
"dėlė. Kai pasižiūri į Arktikos tiktai pridengia, tuo tarpa Bis- ^ąu- 
žemėlapį, tai Biscoe sala pa- coe salos pingvinai klausimus 
vaizduota veik mažu tašku. Di 
dėsniuose žemėlapiuose jos ri-ižemės šaltis kiaušinių nepasie-1 °leJ* nūnai piauKe. 1001 me-į 
sai nėra. Ją gali aiškiai matvti ktų. Albatrosai šildė kiaušinius lais jis nustebo, aii paste ėjo

* ant akmens. Matvti. kad jie vi-,zem^ Jis nežinojo, kunoje vie siems šauliams sudarė kuo ge- 
są laikų toje vieloje laikė šilta toJe > buvo’ Besivaikydamas riaušių nuota.ką. O kai būna 
akmenį. ' ruonių kaimenes, jis pastebėjo ' ‘-----

z ' _ ' Į
Mūsų tarpe buvo didokas! arčiau, -Įaj pamatė žemę. Nie- 

skaięius pingvinologų. Jiems 
Biscoe saloje buvo didelė šven
tė. Jie turėjo progos pasižiūrė
ti į truputį kitos rūšies pingvi
nus. Jie buvo ramūs, piktai į 
keleivius nežiūrėjo. Kitaip pa
žiūrėdavo albatrosienė, kai pri 
artėdavai. '

Manau,, kad verta pasakyti 
kelis žodžius apie Biscoe salą. 
Paprastai salai duodamas var
das jūreivio, kuris pirmas sa
lą suranda ir iškelia joje savo 
koją. Biscoe šioje saloje visai 
nebuvo. Iš viso,-j am neteko šio 
je Arktikos pusėje plaukioti. 
Tai kaip atsitiko, kad sala ne
šioja jo. vardų?

Praeito šimtmečio pradžioje 
gyveno jūreivis _ John Biscoe 
Jis gaudė banginius ir ruonius. 
Jis buvo kitoje Artikos pusėje. 
Jndijos vandenyse. Jis žinojo, 
kad šiuose vandenyse yra gerų 
ruonių. Kiekvieną kartų’jis par 
vilkdavo į šiaurės Angliją pil
nų laivą riebių s ruonių. Bet jis 
buvo neramus žmogus. Jis vis 
ieškodavo 4okių .'vietų, kur jis

tiktai Pietų Arktikos žemėla
piuose, kurie yra tas sritis lan
kančiuose laivuose.
. "Mūsų kapitonas gerai pažino 
Arktikos kelius; nes ne vienų 
jis juos buvo išvagojęs. Jis plau 
kiojo, kat Pietuose, veik visų 
laikų buvo diena. Jam teko ten 
važinėti, kai Pietūs buvo sura
kinti storais ledo klodais, treš
kančiais dienų ir naktį.

Ledas, ' -kai šaltis smarkiau 
paspaudžia, tai trūksta, o tas 
trūkimas labai smarkiai tren
kia plačioje apylinkėje. Jis kar 
Iltis esti toks stiprus, kad "tren
kia kaip kanuolės~šūvis, paleis
tas visai netoli ausies. Bet ledo 

. trūkimas neilgai stovi. Kai tik 
paspaudžia storesnis ledo klo
das, tai plyšys tuojau sulimpa 

■ir suledėja. Trūkimo metu le- 
-das truputį apšįla, suvandenė- 
ja, o vėliau jis dar stipriau sp- 
siklijuoja. Tiktai ekspertai ži
bo, "kada ir kur jis buvo trūkęs. 
Be prietaisų sunku nustatyti.

Kai laivas priplaukė prie 
Biscoe salos, tai sustojo kokių 
trijų mylių atstumoje, nuleido 

tzodikus ir pradėjo mus vežioti 
pingvinų ir albatrosų lizdų ap- 

Man nieko naujo ten

Reikia pasakyti, kad saloje

laikė ant savo stiprių kojų, kad

tų ruonių galėdavo rasti dau-

Besivaikydamas pulkus ruo
nių vandenyse, jis sekė kur di- 

I dieji būriai plaukė. 1831 nie-

ROCKFORD. ILL
Joninių gegužinei praėjus

Šių metų birželio mėn. 20 
pasitaikė labai puikus oras, kas
vietos šaulių vadovybei bei vi-

d-

ruonių kaimenes, jis pastebėjo 
aukštų kalnų, o kai priplaukė laika bloga.

O kai būna 
blogas oras, tai savaime ir nuo-

Diena anksčiau miškan buvo 
atvykę iš Chicagos Lithuanicos 
tunto jaunieji skautukai su 
vadoyais j ir tėveliais. Stovyk
lautojus aplankė A. Pocius, A.

kas nežinojo, kad Indijos van
denyno šiaurėje būtų galėjusi 
būti žemė su aukšta kalnu. Tų 
žemę jis pavadino šv. Onos že-} 
me, o kalnas gavo jūreivio Bis- Kapačinskas ir J. Bielskis. Pasi- 
coe vardą. Vėliau, kai buvo iš
aiškinta, kad ta žemė buvo iš
tisas Arktikos žemynas, tai pir
majam josios atradėjui buvo 
paliktas Biscoe kalno vardas, 
o visas žemynas pa valiutas Ar 
ktikos vardu. Praėjo daug lai
ko, kol šitos pakaitos buvo pa
darytos.

Vėliau, kai buvo išaiškintos 
kitos jūreivio Biscoe kelionės, 
tai dar pavadinta ilgą laiką be 
vardo buvusi dabartinė Biscoe 
sala. Vanduo ten buvo ramus, 
sala apsaugojo nuo vandenyno 
vėjo, tai kapitonas nutarė leisti 
laivo mašinoms pailsėti ir Par
nakvoti Ramiuose Vandenyse.

Iš ten nukeliavome į Anvers 
salą ir patraukėme tiesiai į Pal 
mer stotį. Prie salos taip pat 
negalėjome priplaukti. Mus, 
kaip paprastai, ir šį kartų iškė
lė zodikai. Nespėjau išlipti ir

grožėjo puikiai įrengta stovyk
la. Tvarkingai sustatytos pala
pinės. Saulei leidžiantis prie 
laužo seka puikiai atliekama 
programa.

Gražu žiūrėti, kai pipiriukai 
tvarkingai atlieka savo užduotį

kuryje pasirodo 
kurį savo mašina 
lydi vietos šaulių 
Autobusu atvyko
Šaulių rinktinės vadai, garbės 
šauliai. VI. Išganaitis, St. Ce- 
cevičienė ir pilnas busas sesių 
ir brolių šaulių, viso 46. O vė
liau lėktuvu atskrido lakūnas 
šaulys Kęstutis Petrauskas ir 
kartu atskrido jo tėveliai — 
programos atlikėjai ir svečias 
lakūnas V.Uznys.

Atvykusieji svečiai čikagie- 
čiar, maloniai buvo priimti ir 
pavaisinti vietos šeimininkių 
paruoštais užkandžįais.

Vietos šaulių būrio suruošto
ji Joninių gegužinė vyko labai 
darnioje, linksmoje nuotaiko
je. 5 vai. popiet būrio vadas A. 
Pocius, pakviečia visus prie lau
žo. Pasveikinęs atvykusius 
Rinktinės vadus VI. Išganaitį ir 
St. Cecevičienę ir visus šaulius 
bei svečius, sveikina esančius 
Jonus ir Jones, linkėdamas kuo 
geriausios sveikatos bei sėkmės.
^Iškviečiami Rinktinės vadas 

VI. Išganaitis ir moterų šaulių 
vadė Si. Cecevičienė uždegti

šaulių vadė St Cecevicienė, lin
kėdama gyveninio džiaugsmo. 
Sugiedojo ilgiausių Melų. Sau
lės ir šauliai paspaudė jauna
vedžiams rankas, linkėdami vi
so geriausiosh laimės, saulėto 
šeimyninio gyvenimo.

Iškviestas svečias iš Tais An
geles, šaulių kuojxis vadas K. 
Karuža, grožėjosi gražia gam
ta ąžuolynu ir šauliška vienin
ga veikla.

Vietos šaulių būrio vadas A.

lių metinę gegužinę
Didžiausia padėka sesėms ir 

broliams šauliams, atvykusiems 
iš Chicagos l>ei iš kitur, ir vi
siems. kurie dalyvavo šioje Jo
ninių gegužinėje.

Iki malonaus pasimatymo 
kitais metais šiame ąžuolyne!

Augis

PEACE COSTS MONEY i 
BUY US SAVINGS BONDj 'l 

------

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai, 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.CX>, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

š. m. Liepos 18 d., sekmad
POLONIA SODE

46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUE

GROS GERAS ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.
„į. «• I ' ,

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti j pikniką.

Rinktinės vadas tares keletą 
svarių sveikinimo žodžių, pa
dega laužų. Laužas suliepsnoja. 

_ Ateina senas Vaidyla (J. Pet-
— vaidybą. Iš to matosi, kad rauskas) su dviem vaidilutė- 
skautų vadai yra įdėję daug mis (S. Petrauskienė ir A. Gus- 
širdies, vargo ir pasišventimo, taitienė) risi su degančiais fa- 

išĮkelais, suvaidina gražų patrio
tinį vaizdelį.

Po programos vėl visi sugū
žėją prie baro ir prie užkan
džių. Skambėjo dainos, juokas 
iki vėlyvo vakaro.

Atsiprašau, praleidau, kad 
įvyko gražus siurprizas. Prieš 
porų savaičių, Rockfordo šau
lių būrio šauliai sukūrė šeimy- 
nynį gyvenimų — savanoris kū
rėjas šaulys Bronius Nakrošius 
su šaule Paulina Jakimčiene. 
Juos paviljone pasitiko Čika
gos šaulės ir šauliai su duona ir 
druska. Rinktinės vadas VI. Iš
ganaitis sveikino jaunavedžius,

Garbė skautų vadams, nes 
mažens mokinama pamilti gam 
tų, grožį bei gėrį

Po programos svečiai skau
tų pavaišinti, atsisveikina, lin
kėdami visiems ramios nakties 
ir apleidžia stovyklą.

Iš ryto 11 vai. vietos šaulių 
vadovybė su visa tarnyba atsi
randa parke ir vykdo paruošia
muosius darbus, kad 2 vai. ga
lėtų pilnai pradėti švęsti Joni
nių - gegužinę. Parkan atvyks
ta ir daugiau rockfordiečių, nes 
bažnyčioje' lietuviškų pamaldų

susitikti būrį žmonių,, tuojau 
paklausiau:* ■ '

— Ar čia yra-kas nors-iš Chi 
cagos?

— I am;-;š-J-atsiliepė jauna 
De Pavl universiteto" studentė 
Mary Alice McWinnie.

— Tai ka tu čia darai?
—Esu biologė,- studijuoju Pie 

tų Ašigalio orą, žuvis ir kito
kius gyvūnus.

—Tai kaip tu čia studijuoti 
gyvūnus, kad tokioje plotmėje 
gyvij sutvėrimų beveik nėra, — 
aš jai pasakiau.

— Taip atrodo, kad nėra, bet 
jų čia yra didokas pluoštas.

— Bet kur jie yra? — pa
klausiau. \

— Baseinuose, ji atsakė.. — Ir 
tuojau nuvedė parodyti didžiu
lius baseinus, kuriuose laiko
mos mažos studijuojamos žu
vytės. y-j

(Bus daugiau)

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus jo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti*dar 50 centu.

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

. - - - >

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 

metu įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą.' __ ____ ___________............. .... .........................$8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik$3.00
Minkštais viršeliais tik  $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik$2.00

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

. NA U JIENO S,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

Taupykite dabar

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

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die-

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. ’ f

. J
Investavimo knygelės sąskaitos neša

.___ nuošimčius nuo mėnesio pirmos
dienos. . <

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

įsteigta 1923 meteis. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Argentinoje šiemet

janj

Rašo Dan Kuraitis

jis njau at

$26.00
$14.00

$30.00
$16.00
$3.00

$7.50
$2.50

vakijoje. Gottwaldas pravedu laisvus rinkimus ir 38 
procentai čekų pasisakė už komunistų pastatytus kan- 
didate S V ___ ____ - .

Šiais metais buvęs Lenkijos 
darbininkų streikas' buvo apė
męs7 visą Lenkiją,-kaip rašo U. 
S. News aM World Report. Dar 
bininkai buvo pasipiktinę mais
to pabrangimu.
■ Dabar Lenkijos cenzūra visaip 
stengiasi, kai tąs įvykis būtų 
greičiau užmirštas ir uepąplis-

“Šiais metais įneš pradedame 
trečią šimtmetį kaip nepriklau 
soma valstybė. Prieš Du šimtu 
metu mųsų nepriklausomybės 
paskelbimo deklaracija taria, 
kad “visi žmonės vra sutverti

Vokietijas kancleris Helmu
tas Schmidtas dviem dienom at 
važiuoja į Washington ą tartis 
su prez. Fordų.

NAUJIENOS, CHICAGO $, IU----- FRIDAY, JULY 16, 1976

Į Jungtines Tautas po Gromykos sparnu atvežtas 
Vytautas Zenkevičius turėjo progos pakalbėti kai ku
riems Jungtinių Tautų komitetams apie dabartinę ūkio 
ir kultūros padėti rusų pavergtoje Lietuvoje. Zenkevi
čius atvežamas sovietų diplomatų sąstate. Gromyko pra
neša Jungtinėms Tautoms ir Valstybės Departamentui, 
kad New Yorkan atvyko V. Zenkevičius, sovietų delega
cijos narys. Oficialiame pranešime visai nekalbama, kad 
Zenkevičius turėtų kokius ryšius su pavergta Lietuva.

Bet kai jis Įkelia koją Į Jungtines Tautas ir tampa 
paskirtas Į kuri nors komitetą, kaip Sovietų Sąjungos 
atstovas, tai jis pnaudoja šią progą pakalbėti ir apie Lie
tuvą. Visi žino, kad jis yra sovietinis delegatas, bet klau-

bės, jis yra “tarybinės Lietuvos” užsienio reikalų vicęmi- 
nisteris, kuris valdo visą ministeriją. Oficialiu ministe- 
riu buvusi Leokadija Diržinskaitė, bet ji buvo komendi- 
ruota “šokių švenčių” organizuoti, o naujas krašto “pre
zidentas” patarė ją visai iš bet kokių valstybinių pareigų 
pavaryti, nes ji netinkanti jokiam rimtam darbui. Zenke
vičius, papasakojęs apie klestinti “tarybinėje Lietuvoje” 
gerbūvi, augančią kultūrą ir kylantį švietimą, retkarčiais 
paminėdavo lietuvių padarytą pažangą ir pasitenkinimą.

bas, tai jie Įsitikina, kad Lietuvos kolchozininkams tiktai 
gulbės pieno betruktų. :

Kad gyvenimas pavergtoje Lietuvoje nėra toks jau 
gražus, kaip Zenkevičius New Yorke pavaizduoja, lietu
viai labai gerai žino. Užtenka nuvažiuoti Į Vilnių ir pasi
kalbėti su Vilniun atvežtais artimiausiais. Jie, gerokai ap
sidairę, kad nebūtų artumoje Maskvos agento ir į sieną 
Įsprausto mikrofono, pasako, kaip jie iš tikrųjų gyvena. 
Amerikos lietuviams Zenkevičiaus istorijos netinka. Jie 
žino, kad jis per akis meluoja.

Bet gyvenimą pavergtoje Lietuvoje seka ne vien lie
tuviai. Yra visa eilė rusų emigrantų kuriems rūpi patir
ti, ką rusai daro su pavergtais lietuviais. Jie lietuviškai 
nemoka, lietuviškos spaudos sekti negali, bet jie gauna 
Vilniuje spausdinamą rusišką spaudą, jie gauna laiškų 
iš Lietuvoje valstybines pareigas einančių rusų. Ne tik

Chicagos vakarų priemiesty
je Rėed-Keppler parkas antra
dienį buvo, laikinai' uždarytas, 
kai buvo nustatyta nenormaliai 
aukšto lygio radijacija. U. & 
branduolinės reguliacijos komi-
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AMERIKA TUR E S 
SAVO ŠVENTĄ Jj 
VATIKANAS. •— Vatikanas 

pažengė sekantį žingsnį Phila- 
delfijos devynioliktojo, šimtme-

lėnie sovietų Rusijoje, — jam atsakiau 
darė visas demokratines partijas, kurios kovojo už 
žmogaus teises caristinėje Rusijoje. Ten jie išvaikė 
pirmą Rusijos parlamentą, rinktą laisvąją ir demokrą- 
tiniais pįnkiniai$.. . (

čio vyskupui Neumannui pas
kelbti šventuoju. Atatinkama 
Vatikano kongregacija patvir
tino “stebuklą’^, įvykusį Palai
mintam Jonui Nepomucęnui 
Neumanui tarpininkaujaĮit.

Betrūksta kitos, sesijos po
piežiui Pauliui VI pirmininkau
jant, kur bus paskelbtas kano
nizacijos dekretas ir jau atei
nantį rugsėjo ar spalio mėnesį 
popiežius Šv. Petro bazilikoje 
paskelbs Neumanną šventuo-

Per du šimtmečius Amerikos 
politika kitų valstybių atžvil
giu nepasikeitė: JAV remia vi 
sų tautų laisvės, nepriklauso
mybės ir tautinio apsisprendi
mo siekius. Mes atmetame sve
timųjų dominavimą bet kuriai 
valstybei Mes dabar patvirti
name' šį principą ir šią politiką.

Aštuoniasdešimt šeštas Kon
gresas 1959 m. liepos 17 d. (73 
Staį. 212) priėmė bendrą ręzo- 
iuciją įpareigojančią, kad pre

zidentas kasmet, liepos trečią 
savaitę, skelbtų Pavergtų Tau
tų savaite.

Todėl, aš, GeraĮd R.. Ford, 
JĄV Prę^idenįas, skelbiu savai 
tę, prasidedančią 1976 m. liepos 
18, Pavargtų Tautų Savaite, 

t-
Aš kreipiuosi į JAV žmones 

ir kviečiu šią savaite ąpvaikš-- 
čioti su atitinkamomis apeigo
mis ir veikla, ir aš raginu at
naujinti atsidavimą visų tautų 
siekiam laisvam apsispredidi- 
mui ir laisvei.

Ir tam paliudyti aš pasira
šau šiais 1976 mūsų Viešpaties 
metais liepos antrą dieną ir 
Jungtinių Amerikos - Valstijų 
dvejų šimtų metų”.

(pasirašė) Gerald R. Ford

BUENOS AIRES. — Kairie
ji partizanai (gverūos) sušaudė 
Įąr . ŠlėnsŠP. 29 dieną
jų pagrobtą aviacijos karininką 
—.pulk. įeit. .Roberto Echegoy- 
en. Jį pasigrpbė ^besivadiną 
“Marksitų liaudies revoliucio
nierių armija”; už jo paleidi
mą ręikaląyo pąlęisti dų suinp. 
ir kalinamus jų partizanų va

dus, bet Argentinos valdžia .at
sisakė derėtis.

priminiau, — o 62% čekų pasisakė prieš komunistus, 
o-vis dėlto tie 38% atėpiė čekų daugumai jų teises ir 
primetė kraštui rusiško komunizmo sistemą, kurį 
kraštui naudos neneša. .. *

1971 ir 1974 mtžų ii* pmodėjmd 
žmonės, kurie yra fiziškai svei
ki, mažiau rizikuoja'apsirgti šir 
dies ligomis kaip fiziškai silpni 
žmonės. Studijas pravędę medi
kai aiškiai nustatė, kad fizinė 
mankšta padeda išvengti šir
dies ataką.

Dr. Kenneth IĮ:. Copper, iš 
Aerobics Research ■ Instituto, 
Dallas, Tex., paruošęs ir išto
bulinęs aerobics mankštos pro
gramą Amerikos Aviacijai, sa
vo progyąmą ir paty^mųs ąprą- 
šo Amerikos - Medikų Draugijos 
(AMĄ) žurnalo naujausioje lai 
doje. " ’ ■ f. "

nuo širdies atakos
Nauja studija, atlikta su 3,- 

000 žmonių, parodė kad .mankš
ta, tokia kaip risčia bėgimas- 
(jogging), dviračiu važinėji
mas, plaukiojimas gali keliais 
metais pailginti amžių^

Kas gi buvo tas antrasis didelis čekas? — jūs pa
klausite. Nagi. Element Gottwald, komunistų partijos 
veiklus narys, kurį laiką buvęs premjeras, atneštas 
Čekoslovakijon sovietų durtuvais, padarytas premje
ru, pravedęs “liaudies rinkimus” ir vėliau įvąirioms 
rusų manipuliacijoms paskelbtas Čekoslovakijos pre
zidentu. Tai buvo ųe iškamša, bet paprastas rusų pa
stumdėlis. Kai manę privedė prie jo palaidojimo -vie
tos, pamačiau aukso raidėmis iškaltą jo vardą ir pa
vardę, tai paklausiau:

—Pasakyk man, kų jis čekams padarė?
—Jis buvo pirmas darbininkiškos Čekoslovakijos 

prezidentas, — man aiškino tas pats palydovas, nu
tempęs mane nuo žižkos paminklo. ,

— Bet pųnąs neatsakai į mano klausimą, — aš 
jam pakartojau. — Aš klausiau, ką jis čekams pądąrė?

— Jis ląbąi daug padarė, — mąn toĮiąu tas pats 
tipas aiškino. — Jis pravedę pirmus laisvus riųkiųaus 
Čekoslovakijoje.

— O kodėl anksčiau buvusieji rinkiniai nebuvo lais
vi?— jo paklausiau.

—Jie atrodė laisvai, bet darbininkai negalėjo juo
se dalyvauti, nes jie neturėjo pinigų rinkiminei kam
panijai, — jis man aiškino. — Goltwaldas buvo prem
jeras. jis pravedė pirmus laisvus ir tikrai demokrati
nius rinkinius... Jis sudarė sąlygas visiems darbinin
kams dalyvauti rinkiniuose ir balsuoti už ką jie nori...

— Bet jis uždraudė liberalinėms, ’demokratinėms 
ir respublikoniškoms partijoms.
statyti savo kandidatus. Komunistai visur laįp eP 
giasi, kai prieina prie valdžios. Jie taip pasielgė Lie
tuvoje. tą patį padarė Lenkijoje, o tas jūsų “darbi
ninkiškas” demokratas Gottwaldas padarė Čekoslova-

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius* nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

kijoje. Juk jis neldo visoms čekų politiniėms parti
joms dalyvauti rinkimuose.*

~—Jis leido, — man atsakė, — tiktai ne visi norė
jo tupsę rinkimuose dalyvauti. Rinkimuose nedalyva
vo buržuazinės partijos, o visi kiti^galėjo laisvai tuo
se rinkiniuose dalyjauti ir kviesti žmones balsuoti.,

— Tai kiek jūs, komunistai, gavote balsų? —■ pa
klausiau.

— Mes- progresuojame, — jis man atsakė. — Mū; 
sų darbininkai dirba, gamina liaudžiai reikalingus 
produktus, o tai yrą pats svarbiausias šio penkmečių 
plano tikslas: paganantį tiek produktų, kad visiems 
užtektų ir kad dajĮjinipkai galėtų tups produktus įsi-, 
gyti, kad jie užsidirbtų pakankąmai pinigų...

— Jūsų darbininkai dirbą, bet pusai už jūsų ga
minius Jums nemoka, — jąm paaiškinau. — Jūs gami
nate ne pluktus krašto gyventoj anų, ^nklus 
Egipto diktatoriui Naąerįpi, kuris veiį: £ę mūšįo juoą 
atiduodą Izraeliui.... Mąskvą duobia jųpąs ująąkymus. 
bet ji nąmoka už padarytus gąiftŪįjųS’ jiuntę
jūsų gamįntpĮ ginklus ĮpĄonezijai ir piėkg gęgayo. j( 
siuntė ir tęįįęshiųčią ginklus egiptįečiąpis, bet if iš jų 
nieko negąu$. O jeigu tyaskva ką gprs gąųjų. tai jumą 
nieko nedųaįų... ■ .

—Mes nęmapųmę, kad sovietų valdžius atstovą į 
būtų loki nesąžinjngj paąakė ipąųp palydovas. 
Jeigu jie ką nors u^akė ir užsakymą buvo išpildytas^ 

tai jie moka... Jie privalo mokėti...
— Tąi |codė|.Bubęekąs išlėkę iš premjero pareigų > 

— paklausiau.
— Jįs pradėjo gplitikupti ne įš tp galo 

aiškino čekas palydovas. — Jis norėjo vesti sav© polbę 
tiką, bet taip neina.. .’Politika privalo būti vieninga.. J

— Dųhčekąs buvo išmesta? del tp, kad jis pareiktfs
(Bus daugiau) - 15 v—■ ■ ©f ©M* -- * -- - *

je galėtų pilnai pasinaudoti 
laisvės palaima.

Kai mes švenčiame savo dvie 
jų šimtmečių sukaktį, svarbu 
p.ąsaujiuį žinoti, kad Amerikai 
dar rūpi, jog Laisvės Statulos 
fakelas tebedega šviesiai. Pa
saulis (urėtų žinoti, kad mes 
1976 m. pasisakom už laisvę ir 
nepriklausomybę, lygiai taip, 
iaip buyo pasisakyta už laisvę 
ir nepriklausomybę 1776 me- 
;ais. -

spaudai, bet ir laiškams veikia cenzūra, bet kartais ir 
cenzorius prasnaudžia, praleidžia tokių dalykų, kuriv 
neturėtų praleisti- New Yorke yra S. Roždestvenskis, 
kuris atidžiai skaito Lietuvoje esantiems rusams spaų- 
dinamą'Sovekają Litvą. Jis kiek ilgiau apsistoja ties 
Lietuvos komunistų partija ir gana gražiai pacituoja 
partijos pirmojo sekretoriaus Petro Griškevičiaus komu
nistų partijos vadams pasakytą kalbų. Griškevičius skun
dėsi, kad lietuviai atlieka nustatytas normas, bet tuo pa
čiu metu daug medžiagos sugadina, padaro daug broko.

S. Roždestvenskis, -senas’ rusų emigrantas, dažnai 
rašinėjantis New Yorke leidžiamame Novoje Rųskoje 
Slovo dienraštyje kartais parašo straipsnių apie gyveni
mą Sovietų Sąjungoje, o vieną parašė apie pavergtos Lie
tuvos komunistų partiją. Jis gana plačiai cituoja jau mi
nėto Griškevičiaus kalbą, kurioje yra vienas toks para-

Čia jis ir vėl pastebėjo darbo .drausmės nukriti
mą nešimą socialistinės nuosavybės apsaugos. Ką 
visa tai reiškia — visiems yra suprantama. Valstie
čiai tempia javus, bulves, pieną, kiaušinius ir kt. O 
tinginiai — nenori dirbti, kaip, ir anksčiau, “gimti
nei — nenori dirbti, kaip ir anksčiau, “gimtinei par
tijai.” (Novoje Ruskoje Slovo, 1976 m. bąl. 7 d., 2 psl-) 
Kai Griškevičius sukviestiems komunistų partijos 

centro komiteto nariams pasakoja, kad žemės netekė lie
tuviai • valstiečiai, komunistų paversti naujai įsteigtų 
kolchozų vergais, “tempia javus, bulves, pieną ir kiauši
nius”, tai nori pasakyti, kad jie vagia maistą iš sovieti
nio kolchozo. Lietuvis, pasiėmęs šiaudą, varpą arba net 
rugio grūdą, netemps to šiaudo, nes jis žino, kad nei šiau
das, nei grūdas nėra guminis. Gerai patemptas jis truks, 
bet neišsitemps. Kai sako, kad “tempia javus”, tai -nori 
pasakyti, kad kolchozuose dirbantieji lietuviai sau ir sa
vo šeimai vagia maistą, nes jo trūksta. Sovietų valdžia 
išsiveža visus kolchozuose išaugintus javus, iškastas : 
bulves ir primelžta pieną, o lietuviams, okupantui mais- ! 
tą gaminantiems, nieko kito nelieka, kaip tempti ne tik 
varpas, bet ir bulves pavogčįpmis,- kad Griškevičius arba 
jo pastatytas pareigūnas nepastebėtu. •

Nepriklausomoje Lietuvoje ūkininkams nereikėjo 
vogti. Lietuvoje visiems užtekdavo duonos, mėsos ir pję- 
Lietuvps ūkininkė juos ne tik pažerdavo, bet raaįšus pri- 
reikėdavo “tempti javus” arba bulves. Jie prisjąugindavo 
pakankamai javų ne tik sau, bet ir galvijams. Jie duoda
vo pavalgyti praeiviams. O kai kartu su raudonąja armi
ja visoje Lietuvoje atsirado rusiški “mešočnininkai’*, tai 
Lietuvos ūkininke juos ne tik pažerdavo, bet baisus pri
kraudavo duonos ir kitokio maistp, kad jie, grįžę į Gūdi- : 
ją ar kurį nors sovietų valdžios puoselėjamą kojehozą, 
galėtų papasakoti apie laimės šalį, kurioje netrųks.ta duo
nos, mėsos ir pieno.

Lietuvos^vąlętiečiai priversti vogti Bet jie vagia tikT

kusi radijacija buvo silpna if 
nekenkė žmonių sveikatai.
.. Nustatyta, kad radijacija te? 

yra iš radioaktyvaus elementu 
thorium, kurio būta kaip sudė
tinės dalies medžiagų atmatose, 
kurias dabartinio parko vietoję 
viena chemikalų gamybos kom
panija pakasė tarp 1930 ir 1940 

metų.
Nuodugniai visą parką išty

rus,-jis trečiadienį vėl atidary-

— Pirmą karią sutikau patį didžiausią čeką, kurį 
ši (auta per tūkstantį melų yra turėjusi, — jam at
sakiau.

— Bet neveria dėl jo atsilikti nuo kitu. — jis man 
aiškino. Apsistojai ties vienu ir neužkirsi, ką mes tu
rime jums pasakyti apie kitus garsius ir labai dide
lius mūsų tautos vyrus.

— Kas jau gali būti dideknis, negu žižka? 
klausiau.

— 'I noj pamatysi, — jis man atsakė ir patarę ženg
ti kelis žingsnius, kad pamatyčiau kitam “dideliam 
čekui” paruoštą laidojimo vietą.

— Gottwaldp valdymo metu, kai 1946 metų gegu
žės mėnesį buvo pravesti rinkimui, tai komunistai 
surinko 38% visų balsų, — jis man atsakė.

—Tai nepąprastai didelis balsų skaičius, — jam 
pasakiau. — Esu tikras, kad Čekoslovakijoje niekad 
liek daug komunistų nebebuvo.

—Jų ir dabar tiek nėra, bet tai reiškia, kad dide
lė čekų •dauguma įsitikiną, kąd komunistų partijos 
programa gerą, — jis ųiąn ąįškinp. — Aukočiau jie 
neturėjo progos patirtį, ko komunistai nori ir ko jie 
siekia... Komunistai ypą tįkri demokratai, pilna to 
žodžio prasme... Ankstyyespięji demokratai yra bur
žuaziniai demokratai. Jiems labiau rūpėjo jų turtai, 
negu demokratija... .» r.**-'-' '

— Kiek komunistams rūpėjo demokratija, mes ma- 
Ten jie už
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DR. ANNA BAUUbGu 
AKIU, AUSŲ, NOSIES 
K GERKLĖS LIGOS 
2858 W.. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LiGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-3004

i z Standard Federal turtas 
daugiau ketvirčio bilijono

JUSTINAS MACKEVIČIUS

DR. tC. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

V CHIRURGIJA
T«l*f. 695-0533

Pox Valley Medical Center 
8ti0 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BKAZlS
PflTblGlAN AND SUKUCVA

2444 WE^T 7ist SlfctEl 
Qtise»: rt £m lock 4-5649 
i Kexxa.;

riilLLaOieuial^ i£ KClYLLUia. A—I > 

Aliu exQ., Pc-Luxlauicxu. UUU 1—LlCC.

ocoldd, LLtkldJ dU^JLUULLd,

DR. PAUL V. DARuiS 
GrQYTUJAd IR CHIRUKUAS 

Westcnesrer Coniniumiy KimiKos 
rvieaiciu^s aireKtoriui.

1V3B S« /Yumneim kq., vie^cnosier, I1L
VAiaHuNuub; 3—3 aaroo dienomis ir 

xlos auu‘4 sesiauieui d—o vai 
lei.; a rem

xuuLi<; ui

WL W. cbi.N - tiiiMAS 

AKwSfiKldA IK mu ItZKV uruvo 
VimdkuLUUlNč GHikqkUua

PiJZ oq. Keozie Ave., wa b-2o/Q
Vaianuus- pa^ai su^tlariiną. uei nea> 

OLLiepl^, iKcLLUOLQll Mi 3-OUU L

1/hL. — be.

DR. Ą. B. ūimCKAS 
uiDLiuJa^ iK uniKUAvMi

OrCŲiALlDE AKIŲ 
3Yu/ mest lU3rd Street 

valonuos pagal susitarimą.

Justinas. Mackevičius Jr., Chi 
cagos Standard Federal Sa
vings and Loan Association pre 
zidentas ir tary bos pirminin
kas, pranešė kad Bendrovės tin
tas birželio 30 dieną biznį bai
giant siekė rekordinę $259,436,- 
545.36 sumą. Mackevičius pa
reiškė, kad turėdamas gerokai 
virš ketvirčio bilijono dolerių 
aktyvą, Standard Federal savo 
finansiniame stiprume pasiekė 
reikšmingą, tašką.

Taupymą indėliai pasiekė 
$220,521,639.71 kai jau per pir-

DR. K, A. V. JUČAS
439-444] 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
.W-N, WESTERN A V t;- - — 

5214; N. WESTERN A V feT
Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso tek: HE 4-1818
Rezidencijos; PR 6-98GL

DR. J. MESKAŪSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST, 71st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta- 

_ dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
Tik susi tarną.

Trečiadieniais uždaryta.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS KOVA DĖL VILNIAUS
MYKOLUI VAIDYLAI

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: an^ad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai, nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880'
Naujas, rez. telef.: 448-5545

2443 WEST 63rd STREET.
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausio* ir ralxslkai 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT93 i JAS)

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tolu PR 8-1223
OFISO VAL.: pinm. antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 7Ut STREET 
Ofiso tolofu HEmlock 4-2123 
Rozid. tolof.: Glbson 8-6195 z 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
galando* skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. <H 8-6195.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojom* 
(Arch Supports) ir t t.

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1 
2850 West 63rd St., Chicago III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI

3j N A U J I E B A S

PERKRAUSTYMAi

M 0 V I N G
Leidimai —* Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA 
. Š E R Ė N AS
Te!. WA 5-8063

I

M 0 V E N G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.

I ANTANAS VILIMAS _
823 West 34 Place

Tel.: FRontier 6-1882

BeverJy Hills

' EVERY TREE
IS A JAMH.Y TREE

Tbit's why it’s imporatnt w protect

Chicagos lenkų dienraštyje 
praeito birželio 29 dienos nu
meryje tilpo, kitą dieną su
trumpintai pakartotas lenkų 
krašto armijos (Armija Krajo- 
wa A. K.) Chicagos skyriaus 
valdybos atsišaukimas į tos ar 
mijos narius ir.-nenarius, pri
menant kad liepos mėn. 7 die
ną sukanką “kovos, dėl Vil
niaus” 32 sukatuvės kviečiant 
visus A. K. narius ir nenarius 
pasimelsti už mirusius “krajov 
cuš” kresų .karius.

Ta proga trumpai aprašyta, 
kaip A. K. (armija krajov.a), 
“kovojo (už Vilnių (Bitwa o 
Wilno): f

“Pirmojoje 1944 metų pusė
je Armija Krajova apvalė nuo 
vokiečių visas Vilniaus vaiva
dijos sritis ir dalį Naugardėlio 
srities. Patį Vilnių turėjo vokie 
čiai užėmę.

Tačiau spartus sovietų ka
riuomenės pasistūmėjimas pa
skatino -gen. “Wilko”, “Vil
niaus” ir “Naugardėlio”. apy
gardų Krašto Armijos jungti
nių dalinių komandantą smog- 
Iti Vilniaus link. Tai buvo 1944 
metų naktį iš liepos 6 į 7 dieną. 
Toje akcijoje dalyvavo apie 
6,000 A. K. kareivių iš bendro, 
10,000 skaičiaus.

Jau pirmąją kovos dieną so
vietų kariuomenė įsijungė į ko
vas. Kova tęsėsi šešias dienas 
ir baigėsi išmetimu vokiečių su 
dideliais nuostoliais žmonėmis 
ir pastatais.

Lenki) vėliava dukart iškilo 
Pilies Kalne, bet ją nuėmė nau 
jasis okupantas — sovietai. Jis 
neleido pergalingiems- lenkų 
AK daliniams pcrniaršųoti per 
Vilnių. Tolimesnis AK karių-11-

foilaviag' Smokey'* ABCs 
Alvey* bold matebe* tiA mid. 

Be W» • drova all campfirci.

them igain. Crash aM 
maoke* dead evt

Meise! Only Togo*

, kimas žinomas arba lengvai 
i įsivaizduojamas: nuginkiavi- 
imas ir ištrėmimas į Sovietų Ru 
sijos gilumą. Tik neskaitlingi 
'grįžo iš ten po 1956 metų. Tie, 
kurie pradžioje išliko nedaly
vaudami kovoje dėl Vilniaus 
arba išsisuko nuo kalėjimo, pa
teko į Varšuvą valdančių so
vietų rankas.

Pradžioje 1950 metų prasi-1 
dėjo Vilniaus ir Naugardėlio i 
AK kareivų procesai, kurie bai-

gėsi didžiąją dalimi mirties 
bausmėmis. Sukalbėkini po 
maldą už jų dūšių ramybę”.

SKAITYK <r. KT*>- R-AlAnr 
SKAITYTI ■NAI'HHm***

FIGHT HEAPT DISEASE

nluosius tris, šių,1976 metų mė
nesius depozitoriai į savo pasų 
knygeles _įrašė ir certifikatai 
padidėjo daugiau kaip $36,023,- 
771 00. Morgičiams paskolų pa
reikalavimas taip pat žymiai 
padaugėjo.

Perteklius ir atsargos padidė 
jo iki $22,504,971.52, žymiai 
viršijant legalią ribą. Tie fon
dai teikia papildomą protekci
jų

Bendrovė, be to, per praėju
sius šešis mėnesius taupyto- 
jams nuošimčių išmokėjo dau 
giau kaip $5,584,^17.00. Tai re 
kordinė suma. Numatoma šiais 
metais ekonominė stabilizaci
ja, kaip Mackevičius nurodo, 
reiškia šviesesnį finansinį vaiz 
dą Standard Federal klientams.

šia proga Mr. Mackevičius 
praneša, kad leista Standard 
Federal atidaryti savo trečio 
skyriaus- ofisą Archer ir Austin 
avenues sankryžoje Chicagos 
Garfield Ridge. Greitu laiku 
planuojama statyba bus pradė
ta kertinio akmens padėjimo 
ceremonijomis.

A. A
■ JOSEPH LUKAS

Gyveno Marquette Parke, Chicago, Illinois

Mirė 1976 m. liepos 14 cl, sulaukęs senatvės. Gimęs Lietuvoje, 
Varnių apylinkėje.

Amerikoje Išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Anna ęagal tėvus Pužauskas, sūnus George 

Lukas ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Penktadieni, 2:30 valandą popiet kūnas bus pašarvotas Mažeika- 

Evans koplyčioje, 6845 So. Western Avenue.
šeštadienį, liepos 17 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

į Lietuvių Tautines kapines.’ , >
Visi a. a. Joseph Luko giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliiūdę lieka:
žmona, sūnus, giminės. \

Dėl informacijos skambinti 737-8600 arba 927-3401.

BRANGIAM TĖVELIUI

A. + A.
DR-ZIGMUI RUDAIČIUI

mirus, mielai draugei Genutei Kulikauskienei, jos mamytei, 
sesutei Ramintai ir broliui Teodorui bei jų šeimoms, gilaus 
skausmo valandoje reiškia užuojautą ir kartu liūdi

BIRUTĖ KĘMEŽAITĖ

Veikliam lietuvių patriotui, vienam iš Amerikos Lietuvių 

Tarybos steigėjų bei jos Garbės nariui,

mirus, užuojautą reiškiame jo giminėms, jo rūpestinsai 

redaguotos Sandaros skaitytojams ir jo artimiesiems, drau

ge su, jais, giliai, liūdėdama

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 

i struota. 300 psL Kaina 7 doL
»

ČIKAGIET6S ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 

i Klaipėdoje ir Palangoje. ^Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL S 1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
L 60 satyrinių novelių, 199 pust, kaina $2.

D. Kuraiti^ KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna In turisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. PakarHU, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAL 176J p$L dokumpntUota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincai tomaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTtJE.
84 psL Kaina $1.50. *

Šie Ir kiti leidiniai yra gaunami
|; NAUJIENOSE, V89 So. HALSTED^ST., CHICAGO, ILL. 60601 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu Ir pridedant 
ar piniginę perlaidą.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Ilsisi ir tyli visa žeme, džk ugiasi Ir linksmai šūkauja".

Iza. 14:7- '
Dėkojame Dievui už tokį brangų ir širdį palinksminanti jojo pažadą, 

kuris bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose prašytoji 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku
rios kunigaikščiai darys teisybę. (2r. Iza. 32:1; Pat. 14:7). Iš tikrųjų šita 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visų tautų pageidavimas”. Jos vei
kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikta žmo
nėms pilno ir amžino gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumas, 
gerovė ir tobula teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 
ir nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? I ta klausime atseko knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokama L Rašykite;

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

TĖVAS IR SONUS
xMARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TDTOMOBILIAMS PASTATYTI

- -• -1-—-------- - ----------- :——------- ;----------- —

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR. DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tek: Y Ards 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE ’
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.ANTANAS M. PHILLIPS

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

- 11023 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos HiUs, DI. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
BMOKSIBBKB
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BUŠAI I PAVERGTŲ TAUTŲ EISENA
šeštadienį, liepos 17 dieną, Chicagoje ruošiama Pavergtų 

Tautų didelė eisena. Jie protestuos prieš sovietų karo jėgų pri
mestą komunistinę sistemą ir visaj-Bytų Europai primestą ver
giją. Juo didesnė eisena, tuo geresnis bus protestas.

Bušai nuveš maršuotojus j miesto centrą, kad galėtų daly
vauti eisenoje. Bušai eis iš Marquette Parko (informacijas teiks 
S- Maukus, 773-6900), iš Cicero (SI. Pranskeviėius, 656—2550), 
ir Brighton Parke (Christine Austin 121-6100).

Kviečia lietuvius galiniai gausingiau šeštadienį pasirodyti 
Chicagoje ruošiamoje Pavergtų Tautų eisenoje.

Kristina Austin,
Chieagos Lietuviu Tarybos pirmininkė.

NAUJIENŲ .PIKNIKO;
' TALKININKAI I

1. Pranas Aglinskas
2. Monika Cicenienė
3. Antanas Brokevičius
4. Juozas Kuzmickas
5. Antanas ir Jane Pileckai
6. Jadvyga Kloviškienė
7. Monika Austin
<8. Gregory Austin
9. Josephine Kriščiūnienė

10. Emma Petraitis
11. Irena Pranskevičienė
12. Marija Smilgienė

Vanda Smilgytė 
Antanas Laurinaitis
Antanas Vengrys 
Liudas Vitkus 
Augustinas Pretkelis 
Kazys Rožanskas

į

14.
15.
16.
17.

Pasveikink stvo draugui' 
per BN:.uj Lunas"

bus rugpjūčio 133-22 d. J progra ga užsakė kartu gyvenančiam 
mas bus įlerpli 200 m. nepri- savo sūnui Ozzie Naujienas vie 
klausomybės motyvai. Festiva-j neriems metams, kad jis žinotų 
lį globoja miesto meras Ri- apie savo tAvų gimtąjį kraštą,

I chard: J. Daley. w
Į -— Juozas t'leviėius iš .
jquette Parko apylinkės užsakėlras infomiactjas apie

. savo mielam k°s lietuvius, nenutoltų nuo jųlMechanics must have job shop exer.

t [LieUivą ir mylėtų jos žmones^ 
kaip savo brolius, kad gautą get 

Ameri-I
Naujienas 6 men 
broliui Jonui Ulevičiui, gyv. jo 
kaimynystėje. Naujasis mūsų 
skaitytojas p. Jonas Ulevičius 
anksčiau gy veno Anglijoje, o 
čia atvykęs gavo tinkamą dar- 
bų. šiomis dienomis atosto
goms iš Anglijos atvyko jo sū
nus Andrius, turįs įdomią ra
disto specialybę. Be abejo, jie 
dalyvaus Naujieną piknike šį 
sekmadienį. Visa Ulevičių gimi 
nė jau Lietuvoje aktyviai pasi
reiškė kovoje su okupantais 
dėl žmonių laisvės ir krašto ne
priklausomybės.' Juozas ir jo 
brolis Kazimieras, gyv. Argo. 
III., priklauso Venecuelos Lie
tuvių draugijai ir kitoms lietu
vių organizacijoms, taip pat 
prisideda prie bendrų darbų.

— Rita JMpaitė, London, 
Ont., baigusi žurnalistiką Wes
tern Ontario universitete, pa
kviesta reportere Free Press 
dienraštyje. Dr. Jonas Kalnas- 
Karalėnas tame pat universite
te baigė medicinos fakultetą.
Stažą atliks St. Joseph ligoni- Dėkodami p. Juozui už užsaky 
nėję. i?1?, sveikiname p. Joną Ule-

— Pavergtųjų Tautų Komi- 
tetas — The Captive Nations 
Committee, 4146 No. Elston, 
Chicago, Ill. 60618, išleido ant 
voku lipdomus ženklelius pa
minėti Amerikos 200 m. nepri
klausomybės sukaktį ir primin 
ti Pabaltijo kraštų okupaciją. 
Ženklelių lapas kainoja 1 do-

—Metinis Lakefront į estiva 
lis Michigano pakrantėse su Įs- 

Ipūdingaja Venecijos naktimi

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. VALANTINAS

vieių, lapu.sj Naujienų skaity
toju.

.— Marta Daukantienė, gyv. 
Arroyo Grande, Cal., išsikėlė Į 
naują butą — vyresnio amžiaus 
asmenų namus su atitinkama 
priežiūra ir socialinėmis pro
gramomis. Vienok Naujienos 
yra pagrindinis kasdieninio 
džiaugsmo šaltinis, skaitant 
įdomius geri] bendradarbių 
straipsnius, naudingas žinias ir 
korespondencijas apie lietuviš
kų organizacijų veiklą. Dėkui 
už laišką ir už gerus linkėji
mus.

—Ponia Elena Yodelienė,. 
Chicago Ridge, III., vajaus pro-

MARIA NOREIKIENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

— Biržiečių klubo gegužinė 
ivyks šį sekmadieni, liepos 18 
d. arti Lemonto dr. Juozo ir 
Kazimieros Briedžių sodyboj 
113 gatvė, vienas blokas į pie
tus nuo Archer (111) ir Bell 
gatvių sankryžos. Pradžia 12 
vai. Dalyviai apsirūpina mais
tu ir gėrimais. Patartina atsi
vežti vasarines kėdes. Informa
cijai skambinti 257-7388. Klubo 
nariai bei jų svečiai prašomi 
dalyvauti. (pr.)

_SHEET METAL
mechanics ’

and SET-UP MEN
papročiu ir ftlealu, kad jungtu- Set-up men for power brake, shears, ...» . j. . j... kick presses, spot welder and punch Isi į bendrą uetuvių Jl,^^Jiin^<press. Full company benefits incl.I 
atgauti Lietuvai neprildausoniy Paid vacation, holidays, group insu- > . _ . surance and profit sharing. Good)bę, o ten gyvenantiems laisvę.steady work and overtime. f 
Vakar p. Yodelienė užsakė te
lefonu Naujienas, o šiandien 
jos jau yra Ozie Yodeh'o paš
to dėžutėje. Dėkui jai už! tokį i 
nuosprendį, kuris gali ir turi 
būti lietuvybės renesanso pa.-| 
vyzdžiu. Tikimės mūsų naują 
skaitytoją su savo miela įnamy 
te pasimatyti Naujienų pikni-|mais vyresnio amžiaus vyrui ar mo- 
ke, šį sekmadienį Polonia Gro
ve, prie 46-tos ir Archer Avė.

Z

give...
so mors-wIN live

HEART 
FUND

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai, Ilgu metų patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5.920S

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA.JUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metŲ. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

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

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar ju Igalio 
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, Ju bendras institu
cijas ir remia Tisu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu 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
tuvišką reikalu renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje Ir Kanadofa metams — $30.00, pusei mėty — $15.00, 

trims mėn. — $830, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metami 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama širvaity nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

PREKYBOJ TERRA (3235-37 
West 63rd Street, Chicago, Ill. 
60629, telef. (312) 434-4660) 
didelis pasirinkimas gražiausių 
aukso papuošalų. —. grandinė
lių, apyrankių, sagių, medalio
nų, kryželių, žiedų su įvairiais 
brangiaisiais akmenimis, kul
tūrinių perlų, jadų, koralų ir 
kt. Aukso papuošalams taiko-, 
ma 20% nuolaida nuo ikišioli- 
nių jų kainų. ’ ' (šk-)

DIDELE ĮTAKĄ Į VAKARU 
EUROPĄ

aiškiai pamatysite, jei Romoje ap
lankysite Vatikano muziejų, pamaty
site Kotrynos Mediči dėdę Popiežių 
Klemensą UI. Florencijoje — pačią 
Kotryną Madiči, Lietuvos karaliaus 
Henriko m motiną. Milane — Lietu
vos karaliaus Zigmanto II žmoną 
Boną Sforzą. o Paryžiuje — Henriko 
UI ir jo tėvo pastatytus Louvre rū
mus.

Dviejų savaičių ekskursija iš Chi- 
cagos i minėtas Lietuvos įtakos vie* 
tas išvyksta rugpiūčio 9 d. Ekskursi
jai vadovaus patyrusi lietuvaitė. In
formacijoms rašykite World Express 
Agentūra, Mr. William H. Cates. 230 
W. Monroe St. Chicago. Illinois 60606. 
arba telefonuokite (312) 332-4111.

HELF* WANTtK -- MALI 
Darbininky Reiki*

REAL ESTATE cor SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIAIOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į
SMITHCO FABRICATORS 

678-1600.
9611 W. Foster. Schiller Pk, HL

RENTING IN GENERAL 
N u o m Qi

MARQUETTE ^PARKE išnuomojamas 
atskiras kambarys su visais patogu-
terei. Galima naudotis ir virtuve.

Skambinti 434-7174.
-r- - ’T

PRIE 56-tos ir HOMAN gatvių išnuo
mojamas švarus, gražus ir didelis 
miegamasis kambarys. Skambinti 

. -4 476-7745.

Pirkite Naujienas, 
Remkite kiekvienas, 
Nes jos rašo tiesą 
Ir v?da į šviesą.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Ilgamečio BALFO pirmininko,
prelato J. B. KONČIAUS knyga \

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
401 dideli puslapiai, daug nuotrauką.
4kti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi k?.*#* kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovą.globėjui, siuntusiam siuntinius j Vokietiją ir ki
tas trandies vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiij- 

sifr'čekj arba Money Orderį tokiu adresu:

H 3b So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

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

aprašymai, paimtr iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaiha $230; / ?

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
'santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidujinio formato, 142 
psl-., kainuoja $2:00. z * ...', į

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją.

v 211 psL Kaina $3JMk< Ketais viršeliais $4.00. ..
■ Dauguma 'Šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
\kitas knygas- ££timaJĮšigyti atsilankius Į- Naujienas-arba atsiuntus čeki ai 
: piniginę -periaidę{--ZiV‘. ‘ • ■ •' - : : '

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 tv. Cermal Roar’ Ghicap* IT Virginie 7-7747

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTYZ • z
INCOME TAX SERVICE

6455 rSo. Kedzie Avė. — 778-2233
OAK PARKE ATDARAS APŽIŪRĖ- tjtttvcį npAT T?Qrn A 'T’TP 
JIMUI ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIE- j -t> U U O KlbAlj ILOlAllii

PIRKSIT — PARDUOSIT — 
nuomosit.

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai jums patarnaus
BALYS; BUDRAITIS

> ARCHER AVE. CIHCAGOJE 
TeL 254-5551

8929 SO. HARLEM AVE.
Tel. 598-3290

135-TA IR ARCHER AVĖ.
Tel 257-5861

NĮ nuo 10 ryto iki 6 vai. vakaro ar
ba susitarus
1024 HAYES NORTH EAST AREA 

$39,900.
5 kambariu iš viršaus tinkuotas (stuc 
co) namas su garažu. Karšto oro šil
dymas gazu. šildymo išlaidos $350. 
Taksai $650. Uždengtas porčius, 
33%’ xl25r sklypas, puikioje apylin
kėje. Geros mokyklos, arti bažnyčios, 
krautuvės, susisiekimas. Skambinti 
angliškai. TEL. 446-8189.

4369

MARQUETTE PARKE savininkas 
parduoda mūrini bungalow,3 dideli 
miegami, gazo šildymas. Cent. a/c. 
Įrengtas skiepas Tel. 925-1655.

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazū. garažas. 56-ta ir Rock
well. $22,000.

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

62-tra ir Talman.
3 BUTAI ir tuščia __  , _

pajamų per men. Brighton Parke. 
$28.000. .

$29,900.
krautuvė. $360

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1,00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

Telef.: HEmlock 4-2413
1739 South Halsted Streep-Chicago,- Hl. 60608 7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

REMTA KNYGA — GERIA ESI A DOVANA
Nauflenose galimi gauti puikiy knygy, kurios papuos bet koki< 

knygų spinta ar lentyn*.
_ Aleksandras Pakalniškiu MES GRfžTAME. Įdomūs jaunu dienu
- atsiminimaf’ir Įvykiu bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro

manas. 367 psl Kaina $5. . • j

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių prisimini- 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti i 12 dalių. 296 psl.; kaina . $5. -

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, Gra
žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta.— $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 pšL, Įrišta — $3,00' minkš
tais viršeliais —--- -—-.J "

Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 
Pakalnės ir Labguvos apskritys su Įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl; kaina $6.

P. Kesiūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 psL , ---- ------ -—------------------------------------ $3.00

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

Knygas užsakant reikia pridėti 25 ct. pašto išlaidoms.

K .
1739 S. Halsted SL, Chicago, HI. 60608. — TeL HA 1-6100

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
v Pardavimas ir Taisymas 

2M6 WEST 69th STREET 
Telefj REpublIc 7-1 Ml

—■■■■.■■i

Real Estate. Notary Public. 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 i
Taip pat daromi vertimai, giminiu I 
iškvienmai, pildomi pii.etybės pra-1 

šymai ir kitoki blankai.
~ - - -

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS <ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

£ D ĖMĖSI O .
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $71 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:
A. L A URA'ITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

HOMEOWNERS POLICY

Call Frank Zapolis

GA 4-8654

STATI FA IM

INSUIANCt

State Farm Fire and Casualty Company

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vienlatelĮ 
lietuvį kailininką 

Chicagoje ------/;h

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

TeL 263-5826 
(įstaigoc) ir 
677-8469

(buto)

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

e. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r Av« 
Chlctgo, III. 40682. Ttl. YA 74M0

185 North Wahaxh Arenu* 
2nd Floor Chicago, Ill. 60601— Naujienas galima užsisa

kyti telefonu, skambinant ad- 
.ninistradjai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyt4 prašant siųsti susi
pažinimui. i Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir, galimų skaitytojų 
adresus.

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

(Pr).

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
DRAUGAS TR RTfiTTbi*

When you receive a letter, 
note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book.
Call your local Post Office

Local Zips on he found 
cm the Zip Map hi the 
buaineaa pafm <rf ronr

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

NAUJIENOS, 
1‘ 39 So. Halsted St. 
Chicago, Hl. 60608

□ Siunčiu_________  dol. Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

« — NAUJIENOS, C H". A GO 8, ILL.-L- FRIDAY, JULY 16, 1976

Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psU daug paveikslų. Kaina $2.00.

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE. Kišeninio formato 151 psl. Kaina $2.00 
Persiuntimui paštu reikia ptidėti 50 C. e^zempliorui.

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

Knygas galima gauti Naujienose arba pftsiončiant čekį ar Money or
derį tokiu adresu: X

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

FIGHT FIRES

3 easy ways 
to get the 
Zip Codes 

of 
people 

you




