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Portugalijoje vyriausybė bus 
be komunistų

LISABONA.—Penkiasdešimt 
jnetų Portugalijoja buvo valdo
ma diktatoriniais pagrindais ir 
per tą laiką nebuvo jokių prezi
dentinių rinkimų. Tik 50-čiai 
metų praslinkus, Portugalijos 
kariuomenei pakeitus diktatūri
nį valdymą, buvo visos portuga
lų tąutos balsavimo keliu išrink
tas prezidentu gen. Antonio Ra- 
malho Eanes, gavęs 51,5% bal
sų. Jis buvo remiamas Socialis
tų, liberalų ir krikščionių demo
kratų.

Politiniai sluogsniai Portuga
lijoje mano, kad naujai išrink
tasis prezidentas paskirs mini- 
steriu pirmininku Mario Soares, 
kurs vadovaus socialistiniai Por 
tugalijos vyriausybei. Jis, ma
noma,. neįsileis į vyriausybę ko-

_ .Ugandoje, išlaisvinant pagrob
to lėktuvo, keleivius, pasibaigė 
galima sakyti, nepadarius rei
kiamo sprendimo ir nepatvirti
nus rezoliucijų. Nei riena režo- 
li uci j a, nei anglų— amerkiečių, 
smerkianti lėktuvų grobimus, 
nei afrikiečių, smerkianti Izra
elį, nebuvo saugumo taryboje 
priimta.

Balsuojant saugumo taryboje 
minėtas rezoliucijas, nei vieną,

| MAŽINIMAS BūTŲ KATASTROFA, PASAKĖ 
VOKIETIJOS KANCLERIS WASHINGTON

munistų. Tai pirma vyriausybė 3 negavo reikiamos 9-nių balsų 
po 26 mėnesių, Portugalijos ka- į daugumos. Už anglų — ameri- 
riuomenei nuvertus diktatūrinį kiečių rezoliuciją balsavo JAV, 
prezidentą, kurioje komunistai 'Britanija, Prancūzija, Japoni- 
bus išskirti ir negalės daly vau-13 Italija ir Švedija; atsisakant 
ti valdyme. balsuoti Beninui, Kinijai, Gvaja'

• X nui, Tanzanijai, Libijai^ Pakis- 
Socialistai .rinkimuose sūrįn- Sovietams; susilaikant

' Panamai Gij—Visų balsui .Kitus.--6&%' 
balsų susirinko populiarių de
mokratų, konservatyvių socia
listų demokratų centras ir kitos 
partijos.

Kas bus Italijos
naujas premjeras
ROMA. — Politikieriai tvirti

na, kad Italijos prezidentas Gio
vanni Leone nauju ministerių 
pirmininku paskirs lygšiolinį 
biudžeto minister} Giulio And
reotti. . ..

Andreotti, kurs prieš ketver
tą metų jau buvo ministeris pir 
mininku, yra Italijos krikščio
nių demokratų pirmaeilis kandi 
datas naujai, jau 35 vyriausy
bei sudaryti. Kiti du kandidatai 
premjero pareigoms numatyti 
Italijos apsaugos ir vidaus rei
kalų ministerial. Pasitraukęs 
premjeras Valdo Moro šeštą 
kartą sudaryti valdžią griežtai 
atsisakė. ' v

Maršalo Focho

ivy 
kad

balsuoti Beninui, Kinijai, G va j a 
nui, Tanzanijai, Libijai, Pakis-

kiečių rezoliucija buvo Tanza
nijos atstovo Salimo atsiim-

Jungtinės Valstybės 
nebe turtingiausios

WASHINGTON AS.— Organi
zacija OECD (Ekonominiam 
Bendradarbiavimui skatinti) tu 
ri nemalonią informaciją šiems 
JAV;20(L.&ukaktuviū metams, 
būtent, kad JAV nebėra pirmo
ji turtingiausioji šalis pasau
lyje.

Izraelio ambasado
rius užkliudė ir

Mirtis žmogžudžiams
CHICAGO. — JAV Aukščiau

Saugumo tarybos posėdžiams Pajamomis per capita (kiek- 
pirmininkavęs Italijos atstovas! 
Piero Vinci pareiškė, kad nepas
merkiant lėktuvų grobimo tero 
ristus, leis vartoti gyvenime jė
gas prieš mažas šalis, grobiant 
įkaitus mažų kraštų teritorijo
se. Jis taipgi išreiškė baimę, 
kad terorizmas sunaikins civili- 
caciją.

pranašystė
vTurint šiandien praeities 

kius, galima drąsiai sakyti,
Prancūzijos maršalas Fochas 
turėjo pranašo gyslelę, kai jis 
1919 m., pirmajam pasaulio ka
rui pasibaigus, matydamas ka
rą laimėjusių alijantų sudarytą 
pasidalijimo žemėlapį, pirštu 
durdamas į Dancigo koridorių 
pasakė: “Vėliausiai 25-kiems 
metams nepraslnikus šioje vie
toje iškils naujas pasaulio ka
ras”...

Kažin, į kokią pasaulio žemė
lapio vietą šiandien reikia pirš
tu rodyti.

Juodžiai nušovė P. 
Afrikos pareigūnus 
JOHANESBURGAS —Du gin

kluoti juodžiai, 20 mylių į va
karus nuo Johanesburgo, Kru- 
gersdorp vietovėje, įžengė į ad
ministracijos pastatą ir nušovė 
vieną pareigūną, o kitą sunkiai 
sužeidė. Nušautieji pareigūnai 
tarnavo juodukų reikalus tvar
kančiame departamente. Nėra 
žinoma, kas vertė juodžius žu
dyti įstaigos tarnautojus.

Užpuolimo metu įvyko susi 
šaudymas užpuolėjų su kitais 
tarnautojais, kurie buvo gink
luoti nuosavais ginklais. Vienas 
užpuolėjų buvo sužeistas ir su
imtas, o kitas sugebėjo pabėgti.

Pietų Afrikos policijos mini
steris James T. Krugeris u5» 
draudė visus .-viešus susirinki
mus ir pareiškė, kad vyriausybė 
atidėjo juodžių rajonuose mo
kyklų atidarymą, kuriose mok
slas turėjo prasidėti liepos mėn. 
20 dieną. .

■ vienai galvai) Jungtinės Valsty 
bės nebėra Nr. 1, bet yra No.3. 
Pirmoje eilėje yra Šveicarija ? ir 
Švedija, skelbia OĘCD ir iš ank 
sto spėja, kad pasiliks penktoje 
-vietoje — už Kanados ir Islan
dijos.

Tos pačios OECD informa
cijomis, 1975 metais kiekvienai 
amerikiečių galvai pajamų bu
vo $6,000, kai Šveicarijoje buvo 
$6,970 ir Švedijoje $6,880.

Pasak šią organizaciją ir ge- 
raširdžiii aukotojų srityje Ame 
rika nebesanti pirmoje vietoje: 
teikiant pagalbą skurdžioms sve 
timoms šalims, siekiančioms at 
kušti ir, tarptautinėms organi
zacijoms, kaip Jungtinėms Tau
toms, Jungtinės Valstybės esan 
čios 11 vietoje. Proporcingai sa 
vo didumu ir skaičiumi Švedija 
teikianti pagalbą tris kartus 
daugiau negu JAV-bės.

Sovietų-ambasadorius M. Char 
lamovas, smerkdamas Izraelį 
dėl jo žygio, *<^bstint pagrobtus 
keleivius, kalbėjo apie ^užpuoli
mą, smurtą ir gynė teritorijos 
neliečiamumą ir tautų neprik
lausomybę. Į tokias Sovietų am 
basadoriaus Charlamovo kal
bas, ambasadorius; Herzogas 
tiek tepasakė:. “Aš skaitausi. su 
kitų nuomone, .turint dėmesyje 
Sonetų Sąjungos labai svarbius 
ir istorijos užrašytus “žygius” 
Vengrijoje, čekoslovcakijoje ir 
kituose rytu- Europos kraštuo
se. Alano didžiai - gerbiamas Ki
nijos kolega neabejotinai galės 
toliau šį klausimą aiškinti”.

siam Tęsimui grąžinus mirties 
bausmę už žmogžudystes, visuo 
menė ramiau atsikvėpė, tikėda
ma, kad sumažės baisioji žmo
nių skerdynė, kuri keleriopai pa

SIRIJOS JĖGOS.
i

REZOLIUCIJOS J. TAUTOSE
Jungtinėse Tautose yra įneš

tos dvi Izraelio žygį liečiančios 
rezoliucijos.. Vieną pasiūlė JAV 
ir Anglija, kurioje smerkia lėk
tuvų grobimus ir kviečia visas 
valstybes imtis priemonių ne- 
dajeisti grobimų, baudžiant te
roristus.

Antroji, pasiūlyta Benino, Li
bijos ir Tanzanijos, pasmerkia 
Izraelį pažeidus Ugandos nelie
čiamybę ir reikalauja atlygini
mo.

pats • teismas mirties bausmę 
buvo panaikinęs.

Kiek žmogžudysčių padaugė
jo nuo 1967 metų, kai piktada
riams nebereikėjo bijotis savo 
galva užmokėti už kito žmo
gaus galvą, parodo, kad ir se
kantis palyginimas: neramiau
siais gegsteriu siautėjimo 1929 
metais (kai Al Caponės Įsaky
mu, North Clark gatvės garaže 
jo gauja sušaudė 7 žmones) Chi 
cagoje tais metais buvo nužu
dyti 401 žmonės, gi 1970 me
tais, trečiais metais po mirties 
bausmės panaikinimo, nužudy
ta dvigubai, tai yra 
nės, o 1974 metais 
970 žmonės, tai yra 
karto daugiau kaip 
tais.

810 žmo- 
nužudyta 
pustrečio 

1929 me-

Vėsus

Saulė teka 529, leidžiasi 8:24-

WASHINGTON AS.— Oficia
liai pranešama, kad greitu laiku 
laukiama sutarties, kurią Jorda 
nas pirks iš Jungtinių Valsty
bių už daug milijonų naujoviš
kų ginklų — 12 ar 14 Amerikos 
gamintų Hawk baterijų sviedi
niais gintis nuo puolimo iŠ 
oro. . ’

UŽĖMĖ B A L B E K Ą
BEIRUTAS, Libanas.— Siri

jos jėgos išvaikė palestiniečius 
ir Kamai Jumblato karo jėgas 
iš seniausio pasaulio miesto Bal 
beko. Palestiniečiai buvo užsis
pyrę Balbeko neduoti,'bet ne
pajėgė. Pirmą dieną Sirijos ar
tilerija išgriovė pačius stipriau
sius apkasus, ketvirtadienio 
rytą jau užėmė visas miesto po
zicijas.

Palestiniečių vadas Arafatas, 
matydamas, kad jo vadovauja
mi partizanų išmušami iš pačių 
svarbiausių pozicijų, ketvirta
dienį prašė Sirijos prezidentą 
Asadą, kad jį priimtų. Iki 
meto Sirijos prezidentą jis 
dino išdaviku ir kitokiais 
gražiais vardais, bet dabar 
tikinęs, kad privalo prašyti jo 
paliaubų. Sirijos kariai padeda 

■ libaniečiams išvaikyti partiza
nus iš Libano. **

Per visas Jungtines Valsty
bes 1967 metais buvo nužudyta 
12,090 žmonių, o 1974 m., tai 
yra 7 metams nuo birties baus
mės sustabdymo praėjus, buvo 
nužudyta 21,365 žmonės.

Visuomenė tiki, kad mirties 
už mirtį tikrai bus naudinga 
ypač tiems gatvių jaunikiams, 
kurie ko ne kiekvieną apipėšimą 
baigia nušovimu, žinodami, kad 
kiek žmonių benugalabys, bau
smė bus ta pati — ilgesnis ar 
trumpesnis terminas kalėji
me.
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PREZIDENTAS FORDAS VAKARŲ VOKIETIJĄ 
PAVADINO TIKRU DRAUGU, SĄJUNGININKU

WASHINGTONAS. — Vakarų Vokietijos kancleris Helmut 
Schmidt ketvirtadienį pradėjo dviejų dienų vizitą tikslu pagerb
ti Jungtinių Valstybių 200 metų sukaktuves ir ta proga pareiš
kė, kad bet koks JAV kariuomenės Vakarų Vokietijoje sumaži
nimas padarytų “katastrofišką impaktą” pasaulio lygsvarai.

— j Po šilto priėmimo ceremonijų 
Rrifaniia nnrcvocfve'Baltuose Rūmuose, savo prakal- 
Dllktllljd pvIbVdbiyi boję Nacionaliniam Spaudos 

XI* TTrc j Klubui kancleris Schmidt parei
škė, kad santykiai tarp Jungti
nių Valstybių ir Vakarų Vokie
tijos išsivystė į “sau pavyzdžio 
neturinčius pasitikėjimo ry- 

: sius”.
Jis užtikrino ^Vakarų Vokie

tijos aktingą vaidmenį tarptau
tiniuose reikaluose. “Mes vokie
čiai pasiimsim tiek tarptauti
nės atsakomybės, kiek privalo
me ir kiek pajėgsime pakelti”, 
jis pareiškė.

Jungtinės Valstybės laiko 
apie 200,000 savo kariuomenės 
Vakarų Vokietijoje ir Schmidt 
pabrėžė, kad šio įsipareigojimo 

, sumažinimas būtų.. Įmanomai . 
tik tokiu atveju, jei Sovietų Są
junga sutiktų ištraukti savo ka 
riuomenę iš Rytų Europoje.

“Lygsvaros išlaikymas yra 
pirmaeilė sąlyga bet kokiam į- 
tampos atpalaidavimui tarp Ry 
tų ir Vakarų”,pareiškė Schmidt.

Schmidto vizitas Baltuose Rū 
muose buvo pegerbtas patran
kos 21 šūviu ir pasveikintas pa
ties prezidento Fordo.

Tūkstančiam kviestų svečių, 
pripildžius Baltųjų Rūmų pieti
nę aikštę kancleris pasakė, kad 
“reikia be perdėjimo pasakyti, 
jog abipusiai santykiai tarp Va 
karų Vokietijos ir Jungtinių 
Valstybių nebegali būti geres
ni”

Prezidentas Fordas atsakyda 
mas pareiškė, kad Vakarų Vo
kietija yra draugas ir sąjungi
ninkas, kurs pilnai dalyvauja 
giliame įsiparegiojime taika ir 
demokratijai.”

Fordas ir Schmidt konferavo 
per 90 minučių. Diskusijos lie
tė ir ką tik įvykusią ekonomi
jos viršūnių konferenciją Porto 
Rikoje bei pastangas įgyvendin 
ti ten padarytus susitarimus iš 
laikyti ekonominį gerėjimą, ne
iššaukiant naujos infliacijos.

Vėliau kancleris formaliai į- 
teikė Jungtinėms 
dviejų šimtų metų 
dovaną — milijoną dolerių kaš
tavusį r.'.anetariumą.

Britanija persvastys 
santykius su Uganda

LONDONAS. — Ugandos pre 
zidento grasinimai svetimša
liams ir ypačiai britams, kurių 
gyvena Ugandoje per 500, pri
vertė Angliją persvarstyti sa-, 
yo santykius su Uganda. Angli
jos užsienių reikalų ministeris 
Anthony Grosland liepos 13 d. 
pranešė, kad.. jis pagrindinai 
peržiūri ir persvarsto ryšius bei 
santykius su Afrikos valstybė- 
ims. ši reikalą pagreitino Ugan 
dos veiksmai, išvarant liepos 12 
d. vieną Anglijos pasiuntinybės 
pareigūną su žmona ir dar grą- 
saut^ kacį Jdtj.xkt bus taipgi

Britanijos valdžios pareigū
nai sako, kad Anglija norinti 
pareikšti griežtą protestą ir im
tis kitus reikiamus žygius, bet 
vienkart neįveliant i pavojų Bri 
tonijos piliečių, gyvenančių 
Ugandoje.

Paklausus, ar Anglija nutrau 
ksianti diplomatinius santykius 
su Uganda? Atsakyta: “Visa 
mūsų santykių ateitis su Ugan
da yra svarstymų eigoje”.

Jauna Sharon Woolworth, Pensil- 
viniįos Reading mieitelio gyventoja, 
kauliukų mėtymo ir ritinio ^pecia- 
Iktė, rodo kongreso , atstovams — 
ropublikonų} Thomas Hallback ir de
mokratui Bill Burlison, kaip reikia 
taiHMrue laikyti ir juos paloiati, kad 

? raikai IngoĮ• rlatofa.

BRITANIJĄ

LONDONAS. — Britanija pa 
skelbė sunkias bausmes po 720 
ir daugiau už vandens aikvoji- 
ma sausros metu, kokio nėra * z
buvę per 250 metų. Vandens 
vartojimo normos įvestos įvai
riose Wales dalyse. Darbiečių 
valdžia skubiai pravedė per par 
laments bilių, kuriuo valdžios į- 
staigoms leidžiama reikalui 
esant nutraukti vandens tieki
mą, uždrausti aikvojimą van
dens maudymosi baseinams, gol 
fo laukų ir sporto aikščių lais
tymams, namų sienų mazgoji
mams ir t.p.

) - ■ : . '

Prašo $300 milijonų 
kovai su vandalizmu

WASHINGTONAS— Vanda
lizmo ir banditizmo Amerikos 
viešosioms mokykloms daromos 
žalos nuostoliams pasiekus išgą 
Stingų sumų, mokyklų adminis
tracija rengiasi paprašyti Kon
greso kovai su ta rykšte skirti 
$300 milijonų. Vien tik praė
jusiais 1975 metais nuostolių 
mokykloms padaryta už dau
giau kaip $600 milijonų.

Federalinė valdžia tame rei
kale turi aiškią rolę“, pasakė 
Liucijus Burton, Alexandria 
(Va.) mokyklų saugumo siste
mos viršininkas, šiuo metu dau
giau kaip 300 mokyklų superin- 
tendantų ir mokyklų apsaugos 
viršininkų iš 30 valstijų posė
džiauja, ieškodami būdų ir prie
monių kovai su kriminalu mo
kyklose.
Statistikos 1975 metams dar 

neturint, iš 1974 metų paimti 
skaičiai rodo, kad tais metais 
viešosioms mokykloms padary
ti nuostoliai siekė $594 milijo
nus. Iš tos bendros sumos, 102 
milijonus dolerių žalos pridarė 
“vandalai”: $243 milijonus nuo 
stolių davė vagių įsilaužimai j 
mokyklas; $109 milijonus mo
kyklų padegimai; $140 milijo
nus nuostolių vagystės iš moki
nių spintelių ir mokinių ekstor- 
cijos (prievarta pinigų reikala
vimas) .

Valstybėms 
jubiliejinę

PLĖŠIKAS pasirinko 
MIRTĮ, VIETOJE KALĖJIMO

ST. LOUIS. — Plėšikas, žino
mas Alvino vardu, viename sa- 
liūne tris valandas išlaikęs ke
lis žmones įkaitais, policijai ap
supus, pasišaukė reporterius 
ir fotografus, apsiverkė ir palei 
do kulką sau į galvą. Prieš nu
sišaudamas pasakė “kalbą”, 
kad jis buvęs priverstas taip da 
ryti, nes neturėjęs pinigų. Ro
dydamas į barą apstojusius po
licininkus jis pasakė, verčiau 
pasirenkąs mirtį, negu kalėji
mą.



MM, FLORIDA
Be svečių iš šiaurės

Lietuviai niais, buvo patraukliai išdėsty
ta virš 20 tautinių lėlių ir kele
tas koplytstulpių besiderinan
čių su bendru tautinių audinių 
raštuotumu. Už šį paruošimą 
gauta trečioji premija — pagy
rimo lapas. O už keramikinę lė
lę, kurią komisija pripažino 
originaliausia, gavo pirmą pre
miją — $75. (Remiantis įvai-

gali net iki 350 da- riais požiūriais buvo skiriamos 
trys pirmos premijos).

i Dalyvauta ir tautybių parade 
įsu išpuoštu vežimu (float), di
deliu užrašu su šūkiu “Lietu
viai sveikina Ameriką, kovo
jančią už žmonijos laisvę”, ša
limais plevėsavo Amerikos ir 
mūsų tautinės vėliavos. Tikrai 
gražų vaizdą sudarė keturios 
tautiniais rūbais pasipuošu
sios lietuvės keliaujančios šiuo 
puošniai prasmingu vežimu.

sklisdami atkeliavo 
ir į Miami bei apylinkes. Pio
nieriai, atsirado gal jau tarp 
1930 - 35 metų. O prieš 25 me
tus tiek prigužėjo, kad galėjo 
pratlėti burtis į organizacijas, 
o ir klubą suorganizuoti. Dar
gi ir erdvius namus pasistaty
dinti. Pradininkai palaipsniui 
klubo salę tiek praplėtė, kad 
dabar jau
lyvių sutalpinti.

Tačiau, dėl paskutiniame 
penkmetyje namų kainų iškili
mo, beįsikuriančiųjų skaičius 
sumažėjo. Atvykstantieji pradė- 
dėjo išsibarstyti šiauriniame 
Miami visu rytiniu pakraščiu— 
prie Atlanto. Tačiau populia
riausi i kūrimosi vietove liko 
St. Petersburgas. Čia viską nu
lėmė bent $10,000 $15,000 pi
gesni namai.

Bet gi Miami ir Miami Beach čia buvo §iek tiek apsjvi]ta. Ma- 
svecių nyta, kad paradas bus aukštoneužsileido šiauriečių : 

gausu nu žiemos metu. Jei va
sara sekmadieniais liesusirenka 
60 
kandžius.
250. o parengimų metu net ir 
sausakimšai salę pripildo. Taip 
čia būna: tuščias ir perpildytas 
sezonai.

lygio ir bus tiesioginiai perduo
tas per televiziją žiūrovams,

X0 j klubo pietus Ikaip tai būna naujus metus šu
tai žiemos metu virš tinkant. Kadangi visa eisena 

prilygo tik pigiam pasirody
mui, matomai, todėl televizijos 
joks kanalas nesusidomėjo. To
dėl dalinai buvo apgailestauta 
$500 padarytų išlaidų. Bet ben
drai visi liko patenkinti, kad da
lyvauta.

Įspūdingai buvo pravestas 
gausus tautinių rūbų paradas, 
dalyvaujant atstovams iš dau
gelio valstybių ir Amerikoje 
esančių tautinių grupių. Ir trys 
lietuvaitės, tautiniais rūbais ap 
surengusios su dideliu dėmesiu 
žiūrovų buvo sutiktos.

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad 
du seni keleiviai lipa stačia siena, bet 
tikrovė yra kitokia, ši pora Romoje 
lipa į Kapitolijaus kalvą, kurios vir
šuje pastatyta aukšta į Dangų žen
gimo oažnycia.

šie

Tuščiuoju laikotarpiu ir vi
suomeninė veikla susiaurėja, ar 
net ir apmiršta. Bendrai paė
mus. visuomenę ir kultūrinę 
veikią besi j ungiančių skaičius 
yra nepaprastai ribotas. Čia įsi- 
kūrusieji daugumoj taria esą 
pilna prasme pensininkai. To
dėl lietuviai nors Miami ir ar
tumoj gyvenančių reiktų pri- 
skaiJunti arti 400. ryškiau vie
šumoj nepasireiškia. Gal tik 
vienas gėris bus tikrai likes — 
išvengimas tuščios varžybinės 
įtampos.

Vienok, kad ir masiniai ne- 
taip jau imponuojančiai, visgi 
šis tas padaroma.

Prie tautvbiu ruošiamu 200- ** c
čio minėjimų š- m- gegužės kad ,tą dieną (sekm.) atlaikytų 
mėn. prisidėta sekančiai: mišias už lietuvius mirusius —f

Dalyvauta konkursinė j tauti- kankinių bei didvyrių mirtimi' prisiminti mūsų 
nių lėlių parodoje. Savo stalą (Davė S25 auką). Taip-gi kad nybę”, kurioj yra daug kunigų 
uždengus lietuviškų raštų audi- ok. Lietuvos tikėjimo persekio-! pabėgusių nuo komunizmo ant

1976 m. birželio 13 d. buvo 
paminėta mūsų tautą ir valsty
bę ištikusi 1910 — 41 m- nelai
mių pradžia, vadinama bai
siuoju birželiu.

Miami Altos skyrius paprašė 
St. Joseph bažnyčios klebono,

jimo pavyzdžiais, pasakytų pa
mokslą apie komunizmo grės
mę laisvajam pasauliui. Tikru
moje, vietoj tokio pažado, te
liko tik maldoj priminimas ir? 
tarp metinių sekmadieninių 
skelbimų, priminimas, kad va 
lietuviai (tarp apie 50 į pamal
das atvykusių lietuvių, septy
nios buvo tautiniais rūbais), 
savo tautos skamlzius Įvykius- 
pries 35 metus.Kad ir Amerikos 
katalikams reikia susirupintj 
galima komunizmo 
amerikonai, kad ir 
dvasiškiai matomai, 
nerealia galimybe. O 
ningoji Bažnyčia
užjausti kenčiančius brolius, ar 
tas- rūpi amerikoniškam airišiui 
dvasiškiui ?į-’’ v

Tačiau, šia proga pravartu 
Kunigų Vie-

grėsme, 
katalikų, 
tebelaiko 
kad Vie-

tūrėtų bent

plūdz u Taigi girai suprantan
čių šlo7*tiaisi<jį(> *. maro grėsmę 
tikintiesiems. Bet ar, ir kiek jų 

’yra dėta organizuotų pastangų 
|savo neprityrug®’ konfratrus 
apšviesti? - t

] Trečią valandą po pietų, Mia
mi L A P. Klubo salėje, Altas 
skyriaus pirminikJcas minėjimą 
pradėjo pakviesdamas į Garbės 
prezidiumą senosios kartos 
(daug kuo prisidėjusius, anuo 
skaudžiu. Lietuvai laikotarpiu, 
kad būtų išgelbėta kas dar įma
noma — kad okupacija nebūtų 
pripažinta ir kad būtų ištiesta 
pagalbos ranka bėgliam) vei
kėjus: Al- D. ir (Jrią Kaulakius, 
Stasį ir Bronę < Tamošaičius, 
Marę ir Justiną Misčikus, Juozą 
ir Mąrę Guss Ą— G-užąuskus, 
Eleną ir Juozą Ratkus, Emiliją 
ir Antaną Aleknas? /

Minėjimui pravesti pakviesta 
Sofija Šeputienė. \ •

Muzikė Birutė, 3ain°skaitė- 
Mami, skambindama pianinu 
vadovavo visiems giedant A- 
merikos' ir Lietuvos himnus- 
Jai skambinant S. šeputienė 
dainuodama - deklamuodama 
momentui pritaikintu eilėraščiu 
jautriai pagerbė,, už Lietuvos 
laisvę kovojusius ir tautos kan
kinius. žuvusius bei dar tebe- 
-.•cankinamus-

Ona Kaulakienė pagerbė A- 
merikos ir Lietuvos tautines 
vėliavas.

Jonas Kučinskas žinomais ir 
paties išgyventais faktais pri
minė kodėl 1940-41 metu birže
lio mėnesiai VTa likę mums 
baisiaisiais.
, Meninėj programos daly so
listas Vilius Bražėnas, akom- 

-pamiojant Birutei Ramoškai
tei, padainavo dienai pritaikytų 
dailių, (Jis ir bažnyčioj, per pa
maldas pagiedojo Avė. Maria).

Minėjimas baigtas visiems 
giedant Maironio “Apsaugok 
Aukščiausias”. ’’3?'

Populiariausias JAV žurna
las- ‘‘The National Enquirer” pa 
skujiniame numeryje paskelbė 
dešimties vad. aiškiaregių pra
našavimus, kas dar gali atsitik
ti per šių 1976 metų antrąją pu 
sę. Atrinktieji aiškiaregiai yra: 
1) Irene Hughes; 2) Daniel Lo
gan; 3) Akashan;x4) Olof Jons 
son; o) Mieki Dahne; 6) Floren 
ce:Vaty 7) Page Bryant; 8) Ke
na Kinkade; 9) Frederic Davies 
ir 10 Marjorie Staves.

Net keturi iš jų pranašauja, 
kad buv. Georgia gubernatorius 
Jimmy Carter šį rudenį bus iš
rinktas JAV prezidentu. Viena 
(Staves) tvirtina, kad dar 
šiais metais bus “užmegsti san 
tykiai su kita civilizacija, esan
čia Visatos erdvėje, iš kurios 
mūsiškė (Žemės) civilizacija pa 
simokysianti daug pagerinimų 
tcehnologijoje ir medicinoje. 
Neagna to, Ms. Staves tvirtina,

— — ~ ------ 1---- -----

Tada Laura Linaitė pianu pa
skambino Šopeno Natunnortą 
in B Fiat, o tėvas muzikas A. 
Linas padainavo pats sau pia
nu pritardamas. “Kai vėjai pu
čia” St. Šimkaus ir “Į Tėvynę 
grįžt norėčiau,” Carl Cromer.

Minėjimas užbaigtas visiems 
traukiant The beautiful Amer
ica.

Tos pat dienos pietūs klube 
ir-gi buvo išskirtinai iškilmin
gi, nes buvo pagerbta klubo 
šeimininkė Marė Paukštaitienė, 
švenčanti savo, vedybinio gy
venimo auksinę sukaktį. Taip
gi ir klubo vicepirmininkas 
Kostas Šepula. kurs su klubo 
gražiabalse - Sofija išgyveno 
jau 40 metų. Sukaktuvininkams 
Įteikta dovanų ir griausmingai 
padainuota ilgiausių mėtų.

P. šilas

on

CerMicale Accounts' 
rrnfMffswfn terrav 
£1.000 - 6 years

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 
most, give your money the 
best possible ^interest.
You’D find it

,<’’r'at Standard 
Federal Savings.

8.17%
"7l/ q/ Cerf»hc*te AcccMintt
■ /O /fj terms1 ' V $1 OOO - 4 years 7.90%
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6
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——...6.002%™S1.000 904»ys
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r Come under our wing. 
We care what happens to you.

Yield based on interest (compounded daily) 
arc u mula tod for one year

'A iirtMkUintml «etere«t o*-natty is r«Q<nred tor 
eerty wtttMrewe1 n? cerlWcat® eceounf*
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Lombard Office:[ 1at Federal Savings of Lombard), 23 North Main, Lombard, Hhnots 60148 phone: 627 1140

kad dar šiemet Kalifornijos kai | Kad Henry Kisingeriš, pati
nuose įvyks stiprus žemės drėbė-*škėjus, jog yra padaręs "slaptų 
j imas, kurio rezultate bus ras
tos turtingos aukso “gyslos”.

Artimuose Rytuose “greitu 
laiku” kilsiąs kruviniausias ka
ras, kurs “ištrins” Izraelį iš pa 
šaulio žemėlapio”. Į tą karą bū
siančios įtrauktos ir Jungtinės 
Valstybės.

Micki Dahne pasakoja, kad 
Dr. Jonas Salk išras sėkmingą

sutarčių, bos priverstas atsista
tydinti vėliau persiskirs su da
bartine žmona Nancy ir apsives 
su tūla filmų aktore; .

Kad baigiant tyrinėjimus 
Marso planetoje bus nustatyta 
ten buvus civilizacijos;

Kad Monako kunigaikštystė 
Karolina sukels visame pasauly 
didelį skandalą, ištekėdama už

vaistą nuo raumenų sunykimo, real estate brokerio iš Afri- 
, . r, ...v.., !._j tu >r>s; ■ "

- ‘' ‘i ' * • V. ”
Kad Kubos komunistas prem- 

stybės remiamas, vėl iškils po-|jeras Fidel Castrū, paaiškėjus, > 
litikoje į paviršių, ir kad Izrae- jOg'Šveicarijos banke savo sąs- 
lis greitu laiku turės naują “la- kajton yra slaptai' pasidėjęs di- 
bai stiprų vadą”, kurs išgelbės (deles sumas Kubos Tondų, bus 
tą valstybę nuo gresiančios ka-1 pašalintas iš pareigų;

(muscular dystrophy); kad Ri-[kos 
čardas Niksonas svetimos vai-

tastrofos. (Matyti, kad Ms. Dah 
ne ir Ms. Marjorie Staves “aiš
kiai regėjusios” nesusitariu 
sios).

Kad JAV viceprezidentas Spi
ro Agnew pagarsės filmų pašau
lyje pats vaidindamas' pagrin-
dinę rolę savo parašytame vėi- 

Johnsson spėja, kad raudo-'kale; ir ' :
noji Kinija greitu laiku turės1 Kad ateinantį spalio mėnesį 
naują “stiprų vadą”, kurs su-1 Arizonoje sudegs • sprausminis 
darys rimtą pavojų Laisvajam1 JAV lėktuvas,' susidūręs su U- 
Pasauliui. |FO nežinomu-skraidančiu ob-

Keli kiti iš daugelio minėtini1 iektu. ; ' • J.; Pr.
sekantieji:

Kad buvusio prezidento B
Johnson našlė “Lady Bird” iš:
tekės už (žinomo) turtingo Te
xas naftos pramonininko;

jektu.

Pirkite Naujienas. 
Rcmkite kiekvienas. 
Nek- T-is rašo tiesą 
Ir veda j šviesą.

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ NAMĄ ”,
ERWIN J.

4637 So. Archer Ave,
(Prie 47-ios)

MEMBER MES TAIP PAT
SUS CHIUAGOS

PARDUODAME VL, 
PRIEMIESČIUS IR ' 

,* t &T1-T000 MIESTŲ JAV-SE PER. R E L 0 
inter-City Relocation Service _ _

minėjimų. Šiais 
čia atostogaujančio 

A. Lino padrąsinta, 
kultūrinių parengimų 

K. Kodatienė sulipdė 
paminėti pritaikytą

Pasižiūrėjus televizijoj ro
dytus Amerikos 200 metų su
kakties minėjimus,-JJiami A. P. 
Klube įvykusį minėjimą nebe
būtų kaip ir bepriminti. Tačiau 
nors jis buvo Jų kuklus, bet 
tikrai nuoširdus. Per eilę metų 
Liepos Ketvirtosios proga, klu
be nebūdavo 
metais, 
muziko 
klubo 
vadovė, 
šventei
programėlę.

Susirinkus, kaip paprastai 
lik apie 70 užkietėjusių klubo 
lankytojų, pavalgius vasariškus 
pietus visi susėdo paminėti A- 
merikos sukaktį. Solistė Anta
nina Dambrauskaitė pagiedojo 
Amerikos ir Lietuvos’ himnus, 
Ona Kaulakienė tinkamai pa
ruoštais žodžiais pagerbė Ame
rikos ir Lietuvos vėliavas. 

Z

K. Kodatienė. pristatė Ame
riką sava kūryba sekančiai:

O AMERIKA GRAŽIOJI

O Amerika,.gražioji!
Laisve, gerbūviu vilioji.-. 
Žmonės veržias j lave . . . 
Gera mums gyventi čia.
Lyg mozaikoj tautų, 
Iš visų, visų kraštų —s 
Protai, širdys1 susibūrę 
Demokratiją sukūrė.
Skelbti. laisvę, skelbti tiesą - 
Nešt žmonijai -gėrį. šviesą, 
Nelaimėj visiems padėti . , .ų 
Kas gal tave nugalėti?
Du šimtai meti} praėjo, t
Ne be audriu žiauria vėjų • . . 
laisvės kovos, kietis darbas* 
Atėjūnų skurdas, vargas . .
Auksas upėms netekėju 
Ir doleriai nebyrėjo . . 
Laukus art. akėt reikėjo 
Nieks, oi nieks veltui neatėjo*..
Lenkiam galvas, tai atminę.... 
čia, tartum, antra tėvynė.
Ir lietuvis dėl šio krašto,' • 

į Tegul stengias, dirba, ra& , . .
I -

I jiisvė^ juk visiems šventa, 
Dėl jos aukoti* pareigi*.
Bus Amerika stipri.
Bus ir mūs viltis š\iesi!

Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful

COLORTVSETS
WHILE YOU EARN 6Vz % to 73A % X.

* _ IN OUR SPECIAL ACCOUNT

17” Diagonal COLOR 

with $1,500
You can have this 17“ RCA XL-100 
COLOR TV—and your money.grows to 
$1,897 inTZmont/isJ

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 in 
214 years.

Or With $j 0,000 _
And your money grows to $10,691.09 in 
1% years.

Or With $20,000
And your money grows to 
$21,024.81 in l year.

19’1 Diagonal COLOR 
Remote-Control

■HM $1,500
ss

You can have this 19~ RCA XL-100 
COLOR TV. . .with Remote Control. < 
.and your money grows to $1,695.54^172 
months.

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

Or With $5,000
And your money grows to $5.408.95 in 
2’A years.

Or With $1 0,000 J 
And your money grows to $10,551.99 X 
in 114 years.

Or With $20,000 y
And your money grows to A 
$20,890.22 in 1 year.

Enjoy Your TV NOW PLUS .

EARN INTEREST
•Funds must rem*n in thė ipeool eccount for t*m of cortifeete. From your depose. we deduct the cost of tfw item, but the wrtwwt you Mm peye 
♦or it, pArs gnres you an Mdmrxuii gen of 6 to 7% % on your fufl deposit. Federal regulom require substantial interest penalty for ©arty 

withdrewel.

Oto PLAINT S OFFICE-
OAKTON STREET

DES PLAINCG HIFNOIS 60016 
TELEPHONE 797-0720

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
AIM IP A OFFICE 
3434 WEST WORTH AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS MM47 
TELEPHONE. RKim

*'MAIN OFFICE: 6245 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS IM36 TELPTONE: <71-7575

— NAUJI&NG&. CHICAGO t, IUL— SATURDAY, JULY 17, 1976

---
---

---
--

 —
—

—
—

 ------
---

-r
r-1

---
---

---
---

^-
Tn

iB
iM

M
M

w
iij

 ____......................... 
' 

1 
' '



Chicago, Illinois 606081739 So. Halsted Street

1739 So. Halsted St., Chicago, Hl. 60608

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

NAUJIENŲ Taupykite dabar
pas musPIKNIKAS

POLONIA SODE
Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

RSAU

$3.00
$2.00

Taupykite dabar.

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

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

MAUJIINoi, CHICAGO 1, 1U,— SATURDAY, JULY 17, 1976

Užbaigimąjį žodį tarė kuu. 
SL Noimanas, kuriame atžymė-

įsteigta 1923 metais, t
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

Prancūzijos čam pa no pardavėjas 
New Yorke pastatė pačią didžiausią 
šampano stiklinę. Stiklai taip sustay- 
H, kad vienu kartu galima pripilty. 
17 šampano stiklų. Tikrumoje šempa
nas pilamas tiktai į viršutinį stiklą. 
Kai jis prisipildo, tai šampanas bėga 
į antrąjį. Panašiai jis bėga ir į se
kančius stiklus. Kai prisipildo apa
tinis stiklas, tai jis kviečia svečius 
pasiimti stiklą ir ragauti šampaną.

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

TEL. 421-3070

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4-00, o kietuose 

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

tienė, Renoldas Pipynė ir Arū
nas Dagys.

šiais metais baigėsi Kolegijos 
ir kitų organų kadencija. Į nau 
jos Kolegijos sudėtį ateinan
čiam trimečiui tapo išrinkti: 
prezidentas krt. AL Tamulėnas

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

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

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

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. ,',n

Dr. A. J. Gussen
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik__________
Minkštais viršeliais tik__________________________

AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar tik__________

sai išeivijoje, nusako kokiais 
keliais privalėtų pasukti mū
sų tauta, kad laimėjus praras-

Po sveikinimų sekė V. Karo-I 
I so paskaita “Mūsų dvasiniai 
ryšiai su Amerika’’. Paskaitos 
įvade buvo atmestas plačiai 
priimtas lietuvių raštijoje tei
gimas. kad Amerikos kultūra 
ir civilizacija yra sudaryta iš 
įvairiausių tautų atsivežtų kul
tūrinių ir dvasinių įnašų. Ame 
rik’a iškilo ir susidarė revoliu
cijos eigoje, atmesdama feoda
lizmą, monarchinę santvarką, 
luominį susiskirtymą ir bend
rai visą europėjinę kultūrą. 
Amerikos laisvės idealai gimė 
Vakarų Europoje drauge su re
nesansu, humanizmu ir refor
macija. Po pralaimėtų kovų 
prieš despotizmą, laisvės kovo
tojai pasitraukė į Ameriką, ku 
rioje sukūrė visai naują sank 
varką, kultūrą ir civilizaciją. 
Amerika iškilo į pasaulio vir
šūnes įgyvendindama' laisvo 
žmogaus principus, kurie buvo 
Europoje paneigti. Tik tos tau
tos veiksmingai prisidėjo prie 
Amerikos demokratijos staty
bos, kurios dar būdamos Euro
poje kovojo prieš savus ar sve
timus despotus.

Po paskaitos sekė pertrauka, 
po kurios prasidėjo Kolegijos 
ir kitij organų pranešimai ir 
atskaitomybė. Iš pranešimų pa 
aiškėjo, kad veikla vyko toliau 
nuosekliu tempu ir veik vįsi nu 
matyti uždaviniai tapo reali
zuoti. Kolegija padariusi žy
gius, pagal pereito Sinodo nu
tarimus, kad įstojus į Pasauli
nę Reformuotų Bažnyčių Są
jungą. Dabar,", atvykęs specia
lus a(stovas"pranešė mūsų pas-

prof. dr, K. Kurnatauskas ir il
gametis Kolegijos prez. dr. J. 
Mikelėnas bei doc. kun. J. Pau 
peras penkeriems metams pras
linkus nuo jų mirties.

Po to sekė sveikinimai žod
žiu ir raštu.

Kun. K. Burbulys sveikinda
mas priminė, kad šis Sinodas 
susirinko 200 metų Amerikos 
laisvės ženkle, tad verta pri
minti, kad pirmieji ateiviai sa
vo ateitį rėmė evangelijos tie
somis. Amerika tol bus galinga 
ir stipri, kol gyvens prisilaiky
dama Kristaus mokslo ir nepra 
ras tikėjimo, i

Inž. M. Nagys, sveikindama 
Ziono parapijos vardu, linkėjo 
Sinodui visokeriuopos sėkmės.

Senjr kun. A. Trakis nurodė, 
kad Sinodas kaip stovėjo taip 
tebestovi savo tautos laisvės ir 
demokratinių idealų sargybo
je. Kai žvelgiame į Amerikos 
200 metų nueitą kelą, galime 
drąsiai tvirtinti, kad mūsų pro
tėvių pasirinktas reformacijos 
kelias nebuvo klaidingas. Mū
sų tauta, atmetusi reformaciją, 
prarado savo valstybinį ir tauti 
nį savistovumą ir jos šiandie
ninė padėtis didele dalimi pri
klauso nub XVI a.padaryto 
istorinio sprendimo. Galime 

ateinančios

Jr. gen. supt. kun. St. Neima- 
nas, supt. kun. P. Dilys, kun 
Fr. Barnelis, krt. Bružas, krt 
E. Holenderienė, krt. V. Karo 
ras ir krt. J. Kregždė. J revizi 
jos komisiją: krt. P. Variako 
jis. krt. St. Dagys ir krt. A. l'z 
nienė. ’ • -x *

Sekančią dieną, sekmadienį 1 
įvvko iškilmingos Sinodo pa
maldos, kuriuose aktyviai da-i 
lyvavo atvykęs įgaliuolinis Dr. 
kun, A. O Miller. Pagrindinį Į 
pamokslą pasakė supt. P. Di
lys, paimdamas pagrindam a p. 
Petro priminimą, “kad stovime 
laisvėje, kurią mums davė Kris 
tus, bet naudokime laisvę gė
riui, o ne piktiems darbams”.

Kaip tik šis klausimas iškyla 
visu aštrumu, švenčiant Ameri
kos laisvės 200 metų sukaktį. 
Esame liudininkai, kaip beveik 
neribota Amerikos laisvė yra 

i naudojama piktiems darbams, 
kas sukelia daug negerovių. 
Pradedama pranašauti, kad per 
plačios laisvės gali paskandin
ti šį laisvės kraštą chaose. Prieš 
mus yra atviri du pasirinkimai: 
ar pasirinkti totalitarizmą, ku 
ris užtikriną visiems darbą, ne
mokamą gydymą, nemokamą 
mokslą ir aprūpinimą senatvė
je, bet tolygiai neišvengiamą 
Gulagą.

Totalitarizmo laimėjimai te
galimi tik žmogaus laisvės pra 
radimo kaina. Amerika paskel 
bė revoliuciją prieš despotiz
mą vardan žmogaus laisvės. 
Reikia atminti, kad su žmogaus 
laisve yra surišta atsakomybė, 
kuri yra negalima be tvirtų mo 
ratinių pagrindų. Kaip tik šio
je Amerikos kovoje už laivę 
krikščioniškos Bažnyčios su vai 
dino didelį vaidmenį! šiandie
ną visos religijos pergyvena gi
lią krizę. Neatstačius krikščio
nybės prarastą moralinį auto
ritetą nebus galima sulaikyti 
didėjančio chaoso ir artėjan
čios grėsmės Amerikai. Ką rei
kštų Amerikos žlugimas visam 
pasauliui ir mūsų tautai yra 
savaimia suprantama tiesa. Tu 
rime suprasti, kad mūsų pas
tangos įtvirtinti savyje Kris
taus paskelbtas tiesas nėra vien 
pastangos pateisinti save Die
vo akyse, bet tolygiai kova už 
Amerikos ir mūsų tautos lais-

Baigtis kun, P. Diliui pana 
slą, iš sakyklos prabilo atvykęs 
PBB Sąjungos atstovas prof. | 
dr. Allen O. Miller, kuris nepa
gailėjo lietuviams reforma
tams užtarnauto pripažinimo, 
tad sugebėjo sunkiausiose są- 
ygose ištverti ir parodyti savo 
dvasinį gyvastingumą. Toliau 
nupasakojo PRB Sąjungos veik 
lą ir nurodė prieš kokias prob 
lemas yra pastatytą* mūsų am 
žiuje visas krikščioniškas pa
saulis. Baigdamas pasveikino 
Sinodą priėmusį galutiną nu
tarimą tapti Sąjungos pilnatei
siu nariu.

$2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

• jo nuveiktus darbus ir Įvykius 
•k bažnytiniame gy venime perei

tų metų In-gyje.
Pamaldos buvo baigtos sugo

dojus, vedant solistei Idai Ta- 
mulėnienei, Amerikos ir Lie
tuvos himnus.

Po pamaldų Sinodo dalyviai 
ir svečiai susirinko savo salė 
je pietums, kurių metu pabend 
rauta, pasidalinta mintimis ir 
tarta vieši žodžiai.

i XXIX Sinodas buvo sekmin- 
!gas savo darnia dvasia ir rim
timi. Sinode nesijuto pesimiz
mo ar pasimetimo nuotaikų. 
Žvelgiama su optimizmu į atei 
ti, nes tikima į tiesos pergalę 
prieš melą ir smurtą.

Iš sveikinimų rastų paminė
tini: Pasaulio Reformuotų Baž
nyčių Sąjungos gen. sekr. Dr. 
E. Pereit iš Ženevos, Š-. Ameri- 

prarasti kos Presbiterijonų Reformuo- 
pras-l tų ir Kongreguotų Bažnyčių Są-

XXIX Sinodas vyko Ameri-Jr vėlesnieji atsiliepimai. Kris- 
kos Nepriklausomybės 200 me-’ tus savo Testamente mus užtik
tų minėjimo ženkle. Tam tiks- rino, kad bus su mumis per vi
lui buvo paruošta akademinio sas dienas iki amžiaus pabai- 
lygio paskaita ir pasakytas gos, tad neprivalome 
prasmingas pamokslas. Ta te- tikėjimo į mūsų darbų 
ma kartojosi svečių tariame žo mingurną ir savo ateitį. , jungos gen, sekr. Dr. James. I. 
dyje ir atsiųstuose šveikini-Į Sinodo direktorium buvo iš-; McCord, gen. konsule J. Dauž 

ardienė, sen. A. Keleris ir kun. 
’r. Barnelis iš Vokietijos, krL 

krt P. Bružas ir Deveniai iš Santa Monicos ir 
atstovą prof. dr. Allen O. Mil- krt. V. Karosas. Pagal nusisto-|daugelis kitų, 
lerį, kuris pranešė Sinodui džiu vėjusią tradiciją pirma pager- 
gią žinią, kad Amerikos lietu- biami mirę žymesni veikėjai 
vių ev. reformatų Bažnyčia yra metų bėgyje. Paminėti krt Jo- 
priimama pilnateisiu nariu į nas Pelanis ir \ ioleta AčaitG 
Sąjungą ir galės dalyvauti š.,Wilson, Martyno Ačo duktė. 
Amerikos Reformuotų Bažny- prisiminti mirties 10-čio proga 
čių suvažiavimuose su balsavi
mo teise.

Lietuvos Ev. Reformatų Ba
žnyčia yra įstojusi į Pasaulinę 
Reformuotų Bažnyčių Sąjungą 
nuo pat jos įsikūrimo dienos, 
bet Lietuvos tarybiniai organai 
neleido .šaukti nei Sinodų, nei 
dalyvauti Sąjungos pasaulinė
se ar. kontinentiniuose suvažia 
yimuose. Tą pareigą teko pe
rimti Tremties Bažnyčiai. Da
bar įgavus Amerikos lietuvių 
ev. reforma tų Bažnyčiai pilno 
ųario statusą, jos svoris pasau- 
.liniame protestantiškame pa
saulyje žymiai padidės.
- XXIX Sinodas įvyko 197(5 m. 
birželio 26-27 d. Chicagoje, lie
tuviu ev. reformatų bažnyčio
je, prie 5230 So Artesian Ave. 

• Sinodas nepasižymėjo gausu
mu, nes išskyrus rokfordiečių, 
nebuvo atstovų iš tolimesnių 
.vietovių. Tebuvo prisiųsti gau
sūs-sveikinimai iš tolimiausių 
pasaulio užkampių, Naująją' 
Zelandiją įskaitant 
: Gen. supt kun. St, Neimanas 
atidaromoje kalboje pabrėžė, 
kad susirinkę šiame Sinode re 
prezentuoja viso pasaulio lietu
vius reformatus, nežiūrint ar 
būtų tėvynėje ar išsklaidyti po 
..visą platųjį pasaulį. Mes jau
čiame, kad šioje valandoje jie pasidžiaugti, kad 
visi savo mintimis_yra su mu- žinios iš mūsų pavergtos tėvy 
mis^ ką Tiudija-gausūs' laiškai 'nės'ir'tolygiai'prašiveržią Lai

niuose. Ta pačia proga Pašau-, rinktas krt H. Povilonis, cen- v 
line Reformuotų Bažnyčių Są- zorium supt kun. P. Dilys į sek I 
junga atsiuntė savo specialų retorijatą

tangų rezultatus. Sinodas vien-[ 
balsiai priėmė nutarimą, ku
riuo tampa pilnateisiu PRB Są 
jungos nariu.

Pirmą sykį Sinodas išklausė 
Devenių Kultūrinio Fondo veik 
los apyskaitą. Valdybos pirmi-į 
ninkė D. Bobelienė pranešė, 
kad jau susidarė nuošimčių 
nuo kapitalo per 9 tūkstančius 
dolerių. Matomai DKF rado pla 
tų atgarsį lietuvių visuomenė
je, nes gauta ir gaunama daug 
prašymų knygų išleidimui. Vai 
dyba jau peržiūrėjusi ir pasky
rusi lėšas 4 knygų išleidimui, 
kiti reikalavimai bus peržiūrė
ti vėliau.

Taip pat džiugią žinią pra
nešė “Mūsų-Sparnų” redakto
rius krt. J. Kregždė, nes 40-sis 
žurnalo numeris išėjo laiku ir 
randa platų.atgarsį lietuviij vi
suomenėje. Iš gaunamų laiškų 
ir spaudos atsiliepimų, susida
ro nuomonė; kad žurnalas yra 
aukštai vertinamas ir gretina
mas su rimčiausiais lietuvių 
spaudos organais. z ’

Kiek sušlubavo L.i e tuvių 
Evangelikų Tarybos veikla, 
bet padaryti paskutiniame po
sėdyje nutarimai turėtų pagy
vinti jos veiklą. Aktyviai veikė 
Moterų Draugija ir kas svar
biausia jaunimas pradeda ak
tyviai įsijungti į bendrą darbą. 
Kolegija pristatė Sinodui ketu- 
rius kandidatus į Kuratorius, 
iš kurių trys priklauso jaunes- 
nejai generacijai. Naujais ku
ratoriais Sinodo tapo išrinkti:

/ z .. i;

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša
♦ 3

b I 1 jS
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Altos ir Vliko atstovę pasitarimas
Vliko vicepirmininkas dr. Šidlauskas, dr. V. Šimaitis, kun. I 

Br. Nemickas, lydimas savo 
brolio R. Nemicko, liepos 8 d. 
atsilankė į Altos būstinę Chi- 
cagoje. Čia įvyko pasitarimas
su Altos vadovybės nariai. Da-.bus. Aptarti dabarties Lietuvosl 
lyvavo T. Blinstrubas, dr. K.I laisvinimo uždaviniai, laisvini

J. Prunskis.
Drl Br. Nemickas painforma

vo apie dabartinius Vliko dar-

Gaila eina į “tarptautinę areną”
Juozas Gaila, Algimanto Gečio patariamas, sąmonin

gai nešaukia naujai “išrinktos” JAV Lietuvių Bendruo
menės tarybos, kad galėtų baigti didelę “tarptautinę mi
siją.” Gailos ir Gečio vadovaujama Illinois valstijoje ne
registruota Bendruomenė jau seniai užmezgė tarptauti
nius ryšius ir pradėjo didelę “Lietuvos laisvinimo” akci
ją. Jeigu sušauktų naujai “išrinktą” tarybą posėdžio, tai 
galėtų susitrukdyti “laisvinimo darbas”. Juk nežinia, ką 
gali nauja taryba padaryti. Senoji taryba Bendruomenei 
vadovauti pasirinko Gailą ir Gečį, bet ar naujai išrinkto
ji taryba norės ir toliau palikti juos toje tarnyboje, tuo 
tarpu dar neaišku.

“Rinkimai” jau seniai praėjo. Gaila su Gėčių jau tu
rėjo sušaukti naujai išrinktuosius ir nupasakoti jiems 
atliktus darbus ir atsistatydinti. Bet šitas kelias pavojin
gas. Nežinia, ar tie naujieji tarybos nariai panorės palik
ti užimamose vietose visus samdytus tarnautojus. Jeigu 
paliks, tai patvirtins dabartinį Bendruomenės suskaldy
mą ir visišką izoliaciją nuo lietuviškos visuomenės. Jei
gu nepaliks, tai kas baigs “tarptautinę misiją”, kurią. 
Gaila su Gėčių pradėjo? Šie du Amerikos lietuvių orga
nizatoriai nutarė geriau išrinktųjų nešaukti posėdžio, 
geriau jiems dar nieko nesakyti apie atliktus darbus, bet 
baigti “tarptautinę misiją”, kuri galės bent dalimi nu
baltinti kelių metų nesėkmę.

Samdyti Bendruomenės politikai keliais atvejais ban
dė pasiekti. atsakingus Valstybės Departamento pareigū
nus, bet jiems nepavyko. Nei vienas atsakingas pareigū
nas ne tik Gečio bei Gailos nepriėmė, bet jiems mažai ga
lėjo padėti ir gražiosios Zerro ryšiai su kongreso komi
tetų nariais. Ji naudojo visas jai prieinamas priemones, 
bet — nulis. Ji bandė prieiti prie JAV ambasadoriaus 
prie Jungtinių Tautų D. P. Moynihano. Bet Moynihan 
pirma atsistatydino, negu naujai kylančius lietuvius po 
litikus priėmė- Jie išaiškino, kad krašto prezidentas pil
niausiai pasitikėjo jo paties pasirinktu ambasadorium, 
jis buvęs agresingas, įdomus ir naudingas, bet blogiau
sia, kad “krašto liberalų sluoksniai” nepritarė Moyniha- 
no vedamai agresingai tupčiojimo politikai, ir jis, Gečio 
bei Gailos nepriėmęs, atsistatydino. Tuo reikalu Juozas

Gaila, vis dar JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininkas, 
šitaip rašo: \

“Jau seniai LB (Lietuvių Bendruomenės) ats
tovai stengėsi išgauti audienciją pas JAV ambasado
rių prie Jungtinių Tautų, bet visos pastangos nuėjo 
veltui. Susidarė padėtis, kad lengviau prieiti prie 
krašto prezidento nei prie jo ambasadoriaus. Tai tik 
patvirtino užuominas, kad prezidento ir kitų val
džios pareigūnų pareiškimai Pabaltijo kraštų oku
pacijos nepripažinimo klausimu tebuvo, skirti tik vi
daus rinkai, stengiantis, kad tas klausimas, jokiu bu- 
du neiškiltų tarptautiniame forume”. (Darbininkas, 
1976 m. liepos 16 d. 3 psh)
Gaila, aprašinėdamas jo vadovaujamos delegacies 

žygį pas JAV ambasadorių Jungtinėse Tautose, tvirti
na, kad jam lengviau prieiti prie krašto prezidento, negu 
prie prezidento paskirto ambasadoriaus. Prie ambasado
riaus Moynihano jam nepavyko prieiti,y bet naujai pas
kirtas ambasadorius Scranton ne tik jį-priėmė, bet suti
ko nusifotografuoti su visa delegacija. Pasirodo, kad pas 
ambasadorių buvo, be Gailos ir Gečio,. Rasputinui Kisi- 
gerį prilyginęs Rimas Česonis, audiencijų negaunanti 
Aušra Zerr, ilgarankė Daiva Kezienė ir Batuno pirmi-

i

SIMAS KUDIRKA SU ŽMONA GENE

mo veiksmų bendradarbiavi
mas. Pasidžiaugta, kad Vliko ir 
Altos kooperaviutas vyksta sėk 
mingai, išreikštas noras, kad vi 
sų veiksnių bendras darbas vyk 
tų sutartinai, laikantis savos 
srities. Numatyta, Vlikui ir Al
tai palaikant nuolatinį ryšį, tęs 
ti bendrą darbą Lietuvos lais
vės labui;

PAVASARIS EINA KARPATŲ 
KALNAIS

Rašo Dan Kuraitis

lavo pinigų už pagamintas ir rusams atiduotas prekes, 
— aš pasakiau.

—Aš gyvenu Pragoję ir tokio dalyko negirdėjau, 
o pats gyveni Amerikoje ir daugiau žinai apie tai, kas 
darosi Pragoję, — jis man atsakė.

—Aš žinau daugiau, nes aš turiu progos užgirsti 
abi puses, o tamsta .gali patirti tiktai tą, kuri dabar
tinei valdžiai yra naudinga, — aš paaiškinau. — Ži
nok. kad čekai turėjo radijo stotį, kari u^ieniams pca- 
nešinėjo kiekvieną svarbesnį žingsnį, tuo tarpu jūs 
nieko apie tai nežinojote, nes tos radijo žinios buvo 
tiktai labai ištikimiems čekams.

'Prie ambasadoriaus Scrantono jie priėjo, bet kad jie 
būtų priėję .prie JAV prezidento, tai nesamę girdėję. Gai
la šį palyginim ąlabai jau nevykusiai parinko, kaip- savo 
laiku palyginimus nevykusiai buvo parinkęs tas pats vi
ceprezidentas Rimas Česonis. JAV prezidentas Fordas 
priėmė Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininką Dr. Ka
zį Bobelį ir Susivienijimo Lietuvių Amerikoje' prezidentą 
bei ALTo viceprezidentą Povilą P. Dargį, bet iki šio meto 
jis nepriėmė nei Gailos, nei Gečio, nors jis- įsivaizduoja, 
kad jiems lengviau prieiti prie prezidento, negu prie am- 
ambasadoriaus.

Gaila tvirtina, kad prezidento ir kitų pareiškimai 
Pabaltijo kraštų okupacijos nepripažinimo klausiniu 
buvo skirti tik vidaus rinkai” ir kad jie jokiu- būdu nebū
tų keliami tarptautiniame forume, bet jis nepaminėjo nei 
vieno fakto šiam savo ir visos jo vadovaujamos delegaci
jos nusistatymui patvirtint . - . A-

Ar kartais Gailai ir Česoniui nekyla mintis, kad pre
zidentas jo vadovaujamos delegacijos del tokie kvailo, 
jokiais duomenimis neparemto tvirtinimo nenorį priim
ti? Ar jiems nekyla mintis, kad. tokiais pačiais sumetimais 
ir ambasadorius Moynihan -jų nepriėmė. Daniel Moyni
han vedė atkaklią kovą su komunistais, jis neturėjo; lai
ko aiškinti tiems jauniems žmonėms, kurie nenori moky
tis. Protingi žmonės pirma faktus sužino/ juos tiksliai 
nustato, o tiktai vėliau apie juos praveria burną, tuo tar
pu mūsiškiai diplomatai pirma kalba, o vėliau iš kitę pa
tiria, kad jų nuomones ir pareiškimai buvo klaidingi.

Visa tai būtų labai juokinga, jeigu nebūtų liūdna 
Liūdna, kad lietuvius bando atstovauti- tie, kurie neturi 
lietuviu įgaliojimų ir nežino, kaip lietuvių: tautos kovos 
aspiracijas formuoluoti. '

Palydovas atidžiai klausė, ką aš ja mpasakiau, bet 
tylėjo. Matyt, kad dar nežinojo, ką pasakyti, šiuo 
klausimu jftm nebuvo duotos jokios instrukcijos.

Kuo komunistai ir rusų primesta valdžiai išnieki
no paminklą Jonui žižkai? šalia paties didžiausio ko
votojo už Čekoslovakijos laisvę, jie paguldė žmogų, 
kuris užtraukė čekams didžiausią nelaisvę, šalia dide
lio čekų didvyrio, jie paguldė didžiausią mizeriją, 
slieką. . ,

žižka kovojo prieš įsiveržėlius į Bohemiją, tuo tar
pu greta jo padėti palaikai žmogaus, kuris žingsnia
vo su įsiveržėliais. Kovės metu tautos didvyris akies 
neteko, o šalia jo palaidotas “kovos metu” perdaug 
taukų užsiauginęs tipas.

šalia Jono žižkos paminklo komunislai palaidojo 
Klemenso Golvaldo palaikus. Be to, šalia už laisvę ko
voj ushj ir gyvybę atidavusių čekų buvo pastatytas pa
minklas raudonarmiečiams, plėtusiems sovietų impe
rijos sienas, bet visai susirūpinusiems čekų tautos lais
ve ir krašto nepriklausomybe. Be Gotwaldo, okupan
tas grūdo greta žižkos įvairiausių komunistų lavo
nus. Pilietinio karo metu Jono žižkos kapas buvo iš
draskytas ir palaikai išmėtyti po visus kraštus, tno 
tarpu Gotvalo lavonas guli visoje pilnumoje, tarytum 
tai būtų buvęs čekiškas Leninas.

G O TV ALDAS IŠNAIKINO OPOZICIJĄ

Sovietu karo jėgų Pragon atneštas Klemensas Got- 
valdas keliais atvejais gyrėsi, kad.? Čekoslovakijaja 
komunistai pasieks savo tikslo — valdžibs — taikio-. 
mis priemonėmis. Toks pareiškimą jis padarė, kai už 
komunistų partijos kandidatus balsavo 38% čekų. Tai 
buvo didelis laimėjimas, nes prieš karą Čekoslovaki

Kongresmanas pries 
pakeltus muitus

Illinois kongresmanas R. Mc 
Clory (resp.J savoraštu Altos 
pimt dr. K. Bobeliui pranešė, 
kad: jis kreipėsi į Valstybės 
departamento sekretorių H. 
Kissingerį, atkreipdamas, jo dė 
mesį, jog Sovietų Sąjunga do
vanų siuntoms pakėlė muitus 

• nuo 100 iki 1000%. Kongresma
nas pabrėžia, kad tai nesideri
na su Helsinkio susitarimų 
dvasia; kad tai bus didelis ap
sunkinimas J'AV piliečiams ir 
jų giminėms Sovietų Sąjungo
je, ypač lietuviams, latviams ir 
esftams, besistengiantiems bū

tiniausiais reikmenimis aprū
pinti, savo artimuosius, Kong
resmanas skatina, kad. JAV vy
riausybė kreiptųsi į Sovietų Są 
jungos ambasadorių Dobryni
na ir į patį Brežnevą, perteik 
dama nepasitenkinimą tais mui
tais ir pažymėdama, kad tai
tik kliudo geriems santykiams vių- Tarybos garbės pirm. A. 
(tarp abiejų kraštų.

Energingi vgčiai
Lietuvos vyčiai energingai 

siuntinėja laiškus amerkiečių 
spaudai, valdžios asmenims, 
kurie gina Lietuvos reikalus. 
Vyčių vyriausioji taryba at
siuntė Amer. Lietuvių Tarybai 
raštą, pranešdama, kad jie gy
vai skleidžia Altos Teidinf “Lit 

I huania”, siųsdami v y s k u- 
pams, laikraščių redaktoriams

ir reporteriams, dalindami JAV 
200 m. sukakties minėjimuose. 
Prašydami dar 250 egzemplio
rių to leidinio, išlaidoms atsiu
ntė vyčių centro, Naujosios. An
glijos apskričio ir 30-tos kuopos 
auką 60 dot

Prieš tironiją Pabaltijy

Kongresmanas Jack Kemp 
• (resp.. New York)- savo, atsiųs 
tame Amerikos Lietuvių Tary
bai sako:: “Būkite užtikrinti dėl 
mano troškimo palengvinti ~rr 
užbaigti Sovietų Sąjungos tiro
niją, slegiančią Rytų Europos 
žmones, kurių laisvės meilė, yra 
taip pat didelė, kaip ir mūsų”.

-f _ "

Kongresmanas, reikšdamas 
kritišką nuomonę dėl Helsin
kio susitarimų, pažymi, kad So

lią Baltijos- valstybėse, Čekos
lovakijoje, Vengrijoje. Was
hingtone sudaroma komisija 
Helsinkio susitarimų vykdymui

lykų, daryti spaudimą įSovie- 
tų? Sąjungą dėl' žmogaus teisių 
laužymo Rytų: Europoje, pri
menant laikytis Helsinkio nu
tarimų, — rašo kongresmanas.

Baltieji Rūmai užtikrina

Atsakydamas į Miami Lietu-

Kaulakio raštą, Baltųjų Rūmų 
korespondencijos direktorius 
R. L. Elliott pakartojo prez. 
Fordo ’ (1975;VII.25)< duotą- už
tikrinimą, kad JAV nepripaži- 
na Baltijos valst inkorporavi
mo ir kad JAV daro pastangų 
užkirsti kelią Sovietų Sąjungos 
Bei Kubos intervencijai Afriko
je. JAV savo politine ir ekono
mine parama siekia Afrikos 
valstybėms pilnos laisvės, be 
svetimųjų dominavimo.

joje komunistus žmonės ir policija galėjo suskaičiuoti 
rankų pirštais. Iš mažo narių skaičiaus jie surinko veik 
trečdalį balsavusių, tai, aišku, didelis laimėjimas.

BetGotvaldas tapo visai kitu žmogumus, kai? kituo
se rinkimuose, vykusiuose netrukus po “didelio laimė-, 
jimo”, savivaldybės rinkimus komunistai visai prakišo. 
Iš kur komunistai galėjo gauti 38% balsavusių, šian
dien dar sunku pasakyti. Už juos turėjo balsuoti žmo
nės, kurie komunistais niekad nebuvo.

Tiek laisvasis pasaulis žino, kad Gotvaldo valdo
mi komunistai, pralaimėję savivaldybės rinkimus, vy
kusius tuojau po “didelio laimėjimo”, pradėjo nau
doti policiją prieš savo partijos priešus. Gotvaldas bu
vo sudaręs koaliciją “visų demokratinių jėgų’’. Taip 
jis skelbė tais laikais, taip komunistinė spauda dar ir 
šiandien tebeskelbia. Bet komunistai visai nenori nie
ko žinoti apie dar didesnį pralaimėjimą, pa tokio “di
delio laimėjimo?’ Atrodo, kad čekai sąmoningai pir
muose rinkimuose balsavo už komunistų paskelbtus 
sąržšns*. o savivaldybių rinkimuose visai nuo jų nusi
suko.

Gotvaldas, pasigyręs, kad Čekoslovakijos komunis
tai demokratiniu būdu praeis prie valdžios parlamen
tui demokratiniu būdų prieis prie valdžios parlamen
te ir visame krašte, visai neteko lygsvaros, kai komu
nistų partija labai žiauriai pralaimėjo savivaldybių 
rinkimus. Ispanijoje,zkai monarchistai pralaimėjo sa
vivaldybių rinkimus, tai vyriausybė ir vyriausias ka
riuomenės vadas gen. Sanjurio, patarė karaliui išva
žiuoti. Krašte negali būti monarchijos^ jeigu savival
dybės yra respublikoniškos. Kariai ir vyr iausybė'žino
jo, kad kiekvieną dieną krašte kils konfliktas. .

čekams buvo aišku, kad Gotvaldas, pralaimėjęs 
„savivaldybių rinkimus, turėjo atsistatydinti. Bet jis pa

, — NAUJIENOS, CHICAGO B, ILL. — SATURDAY, JULY 17, 1976

Ketvirtį milijono skaitytojų 
Į turįs “The Times Union’ dfen 
’ raštis įsidėjo ilgą AP* korespan 
dento Th. Kent pranešimą iš

1 Leningrado apie padėtį Balti- 
1 jos valstybėse, pažymint; kad 
J JAV nepripažįsta jų inkarpo- 
! racijos į Sov. Sąjungą. Straips 
■ nio iškarpą Altos centrui at- ' 
siuntė Rochesterio Liet, tary-

I bos pirm. J. Jurkus. »
“Miami Herald” išspausdino 

Pauliaus Leono laišką, kuris 
primena valsL sekretoriaus pa
reiškimą dėl žmogaus teisių 
Chilėje ir klausia, kada. H Kis- 
singeris pradės laikytis tos pa
čios linijos link komunistinių 
kraštų, kurie visiškai negerbia 
žmogaus teisių, kur tortūras 
kenčia milijonai žmonių.

Filinas apie lietuvius-
Švenčiant JAV 200 metų su

kaktį Milwaukeje liepas 3-4 
d. buvo rodomas filmas apie 
lietuvių buities p a r o d ą, 
kuri buvo praeitais metais or
ganizuota p. Balčiūnienės, Ra

čiūno. Filmą susuko ŲS Infor
mation Agency, iš 45 tautybių, 
dalyvavusių parodoje, parink- 
dama 4 geriausias parodas, jų 
tarpe ir lietuvių, šiemet tą fil
mą matė daug tūkstančių, žmo
nių, apie 30* tautybių.

Dar 30,000
Altos išleistos, knygelės. “Lit

tafaučių 25,000 egzempliorių ir 
jos pareikalavimas toks- didelis, 
kad vėl antros laidos spaudi- 
nama 30,000 egz. ' . v

Washingtonasr stebės
‘‘ Maskvos elgesį

Nauja Washingtono komisi
ja, sudaryta sekti Helsinkio, su? 
sitarimų vykdymą^ ha kitų, dar 
lykų stebės,, kiek turi, , laisvės 
Maskvos kontrolėje, esančios 
tautos susirašinėti su gĮminė^- 
mis užsieny, seks ■—kaip, vyks
ta susijungti perskirtoms šei
moms ir žiūrės, kiek mi imami 
religinio ir kultūrinio gyveni
mo suvaržymai. Tą atstovų rū
mų posėdy paskelbdamas, kon 
gresmanas ML A. Russo (dem.^ 
III.) pabrėžė^ kad’ pavergtos 
Baltijos valstybės, kaip ir JAV, 
turi neatimamą. laisvo apsispreni 
dimo/ir tautos suverenumo teU 
sę.

PEACE COSTS VONEY

BUY U.S. SAVINGS BONDS

sielgė atvirkščiai. Bet kurioje demokratinėje valsty
bėje bet kurios partijos politikas, netekęs savivaldy
bių paramos,, būtų pasitraukęs- ir užleidęs vietą lai
mėtojui ar laimėtojams. Bet Gotvaldas buvo ne demo
kratas. Jis nesielgė taip, kaip būtų pasielgę demokra
tinių partijų: vadai, pralaimėję rinkimus. Jis buvo ko
munistas. Demokratinius obalsiuš jis skeibė, kol tie 
obalsiai buvo jam naudingi. Bet jis nuo jų nusisuko, 
kai pamatė, kad krašto gyventojų dauguma nuo ko
munistų sukasi.

Vietoj atsistatydinimo,. Gotvaldas įsakė polici
jai pradėti klausinėti ir nuodugniai tardyti rinkimus, 
ialaimėjusių demokratinių partijų vadus ir rinkimus 
laimėjusius kandidatus. Klausimas tuojau, iškilo ka
bineto posėdyje. Savivaldybių rinkimus laimėjusių 
partijų atstovai Gotvaldo kabinete pradėjo klausinėti, 
kuriais sumetimais' buvo areštuojami partijų, vadai ir 
laimėjusieji, kandidatai. Posėdyje ginčas buvo nepa
prastai aštrus, Gotvaldas- tuojau parodė savo komunis
tinę maskę, pradėjo svaidytis nepagnįsblis kaltfhimais 
Rimto pasieiškinĖtu» jis negalėjo duotų, todėl ir gin
čas ministerial kabinete buvo labai skystose Jia. norėjo 
patirti, iš kur laimėjusieji kandidbtai gavo pinigų 
rinkiminei kampanijai. Kai buvo iškelfe* klausimas, 
iš kur komunistei gauna, pinigų savo laikfaščiams ir 
lapeliams, tai ginčas der labiau paaštrėjo.
■> - (Bus daugiau)

SKAITYK^^
DIENRAŠTI “NAUJIENAS*1 

JOS VISAD RA^O
TEISYBE
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DR. ANNA BAUŪHAJ 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
K GERKLĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimu.

DR. it G. BALUKAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
M49 So. Putaskj Rd, (Crawford

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

Jei LcaUuiepia, SKambmu 374-BU04

SOVIETIŠKAI - RUSIŠKOS KULTŪROS 
ŽIEDAI OKUPUOTOJE LIETUVOJE

■mrr'

' DK. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ iR ŠLAPIMO 1AKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

F»x Valley Medical Center 
WO SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PITER BRAZIS 
PHT6ICIAN ANO 6UKULVN 
_2«4 WEST 71st STREET 

Ofisas- H Em lock 4-564$ 
Kezid.; J64-2ZJJ 

UUl^U VALAMUb. 
rirmadieuiais ir Kelviriad. 1—7 vaL. 
iiiUuiL. pviAJxiaUiejjix uuq 1—o, Hee. 

lt sexual, llcluq kuiliai'lls.

DR. PAUL V. DARG1S 
VlDYlUdAi IR UrtlKUKUA  ̂

WesTcne»Ter loiuniunny xuiuKoi 
mcQiCi>16S QireKlQriUS. 

r 

5. Mcnneun kg., yuaicnwer, 1IL
V ^XiAiNUub: d—oar do aieuoims ir 

jkdo auuL'4 še^iameiu. o—o vai 
lei.: Oox-X/D afDd 60Z-Z/Z6

JXILZr.; Lrl O-Ud/3

DR. W. EIS1N ■ E1SINAS 
MKwS^KIJA IK MvitKŲ UiWO 

UlrtcKVi.ŪOlN£ CMlKUKUUA 
6IJ2 60. KoQZifc A¥C., fYAL 6-Xv/0

VdjLAUuub pagai aužiiutniną. Jei neal- 
iLucpia. iKamDLQii mi 3-UuUL 

ttu. — && j-ooyj

DR. A. 8. GimCKAS 
vlOliUJAO 1K vniKUKUMO 
irtGlMklch AKIŲ L1UU6 

J$u/ nest lU3rd afreet 
volanuos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
" 489-4441 561-4605

ODOS EIGOS '^"CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVc. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

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

DR. J. MAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS

Tėviškės Žiburiai Liepos 8 d. 
nr. 28 antrašte “Dabartiniai 
Lietuvos miesto margumynai” 
persispausdino iš Biržuose lei
džiamo LakraŠčio “Biržiečių žo
džio” (kuris esąs uždraustas 
siųsti j užsieni) ilgą straipsnį, 
kuriame vaizdžiai piešiamas 
dabartinis gyvenimas viename 
Lietuvos mieste — Biržuose. 
Cituojame vieną epizodą, ps- 
vadintą “Muštynės”...

Biržuose yra rajono kultū
ros namai, kur paprastai ren
giami šokiai, bet į juos ateina 
giirtų ir dažnai įvyksta muš
tynės- Vienos tokios muštynės 
aprašytos balandžio 1 d. nu
meryje (“Iš šokių į teismą);

Muštynės
Niekas nenustebo, raš.oma, 

pamatę šokiuose su metru ran 
koje besisukiojantį Antaną 
Gerčių. Ar maža kvailysčių ši
tam ištįsusiam nesubrendėliui 
į galvą šauna? Žiūrėk, tai koją 
šokančiai porai pakiša, degan
čias cigaretes pro salės langą' 
praeiviams ant galvų svaido 
arba turtingą necenzūrinių žo
džių “kolekciją” demonstruoja. 
O šį kartą moterišku drabužių 
kriaučium apsiskelbė, merginų 
pečių ir krūtinės apimtį matuo
ja. Nepatiko vienai kvaili Ger- 
eiaus “šposai”. Atstūmė apsi
šaukėlį kriaučių Į šalį. Tas įsi-

Kongreso atstovas Bill Burlison 
nori pramokti raišioti rutuliuką, kad 
galėty laimėti rungtynes. Rutuliukai 
jam yra įdomiau, negu ilgos kitę kon 
greso atstovu kalbos, gana sunkiai 
suprantamuos.

ant grindų, ėmė spardyti. Per
plėšė švarką, ištraukė sagas, 
sukruvino.

Salėje tą vakarą buvo nevie
nas jaunuolis, tačiau visi abe
jingai žiūrėjo, kaip grupė chu
liganų spardo žmogų. Maža to, 
kai vienas vaikinas bandė su-

Ilgamečiam Lietuvių Jūrų Skautijos spoiisoriui, veikliam
A

ir tauriam lietuviui patriotui

MYKOLUI VAIDYLAI
mirus, užjuotų reiškiame jo giminėms ir jo artimiesiems 

drauge su jais giliai budėdami

LIETUVIŲ JURŲ SKAUTUOS VADU A IR NARIAI

KLEM DANTO
_ ■ r Buvęs maisto krautuvės savininkas

Gyveno 4255 So. Washtenaw Ave.

Mirė 1976 m. liepos 15 dieną, 8:00 vai. ryto, sulaukęs pusamžio. 
Gimęs Lietuvoje, Žagarės mieste.

Amerikoje išgyveno 53 metus.
* 4

Paliko nuliūdę: žmona Josephine (Ripskytė), švogerka Sophia 
Danto, dukterėčia Lorraine Janis su vyru John ir šeima, sūnėnas dr. 
Julius Danto su žmona Genevieve ir šeima, gyv. Scottsdale. Arizona 
’bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

šeštadienį, 3 vai. popiet kūnas bus pašarvotas P. Bieliūno koply
čioje, 4348 So. California Avenue.

Pirmadienį, liepos 19 d. 9:00 ryto bus lydimas iš koplyčios į Ne
kalto Prasidėjimo parapijos bažnyčia, o po gedulingu pamaldų bus 
laidojamas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Klem Danto giminės, drangai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, švogerka, dukterėčia, sūnėnas, giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. Tek LA 3-3572.

I

ŠVENTO RASTO PAMOKIME iR PAAIŠKINAU!
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
^Turėdami didį Kunigą Dievo namams, artinkimfo tikra Širdimi, 

pilnu tikėjimu". — Ebr. 10:21, 22. r f
Kuomet Dievo vaikeliai nori artintis pas jį ir būti jam patinkamais, jie 

turi turėti nesuteptą sąžinę, kad galėtų sakyti: aš darau visa norėdamas pa
mėgti Viešpačiui, o taip pat stengiuos pamėgti geram ir teisingam žmoguL 
Neužmirškime, kad tas, kuris pradėjo mumyse gerąjį prirengimo darbą, nie
kados nesikeičia; jei mes pilnai tikime j Jėzaus padarytąjį permaldavimą už 
mūsų nuodėmes, atnaujindami savo pasišventimą ir laikydami savo auką ant 
altoriaus, nedarydami kas mums patiems patinka, bet kas patinka Dievui, tai 
žinokime, kad pabaigę savo žemišką kelionę, mes įeisime j amžinąjį mūsų 
Viešpaties karalystę ir išgirsime jo pagyrimo žodžius: “Gerai darei, gerasis 
ir ištikimasis tame”

Visi žino, k«d mirtis yr» fiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? J tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rąžykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
A,/ 2533 W. 71st Street
h. •> Telef.: GRovehill 6-2345-6

fe ** 1410 So. 50th Ave., Cicero
W Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ TUT0M0BILIAMS PASTATYTI

žeidė. Kaip čia jo vyrišką oru
mą užgauna, “šposų” nesupran
ta? Spyrė merginai, paskui 
paskui trenkė kumščiu į smak
rą. Merginos šoko ginti J. Kri- 
zonis. Greičiui į* pagalbą puolė 
jo sėbras chuliganėlis Vidman
tas Margenis- Parvertė Krizonį

PERKRAUSTYMAI

!A 0 V 1 N G 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

— , . Tel. WA 5-8063—— j

MOV I N G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairip atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Te U F Rentier 6-1882

drausti įsisiautėjusius A. Ger
čių ir V. Margenį, draugas tim
ptelėjo jį už rankovės ir ištarė 
“nelįsk”. O po muštynių Mar- 
geniuf nepažįstamas vaikinas 
pasakė, kad slėptųsi, nes atvy
ko milicija. Suimtas Gerčrus 
grasino atsisakiusiam taikytis J- 
Krizonrui laisvėje liekančiais 
savo draugais.

Pradžioje Gerčius tebuvo ne
klaužada tėvų sūnelis, sakoma, 
vėliau — niekam likęs moki
nys, dar vėliau — pavojingas 
kitiems 'teisėtvarkos pažeidėjas. 
Kai nusikalto, buvo nuteistas 
dvejiem metam lygtinai su 3 
metų bandomuoju laikotarpiu. 
Ilgai auklėjo Gerčių mokykla, 
darbovietė, vaikų kambarys, ne
pilnamečių komisija. 1974 m. 
Gerčius tris kartus nakvojo 
blaivykloje. Nusikaltimo dieną

CRANE SAVINGS and Loan Association

r' '. .; ■ • •• r < B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

Mokama 4 metų 
Certifikatams.

Mažiausia $5,000 
ar daugiau.

Mokama T metų 
Certifikatams.

Mažiausia S LOGO 
ar daugiau.

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

. 2454 WEST 7Lst STREET
VALANDOS: Pirmadieniais, antradie

niais. Ketvirtadieniais ir pensta- 
diemais nuo 3 iki 7- vaL popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: an^zad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak.

Ofiso telefu 776-2880
Naujas rez. te let.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tek- PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

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

G Ė L I NJ N K A S

gėrė dar prieš pietus. Išsimie
gojęs gavo iš motinos du rub
lius ir susitiko su draugais prie 
vynu ir alum apkrauto stalo 
šašlikinėje. Prieš pat šokius su 
vienu panevėžiečiu tiesiog iš 
butelio dar išmetė puse litro 
“Ekstros”. Šitaip pasistiprinęs 
ir įvirto į šokių salę.

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

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

VALANDOS: Pirmad. ir ketvlrt. 9:G0 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad. ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

4505-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiau^?* ir šaltokai xn±s

ptu papuošimui ir sezoninės
— kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT?r f ,’AS)

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

Gintaro vasarvietę daug 
tautiečiu aplanko

Praeitą sekmadienį iš Chica- 
gos, III. daugelis tautiečių vyko 
paežerin į Michigan©, Indianos 
kopan. Pakeliui nemažai susto-

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

2454 WEST 71at STREET 
Ofise talaf.: HEmlock 4-2123 
Razid. talaf.: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-4H95.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban- 

x dažai. Speciali pagalba kojoms 
' 4 (Arch Supports) ir L t.

Valj 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1 
2850 West 63rd St., Chicago III. 60629 

Talofu PRospect 8-5084

EVERY TREE 
IS A FAMILY TREE

jroride yoor family with maaqr 
happy bouts of mreatioa. 

Tb<r’f why iff imporaatw protect 
them from forest ires bf 

following Stnokey’f ABCr 
Alwkys bold matchei till cdUL 
Be we » drown <11 campforu 

for the wbes, sad drown 
spun. Crash 

įmoka dendont

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI

; NAUJUKAS* * -

PWm! Only T9Q CM 
M<vent focetf foes

jo New Bufalo miestely, kur 
vyko Balzeko kultūros muzie
jau suruoštas piknikas su pro
grama, geru maistu, įskaitant 
daugelio pamėgtą kugelį.

Nemažai lietuvių vyko į ne
toli esantį mėlyną, kur patys 
nusiskindavo prinokusių mėly
nių, na dar priedu — patys pa
valgė šviežių mėlynių. Už mė
lynes šeimininkams moka 30 
cettų už svarą, jei pats prisi- 
skini, o e ji perki gatavai pri
rinktas, tai tenka mokėti po 40 
cętų už svarą.

Daugelis tautiečių nuo ryto 
iki vakaro maudėsi Michiganu 
ežere ir saulės vonias “priimda
vo”. Prie restorano matžėsi ke
letas lauke stalų, kur vyko šach 
matų simultantas. Patalpose, 
garaže matėsi žai kuriuos tau
tiečius žaidžiant su bilijardo 
kamuoliukis. Svečių tarpe ma
tėsi nekiln. turto brokeris p.Val 
dys. su jaunimų žaidė tenisą, 
ponai GėnČauskai, su dr. Rim
vydu žaidė šachmatais, O. Šu- 
laitienė su sūnum Edvardu jr. 
ir savo mamyte gėrėjosi gam
tos grožybėmis ir kt. Tik vėlai 
vakare vykome f Chieagą, kad 
kitą rytą su naujom jėgom kip-

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi 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.r kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriancio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGlETES (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
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 anglų kalbų

M. Zoščenko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyriniu novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriais pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pakarki!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pst dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2. *

Vincas Žamaitls. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 pat Kaina $1.50.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant pastų <r prldadaivr 
Čokj ar piniginę perlaidą.

VISI BIZNIERIAI
SKAITYKITE NAUJIENAS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuviq 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ. 
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS ■ VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDKINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
fLACKAWTCZ)

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

P. J. RIDIKAS j
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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BUŠAI Į PAVERGTU TAUTŲ EISENĄ
Šeštadienį, liepos 17 dieną, Chicagoje ruošiamaPavergtų 

Tautų dalelė eisena. Jie protestuos pi li's sovietų karo" jėgų pri
mestų komunistinę sistemą ir visai Bylų l'.uropai primestą ver
giją. Juo didesnė eisena, tuo geresnis bus protestas.

Bušai nuveš inaršuotojus i miesto centrą, kad galėtų daly
vauti eisenoje. Bušai eis iš Marquette Parko (informacijas teiks 
S- Mankus, 778-(>9OU), iš Cicero (St. Pranskevičius, (>56—2550) 
ir Brighton Par+ce ((Jiristine Austin 121-filOO).

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

i

Kristina Austin,
Chicagos Lietuviu Tarybos pirmininkė.

NAUJIENŲ PIKNIKO 
'TALKININKAI

i Dalyvaukime Nau
jienų piknike

valgyti ir pasmaguriauti, ne* 
veiks restoranas su pagamin-; 
tais įvairiais lietuviškais vai- j 
giaiš ir* skanumynais, D taip] - 
>at veiks baras su įvairiausiais - 
gėrimais, kur galėsite atsigai- ‘ 
vinti.

Šokiams gros G. Joniko or
kestras i galėsite smagiai pasi
šokti.

Numatytos ir kitokios pra
mogos: laimės šulinys ir kt. 
Galėsite išbandyti savo laimę. 
Atvykę turėsite 
sipirkti įvairių 
gų, nes bus 
kas.

progos 
lietuviškų 
spaudos

zinoma,

HELF WANTED - MALI 
Darbininku Rtiki*

, —-v-™________ AND
* , . ■ ~... ’ A HRipGE TECHNICIAN

— Amerikos,. Legiono^.Dk-. įy Modern North Side

T* MlTi

nusi- 
kny- 
kios-

2. Monika Cicenicnė
3. Antanas Brokeviėius
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 Pranskcvičienė
12. Marija Smilgienė
13. Vanda Smilgytė
1 I. Antanas Laurinaitis
15. Antanas Vengrys
16. Liudas Vitkus
17. Augustinas Prelkelis
18. Kazvs Rožanskas

vieta
Par-

susi-

Pasveikink ts ivo draugu? 

per ’ N .u j i unas ”

1976 m. liepos mėn. 18 d., sek 
madienj, Polonia Grove sode, 
4604 Archer Avė. (prie 46-tos 
gatvės) rengiamas Naujienų 
piknikas. Geras autobusų priva 
žiavimas, kas neturi savo auto
mobilio. Nereik kaž kur už mie 
sto važiuoti, nes pikniko 
yra lietuviškoj Brighton 
ko kolonijoj.

Atvykę turėsite progos
tikti ne tik su savo gerais drau 
gaiš, ir pažįstamais, o taip pat 

i pasimatyti su tais žmonėmis, 
kurių gal per daugeli metų ne
buvote susitikę, nes į Naujienų 
pikniką atvažiuoja ir iš tolime
snių vietų. Be to, yra gera pro
ga su savo bičiuliais sode po me 
džiais pabendrauti.

I Piknike galėsite skaniai pa-

Visiems gerai
Naujienų lakiraštis yra ne tik 
lietuvybės puoselėtojas, saugoto 
jas, bet ir išlaikytojas. Jo svar 
blausias tikslas dirbti lietuvy
bei ir vesti beatodairinę kovą 
su rusų okupantu už Lietuvos 
valstybės suverenumą, jos lai
svę ir nepriklausomybę.

Savo atsilankymu Jūs dar la
biau sustiprinsite tą kovą ir 
dar labiau paraginsite dirbti,kad 
ietuvybė mumyse išliktų ir dar 
abiau klestėtų, o tuo pačiu ir 
dienraštį paremsite.

Visi lietuviai esate ne tik 
kviečiami, bet ir laukiami. ■'

Iki malonaus pasimatymo 
Nąu-j-ienų piknike. , ai .bud.

ria us - Girėno postas ruošia 
Dariaus ir Girėno atminimo 
apeigas prie jiems pastatyto 
paminklo Lituanica Plazoje, 
(57-ta ir California Ave. liepos 
18 d. 2 vai. popiet. Prie pa
minklo bus apeigos ir dedami 
vainikai- Iš amerikiečių kalbės 
Circuit teismo sekretorius Mor
gan M. Finley. Iškilmių ’daly
viai po apeigų kviečiami- atsi- 
lankyti j Naujienų pikniku Po
loniu Grovė, prie Wi-tbs ir ^Ar
cher Avė. , ,kadfclier Ave* - -

— Aldonos‘it Antano Lauri-

Dental Laboratoary 
Call 478-5520

SHEET METAL
MECHANICS

, and SET-UP MEN * 
Mechanics must have job shop.exer. 
Set-up men for power brake, shears, 

i kick presses, spot welder and punch 
(press. Full company benefits inch 
paid vacation, holidays, group insu- 
surance and profit sharing. Good 
pay. steady work and overtime.

SMITHCO FABRICATORS 
673-1600.

9611 W. Foster, Schiller Pk.. Hl.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted -ct., Chicago, Ill. 60608. — Tel. 254-3320 

V. VALANTINAS

— Kiekvienas lietuvis gali ap 
sidrąiišti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Ąkcidentalę 
apdrauda organizacijų -na
riams — tik $2 už $1,000 ap- 
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 
Tel. 421-6100. (Pr):

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ugu metų patyrimas.

2022 W. 69 ST^ CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS Šiemet suėjo 50 metTĮ. 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 i sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, Jų bendras Institu
cijas ir remia visų lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą Šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu iliuzijų 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 Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metą proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų 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: Chicagoje Ir Kanadoje metami — S30.00, pvsai metų — $16.00, 

trims mėn. — S8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00z vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančiu atkarpą.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

REAL ESTATE tOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLQS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ffi ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Vv. Cermal Roar Chicapw IJ’ Virginie 7-7747

— Biržiečių klubo gegužinė 
įvyks ši sekmadienį, liepos 18 
d. arti Lemonto dr. Juozo ir 
Kazimieros Briedžių sodyboj ę, 
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-)f

DIDELĘ ĮTAKĄ Į VAKARŲ 
EUROPĄ /

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

Dviejų savaičių ekskursija iš Chi- 
cagos i minėtas Lietuvos jtakos 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) 3324111.

’NAUJIENOS' KIEKVIENO 
DRAUGAS IR BTCI'ILlb

HELP STRENGTHEN 
AMERICA S PEACE POWER 
BUY U S. SAVINGS BONDS

naičių namas ir sodyba smar
kiai nukentėjo Lemonte nuo 
buvusios audros. Sodybos me
džiai sulaužyti, o kiti išrauti- 
Garaže buvusiam Cadillac iš- 
dirbystės tvirtąm automobiliui 
padaryta sužalojimai apie $1,- 

.‘100. Dalinai nukentėjo gyv. na
mas, kurio rūsyje pergyveno 
audrą Laurinaičiai su Aldonos 
motina p. M. Knataitiene. Nors 
prie namų dabar yra daug dar
bo, vienok Antanas pasižadėjo 
padėti aptarnauti Naujienų pikr 
niko svečius. • ’. j

— Mieli lietuviai, šį šeštadieni 
hį nuo 9:30 ryto iki vėlyvo va-i 
karo visi marketparkiečiai gau
siai kviečiami j gamtą ir ji par-t 
ką šeimos ..piknikui- Panašių 
įvykių praeityje dar nesame 
turėję, bet metas pažinti savą-’ 
ją gamtą, aplinką, kur nors 
turi būti pradžia, tad, mielilie-į 
tuviai marketparkiečiai, kiek 
galima gausesniais skaičiais 
visi pradėkime šį šeštadienį.; 
Parkas turi būti pilnas. Visiems 
iki pasimatymo gamtoje. 
Marquette Parko Lietuvių Na
mų Savininkų .Organizacija.

•— Marquette-Parke vandalai 
ketvirtadienio naktį išmušė lan
gus naujai statomos taupymo 
bendrovės didelį langą; Dar ne
baigti statybos darbai, o.’kont- 
raktorius turės dėti naują dide
lį langą. -

— šeštadienį namų savinin
kai nutarė suruošti didelį šei-’ 
myninj pikniką Marquette Par- Alta.- Toronto .tautietis užsisakė 
ke, praneša korespondentas Naujienas.6 mėn., bet pavardės 
Stasys Patlaba. (

.

— Petras Padolskis, Detroitu j / 
Mich., platinimo vajaus proga 
atkreipė savo dėmesį į Naujie
nas, susipažino.su jomis ir jas 
užsisakė ./vienerienis metąms: 
Tos apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas 3 menė; tinkames- 
niam susipažinimui,- todėl pa
vardės prašė neminėti. Dėkui 
už dėmėsi ir už' prenumeratas.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BRIGHTON PARKO CENTRE išnuo- 
mojamas 4 kambarių apšildomas bu
tas 1-me aukšte. Tel. 927-8588.

MARQUETTE PARKE išnuomojamas 
atskiras kambarys su visais patogu
mais vyresnio .amžiaus vyrui ar mo 
tėrei.Galima naudotis ir virtuve.
; . ^ . ,Skąmbi9U 434-7174.

Taip paf dėkui tiems asmenims, 
kurie supažindina su' Naujieno
mis savo artimuosius’ii- padaro 
.teigiamos įfakos. *
. . —Leonas Juozą Jri, Maspeth, 
N. T., - platinimo - vajaus -proga 
užsisakė Naųjienas^eneriems 
m.etams,._pėkuį. Tos apylinkės 
lietuviai pasižymi savo tautine 
ir visuomenme veikla taip pat 
prisideda' prie bendrų darbų ir 
sąjūdžių. Leono Juozo Jr. dė-' 
mesys lietuviškai spaudai rodo, 
kad.galime tikėti. į lietuvybės ir 
lietuviškumu renesansą Ameri
kos lietuviuose. Platinimo va
jaus proga Naujienos yra siun
čiamos 2;savaites susipažini
mui nemokamai. : ;

— Juozas Čepaitis, Windsor, 
Ont., Canada,’ ..priftęsdąmaš pre
numeratą, kartu su gerais lin
kėjimais atsiuntė $20 Naujienų 
paramai. Bo $4 atsiuntė Kostas 
Vaičionis ; is. Ottawa, Onū, ir 
Bruno Mikulskis iš Lethbridge,

prašė neminėti.

PUSMEČIUI $70.00' CHICAGO!
:-$'52 CICEROJE ' 

(10/20/5/UM)
2 -Pensininkams automobilių

,; j -APDRAUDA
- - Amžius 62—80

J. BACEVIČIUS - . 778-2233
- . • ' . . si

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
i NOTARIATAS — VERTIMAI.

Į VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE ■

6455 So. Kedzie Ave. . — . 778-2233
BARGENAS 6 BUTŲ

Labai patrauklus 2 aukštų mūras 
su 6 regul. butais ir 7 butas rūsy. 2 
dideli butai po 5 kamb.. 2 dideli bu
tai po 4 kamb. ir gražūs 3 butai po 
3 kamb. Metinės pajamos žemiau 
$10,000. bet galima gauti daugiau, 
kaina stebuklinga — virš $50,000 ri
bose, nes turto paveldėtojai parduos 
jums kaip bargeną, pratupėsite. 
Skambinti Michaels 254-8500.

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSn — 

nuomosiu
ĮVAIRŪS draudimai

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369

4501 SOUTH TALMAN
Biznio patalpa ir 3 dideli butai po 4 
kamb. pilnas rūsys. 3 mašinų mūro 
garažas, pirksite tai tik už Brighton 
Parke gero bungalo kainą, praturtė- 
site. , Skambinkite.' stebukladariui 
skambinkite Michaels dabar 

254-8500.

&

ARCHER AVE. CHICAGOJE
Tel. 254-5551

8929 SO. HARLEM AVE.
Tel. 598-3290

135-TA Di ARCHER AVĖ.
Tel. 257-5861

♦ Elektros įvedimai, pataisy- 
jnai. Turiu Chicagos Jnięsto_lei- 
dima. Dirbu ir užmiesčiuose. 
Dirbu greit, garantuotai ir są
žiningai. .

Klaudijus .Pumputis
4358 So. .Washtenaw Ave. 

Tel.: 927-3559

TAISOME 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir' sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO

58-tos Ir Western Avenue kampas

OAK PARKE ATDARAS APŽIŪRĖ- 
'JIMUI 'ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIE
NĮ nuo 10 ryto iki 6 vai. vakaro ar- 
bn susite tu s 
1024 HAYES. NORTH EAST AREA 

$39,900.
5 kambarių iš viršaus tinkuotas (stue 
co) namas su garažu. Karšto oro šil
dymas gazu. šildymo išlaidos $350. 
Taksai $650. Uždengtas porčius, 
33%’ xl25’ sklypas, puikioje apylin
kėje. Geros mokyklos, arti bažnyčios, 
krautuvės, susisiekimas. Skambinti 
angliškai, TEL. 446-8189.

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

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

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

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

Telef.: HEmlock 4-2413

M. A. g 1M K U S , 
Real Estate. Notary Public. 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pii.etybės pra- Į 

žyma i ir kitokį blankai.

. BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 Sq. WESTERN A VE. 

Chicago, UI. 60609 Teel. VI 7-3447

D Ė M E S J O' - 
52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $71 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkam*.

Kreiptis:
A. L A U R A I T I. S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

HOMEOWNERS POLICY

Call Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.
A GA 4-8654

STATE FARM

IHSUtAMCr

Slate Farm Fire and Casualty Company ,j

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Like)

D*io namui Iš Uuko Ir IŠ vMout. 
Dirbai pirtnfuoHs.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

Br»n^»nybė», Laikrodžiai. Dovanot 
vltoms progom*.

3237 WBST U rd JT, CHICAGO 

Telef. 434-UW

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vienintelį 
lietuvį kailininką

Chicagoje ’in rji

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

Tel. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489

185 ~North W*b**h Avenue 
2nd Floor Chicago, DI. 60601

STASE’S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie Avenue 

Tel. 436-4184 
Sav. Stasė Bacevičienė

LAIKRODŽIAI IR BRANGEMYBtS
Pardavimas Ir Taisymas 

2644 WEST 69th STREET
Trtafj REpublic 7-1941

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE- — TURI GERIAUSIĄ 

PASKEKEMA BIZNYJE

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

NAUJIENOS,
V 39 So. Halsted St, 

Chicago, Hl. 60608

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

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

( _ NAUJIENOS, CH'-.AOO t, ILL.— SATURDAY, JULY 17, 1976 1 :(Pr>

1 When you receive a letter, 
note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book.

2 Call your local Port Office

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch*r Av« 
Chicago, III. 40632. T.l. YA 7-59M

1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

3 Local Zip» am b* fooni 
oa fte Zip Map £a tib* 
bnrtnaaa paras of yo«r

Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina 12.00.

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE. Kišeninio formato 151 psl. Kaina $2.00 
Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorui.

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

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant Čekį ar Money or
derį tokiu adresu:

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyt5 prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

3 easy ways 
to get the 
Zip Codes 

of 
people 

you

susipa%25c5%25beino.su



