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PARAMA ITALIJAI KELIA GINČUS Nelegalūs Amerikos
Schmidt pareiškė, kad Italija negaus 
paramos, jei komunistai bus valdžioje

PARYŽIUS, Prancūzija. — Dabar paaiškėjo, kad keturios di
džiosios valstybės buvo nutarusios neteikti Italijai jokios ekono
minės paramos, jeigu komunistai bus įleisti į valdžią.
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Šią žinią pirmas prieš mėnesį 
paskelbę sekretorius Kisingeris, 
o prieš porą dienų patvirtino Vo
kietijos kancleris H. Schmidt pa
sikalbėjimuose Washingtone.

Europos spauda, komunistų 
komunistų spaudžiama, kritikuo
ja šį Amerikos, Vokietijos, Di
džiosios Britanijos ir Prancūzi
jos vyriausybių nutarimą.

Krikščionys nori susitarti su 
komunistais.

Krikščionys nori susitarti su 
komunistais <

Italijoje krikščionys demokra
tai stengiasi ra’sti bendrą kalbą 
su komunistais, jei ne kabinetui 
sudaryti, tai bent parlamento 
darbų programai aptarti. Atro
do, kad pirmas bendras nutari
mas jau padarytas — išrinkti 
parlamento rūmų'pirmininkai.

’^Tl^i^žijd^'kbmūiristai'ir ko
munistuojantieji socialistai la
bai aštriai kritikuoja preziden
tą Giscard, kad jis pritaręs šiai 
sekretoriaus Kisingerio politi

kai. Jie norėtų, kad Prancūzijos 
prezidentas būtų toliau tęsęs sa
varankišką politiką Italijos at
žvilgiu ir teikęs Italijai ekono
minę paramą.

Italų katalikų vadas G. Andre
otti jau tarėsi su komunistų par
tijos vadais dėl naujai sudaro- 

„ mos valdžios, bet iki šio meto 
jam dar nepavyko susitarti.

Krikščioniu demokratu eilėse 
yra didelė veikėjų dauguma, ku
ri priešinasi bendradarbiavimui 
su komunistais. Jie sutiktų da
ryti bet kokias nuolaidas kitoms 
politinėms grupėms, kad tikrai 
nereikėtų sudaryti koalicijos su 
komunistais. Jie jaučia, kad ta 
koalicija juos slėgs ilgus metus.

Naujas Urugvajaus 
prezidentas

MONTEVIDEO. — Birželio 12 
d. Uragvajaus karinės jėgos per
ėmė krašto valdymą, sudaryda
mos valdymo tarybąnš 21 civili
nio nario ir 20-ties kariškių. Ta
rybos pirmininku iš krašto vice
prezidentu buvo parinktas 72 
metų amžiaus adv. Aparicio Men
dez.

Valdžią kariuomenei keičiant, 
senasis prezidentas Juan M. Bor- 
daberry buvo pakeistas. Jo pa
reigas laikinai ėjo 79 m. amžiaus 
turįs Alberto Demicheli. Gi lie
pos 14 krašto taryba Uragvajaus 
prezidentu išrinko Aparicio Men- 
dezą, kuris pareigas perims rug
sėjo 1 d.

- Karinįąi >Uragvą  j aus -,skiogs- 
niai sako, kaŽ Mendezo prezi
dentavimo metu palaipsniui bus 
pereinama į demokratišką valdy
mo formą.

gyventojai
WASHINGTONAS. — Ame-, 

rikos kongreso atstovas demo-1 
kratas Mario Biaggi, remdama- I 
sis užsienio tarnybos instituto] 
studentų-tyrinėjimais, sako, kad ■ 
nelegaliai suvažiavę į JAV sve
timšaliai sudaro rimtą pavojų 
visų amerikiečių ekonominiam 
saugumui. Esą, tie svetimšaliai 
atima iš amerikiečių darbus. ver- 
tus 10 bilijonų dolerių į metus.

Kongresmanas Biaggi siūlo 
būtinai išleisti įstatymą, užker- 1 
tantį kelius nelegaliai atvykstan
tiems svetimšaliams gauti Ame
rikoje darbo. Maždaug-87 % į 
JAV atvyksta slaptai pereidami 
sieną.

Ispanijoj sproginėja 
bombos

MADRIDAS. — Liepos 18 d., 
civilinio Ispanijos karo 40-ties 
metų sukaktuvių proga, visoje 
Ispanijoje sprogo ištisa eilė 
bombų. Mažiausiai 14 bombų

JUODŽIU VADAI KRITIKUOJA
KINGO ORGANIZACIJOS VADUS

Pustrečio šimto juodžiu eisena 71-ma 
gatve priėjo tik iki Sacrameto gatvės

Praeitą šeštadienio popietę pustrečio šimto juodžių, keturių 
šimtų policininkų lydimi, nuo Ashland Avenue pradėjo savo eiseną 

, 71-ma gatve į vakarus. Federalinis teisėjas John H. Grady liepė 
miesto savivaldybei leisti juodžiams remiai .nekeliant triukšmo, 
neerzinant gyventojų ir negadinant turto tvarkingai eiti į Mar
quette Parką ir grįžti. Pasirodo, kad į Marquette Parką maršavo 
ne vien juodžiai, bet ir baltieji. Juodžių buvo apie 190, o baltųjų 
inaršuotojų buvo apie 60.

Sanjay Gandhi, jaunas premjerės Indridos Gandhi sūnus, Indijos jaunimo 
i organizacijos pirmininkas, teisės mokslus baigęs, premjerės 'geriausias pa- 
I tarėjas. Iš jo pareiškimu atrodo, kad motina nesirengia trauktis iš vyriau

sybės net ir tuo atveju, jei pralaimėtu rinkimus. Ji nori pravesti visus da
bar pradėtus valstybinius planus.

Nerimauja Pietų
Afrikos studentai
ALICE.—Prieš mėnesį P. Af

rikos Soweto mieste iškilo juodu-

Filipinai keičia 
politinę linkmę

MANILA. — Filipinai iki šiol 
draugiškesnius santykius turėjo 
su arabų kraštais, nepaisydami 

Į Izraelio. Bet, nustebinti gražiai 
pravesto Izraelio žygio Angolo
je, išlaisvinant pagrobto lėktu
vo keleivius, atrodo, pakeitė 
nuomonę ir pradėjo keisti politi
nę linkmę.

Eisena, policijos lydima, pasie
kė Bell Avenue tiltą. Paprastai 
toje vietoje policija juos sustab
dydavo ir neleisdavo toliau. Tuo 
tarpu jie galėjo maršuoti toliau. 
Jie ramiai pasiekė Western Ave. 
Policija trafiką sustabdė, leido 
eisenai pereiti į vakarus ir žy
giuoti toliau. Gatvės buvo apy
tuštės, mažai žmonių tesimatė ir 
niekas jiems nekliudė maršuoti. 
Bet kai eisena priėjo prie Kali
fornijos gatvės,-kurioj prasideda 
pats Marquette Parkas, tai juo
džių eiseną pasitiko didelė parke

Filipinai pasiryžo pirktis Iz- buvusių žmonių minia. Policija 
raelyje žydų gamybos transporto 
.lėktuyą,_Jgįrią. jiems:'-tąip;ląbar.nesiskirstė.dr policijos-neklausė, 
reikalingas kariaujant su musul
monų bandolerąis išsibaršČiu- 
siais 7,000 Filipinų salose. Vien
kart filipinų karinių jėgų bri
gados generolas Samuelis O. Sar
miento paprašė Izraelio karinio 
atašė pik. M. Yorushalmi žygio 
į Ugandą paslaptyje laikomu 
planų.

Italija nesulipdo 
vyriausybės

ROMA. — Italijoje, priešingai 
portugalams, nesiseka sulipdyti 
krašto vyriausybę. Krikščionių 
partijos ministeris pirmininkas 
Giulio Andreotti bandė sudaryti 
vyriausybę padedant socialis
tams nesiskaitant su komunis- f
tų partija, bet nepavyko. Socia
listų partija verčia krikščionis 
įtraukti į vyriausybės sąstatą ir 
komunistus, kurie balsavimuose 
laimėję didelį skaičių balsų, laiko 
užrišę politinį mazgą ir, gal -būt, 
dar tvirčiau ekonominį. .

Italiją Šiuo metu vargina 
litinis terorizmas, nedarbas, 
fliacija ir neaiški ateitis.

Kanada atsisako 
mirties bausmių

OTTAWA. — Kanados parla
mento žemieji rūmai, 131 balsų 
prieš 124. liepos 13 panaikino 
mirties bausmę. Žemųjų Rūmų 
nutarimą dar turės priimti Ka
nados senatas ir patvirtiti ka
ralienę atstovaująs gubernato
rius.

■ Senasis mirties bausmių įsta
tymas mirtimi bausdavo visus 
žmogžudžius, kurie nužudydavo 
pareigas einančius policijos tar
nautojus ir kalėjimu sargus.

Kanados kariuomenės teisinis 
statutas pasilieka ir toliau ga
lioje. Jis, pasiremiant valstybės 
gynybos aktu, baudžia mirtimi 
visus kariuomenės desertyrus, 
streikų bei riaušių vadovus, pa- 
sigėrusius ar užsnūdusius sargy
binius, šnipus ir perbėgusius pas 
priešą bei savanoriškai pasida
vusius į belaisvę karius.

de, Barcelbnoje, Bilbao, Segovi- 
joje ir kituose miestuose. Taipgi 
nerhažai buvo padėta padegamų 
bombų.

Sprogusios bombos sužeidė 7 
žmones. .-Vienas ispanas ■'<buvo 
mirtinai nušautas 'policijos, kai 
jis bėgo, neklausydamas polici
jos įspėjimo?

JAV nekeis užsienio 
politikos

WASHINGTONAS. — Vakarų 
Vokietijos kancleris Helmut 
Schmidt, besilankydamas Wa- 
schingtone, užklausus ABC ži
nių agentūrai, pareiškė, jog 
JAV nekeisiančios savo užsienio 
reikalų politikos, net jeigu Car
teris būtų išrinktas Amerikos 
valstybės prezidentu, išskiriant, 
gal būt, R. Reagan, kuriuo jis 
gerai nežinąs.

176 gynybos ir apie 1,200 sužei
dė, neskaitant sudegintu namų 
bei ūkių. Dabar Fort Hare uni
versiteto studentai, susirinkę mi
tinge liepos 18 d., meldėsi už 
Sovietų vietovėj žuvusius ir gal
vojo surinkti pinigu nukentėju- 
siems juodiesiems, bet nieko 
nenutarę ir nepriėję vieningos 
nuomonės, ėmė statyti gatvėse 
barikadas, padeginėfti universi
teto pastatus, daužyti langus.

Malšindama studentus, P. Af
rikos policija turėjo įsikišti. Ji 
įsikarščiavusius studentus mal
šino ašarinėmis dujomis. Gi 
Fort Hare universitetas, 500 
mylių į šiaurės rytus nuo Cape 
Town, turintį 1,700 juodųjų, po
licijos buvo besąlyginiai užda
rytas. Minėtas universitetas 
skaitomas geriausiu juodųjų uni
versitetu P. Afrikoje.

Angola neišduoda 
savanorių lavonų
LISABONA. — Maskvos re

miama Angolos vyriausybė, su- 
šaudžiųsi vieną Amerikos ir. tris 
Britani j os'savanorius kareivius 
paimtus į belaisvę, kažkokiais 
sumetimais nesiskubina išduo
ti lavonų.

Angolos prokumunistinė vy
riausybė buvo pareikalavusi 5,- 
000 dolerių už kiekvieną lavoną, 
bet, kaip Amerikos pasiuntinybė 
Lisabonoje praneša, greta pini
gų dar yra ir kitokie neaiškūs 
klausimai, kurie ir trukdo lavo
nus išgauti.

Sušaudyto belaisvio amerikie
čio Gearharto kaimynai čia 
Amerikoje tuos 5,000 dol. yra no
riai suaukavę ir pasiuntę į An
golą, bet lavono vis dėlto neiš- 
gauna. Angolos vyriausybė tuo 
klausimu aiškaus paaiškinimo 
nesuteikia.

liepė miniai išsiskirstyti, bet jie

po- 
in-

NUŠALINS ARAFATĄ

Politiniuose sluoksniuose ma- 
, noma, kad pralaimint kairiųjų 
jėgoms civilinį karą Libane; pa
lestiniečiu vadas Jasir Arafatas 
galės būti nušalintas nuo vado
vaujamų pareigų.

Sirija siūlo Arafatui 
taika

BEIRUTAS. — Baalbeko mie
stas yra Sirijos jėgų jau paim
tas, nors kai kuriose miesto gat
vėse tebesišaudo. Sostinė Bei
rutas yra apsuptas ir manoma 
ją priversti badu pasiduoti.

Amerikos ligoninės Beirute 
gydytojai įspėja gyventojus, kad 
mieste išsiplės šiltinės epidemi- 
ja dėl vandens stokos. Miestą 
apsupusios sirų jėgos leidžia 
miestą įvežti tik vaistus.

Sirija yra pasiūliusi Arafatui 
taiką, bet palestiniečių pranešė
jas sako, kad kiekvienos derybos 
su Damasku yra baleto šokis su 
peiliais. Vis dėlto manoma, kad 
Arafatas greit atsiras Damaske 
derybų reikalais.

Sen. J. Glenn Be»l Jr. turi daug dar
bo kongreso komisijose, bot jis vi
suomet rande laiko pamėtyti rutultu 
ką Jr paruosti reiks ling ar įstatymo 
projoktv pataisas.

Lotynų balsas JAV
Ispaniškai kalbančių Ameri

kos piliečių nuomobę išreiškiąs 
dvisiškis Ruben Cruz sako, kad 
Pietų Amerikos kilmės JAV pi
liečiai vis didesnį svorį įgyja 

demokratų partijoje. Jie pasku
tiniame demokratų partijos su
važiavime savo delegatų skaičių 
padidino 40' i- ir aktyviai pasiro
dė surašant partijos programą, 
taip vadinamą partijos platfor
mą.

Esą, Carteris jiems pažadėjęs 
padidinti lotynų kilmės asmenų 
skaičių svarbiose administraci
jos vietose. Lotynai ryžtasi raš
tu įteikti Carteriui savo nuomo
nę bei pageidavimus.

LIBANE REIKALAI BLOGĖJA

WASHINGTON AS. — Atrodo, 
kad Libano civilinio karo suardy
ta padėtis ne gerėja, bet blogė
ja. Naujausios žinios sako, kad 
Amerikos vyriausybė ruošiasi iš
vežti iš Libano visus pasilikusius 
amerikiečius ir net pats konsulas 
mano, tur būt gavęs įsakymą iš 
Washington©, visiškai ištuštin
ti pasiuntinybę, aklinai uždaryti 
pasiuntinybes duris ir išvažiuoti.

Sovietų lėktuvnešis 
perplaukė Bosforą
ISTAMBULAS. — Neatsižvel

giant į Nato karinių jėgų protes
to, Turkijos vyriausybė leido ru
sų 40,000 tūkstančių tonų talpos 
lėktuvnešiui “Kiev” perplaukti 
Bosforo, sąsiaurį ir atsirasti Vi
duržemio jūroje, kurioj sukoncen 
travusi 69 karo laivus ir vieną 
lėktuvnešį.

JAV Viduržemio jūroje 6-sis 
laivynas turi tik 69 karo laivus, 
įskaitant ir du lėktuvnešius.

Gandhi stiprinasi 
valdžioje

NEW DELHI. — Ministers 
pirmininkės Indiros Gandhi par
tija, matyti, nesitiki būsimuose 
rinkimuose laimėti daugumos, 
todėl jau dabar stengiasi įsistip
rinti valdžioje. Valdančiosios 
partijos komitetas, pritariant 
ministerei pirmininkei, siūlo pa
keisti konstituciją ta prasme, jog

Teigiamas prekybos

SANTIAGO. — Čilės preky
binis balansas 1975 m. buvo su 
vestas su nuostoliais, bet šiais 
1976 m. jis buvo teigiamas. 
Aukštesnės vario kainos žymiai 
pagelbėjo Čilei išlyginti nuosto
lius.

Kaip The Bank of London 
and South America sako. 1976 
m. atžymės atsipcikėjifo lai
kotarpį. Esą, tikras ekonomijos 
pagyvėjimas prasidės 1977 me
tais.

Netrukus prasidėjo šūkavimai 
iš abieju pusių. Gyventojai pa
tarė maršuotojams grįžti iš kur 
atėjo, o šie, policijos saugomi, no- / 
rėjo maršuoti toliau. Policija 
Įsakė susirinkusiems Marquette 
Parko gyventojams skirstytis, 
bet jie visai nesirengė policijos 
klausyti. Kai juodžiai pajudėjo 
tolyn, tai pradėjo į juos lėkti 
plytgaliai, tuščios alaus bonkos, 
akmenys. Daugiausia akmenų 
akmenų buvo leidžiama Į baltus, 
dalyvavusius juodžių eisenoje. 
Keli eisenos dalyviai buvo su
žeisti, keli akmenys teko polici
ninkams. Trys policininkai buvo 
nugabenti i ligoninę, jų tarpe ir 
John Kviklys, kurio koja buvo 
smarkiai sutrenkta.

Leon Finney, Woodlawn drau
gijos pirmininkas, pasmerkė 
Martin Luther King organizaci
jos vadus už eiseną į Marquette 
Parką. Jis iš anksto atsisakė to
kioje eisenoje dalyvauti, nes jis 
nežinojo, ko eisenos organizato
riai norėjo. Prieš juodžius pa
sisakė ir kiti juodžių vadai, ku
rie nenorėjo dalyvauti eisenoje 
ir skaitė 
triukšmo

eisenos organizatorius 
kėlėjais.

organizacijos vadovai

Vakare lis. atvės

A Ubą mos gubernatorius George 
Wallace norėjo būti partijos kandi
datas prezidento pareigoms, bet grei- 

astai 
tarnas

Kingo
yra pasiryžę ruošti dar vieną ei
seną į Marquette Parką, šį kar
tą ruoš žymiai didesnę, bet 

Ituo tarpu nežinia, ar jie gaus 
teisėjo leidimą. Policija suėmė 
apie 50 žmonių, o sužeistų skai
čius siekia iki 60. Juodžiai pri
ėjo iki Sacramento gatvės, pasu
ko į parką, bet ten jiems buvo 
pastotas kelias. Patys vadai nu
tarė baigti eiseną ir grįžti atgal 
j Ashland Avenue centrą, iš kur 
ją prasidėjo.

žemųjų parlamento rūmų balsų įUiff
dauguma pareikštas nepasitikė- nesveikam žmogui. Jis aiikindivo, kad 
jimas tegali sugriauti vyriausy- Rooseveltas taip pat buvo nesveikai, 

bet Rooseveltas buvo nepaprastai ęe- 
ras kalbetolas. Saulė teka 8:43, leidžiasi 8:21 '



KAUNO PILIS
duotina. Tulžies akmenų-

itada gydymas susideda iš praša- 
! lininio paciento elgesio, trukdan- 
čio jam sveikai jaustis. Viską

Kūno, proto ir jausmy damos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

____ JONAS ADOMAVIČIUS, M- D. ______

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ I

STRĖNŲ SKAUSMŲ TVARKYMAS

Jokiems gydymams nepasiduodantis strėnų įsise- 
nčjęs skausmas sėkmingai tvarkomas be operacijos 
ragalbos. Robert G. Addison, M. D.

Pi’~ • mediciniška spauda apie į širdies vožtuvų operacija keis- 
nerei'r • lingas operacijas dabar tina gausesniu vartojimu vaistų 
dar dengiau pilnėja, šio krašto Į (degitalis ir šlapimą varantieji 
gydytojų draugijos laikraštis;— diuretikai). Plaučių' voties 
American Medical News (June t (abscesas) ir pleuros supūliavi- 
14, 1S76) penktame puslapyje,mo (empysema) operacijos keis- 

r skel >i i iš Phoenix, Ariz., gydy-jtinos gausesniu antibiotikų var
ytojo B. Kirschner tvirtinimą, kad ' tojimu. Skrandžio žaizdų ope- 
Z šiame krašte daromų 90% ope- racijos keistinos sekančiai: kai 

racijų ligonims esančios nerei- tos žaizdos kraujuoja — dau- 
j kalingos. Iki šiol mediciniškoj giau kraujo transfuzijų; kai jos 

literatūroj buvo skelbiama, kad pasikartoja — gausia prieš rūg- 
17',< ligoninėse daromų operaci- štį skrandyje vaistų naudojimu;

' jų nereikalingos. Minėtas gydy- kai jos prakiūra — daugiau mor- 
jas t irtina, kad tikrumoje ne.fino

■17G let 90% šiame krašte ligo-Į operacijos keistinos vaistais nuo 
ninėse daroma operacijų berei-1 skausmo. Storųjų žarnų uždegi- 
kalingai. Jis pradeda skaičiuo-1 mo (kolitis) operacijos keisti- 
ti nereikalingas operacijas nuo nos camforinio spirito opiumo 
galvos. Pagal šį gydytoją, plau- ■ tinktūra. Aklosios žarnos užde- 

■ kų persodinimo operacijos yra Į gimo operacijos (apendicitas) — 
nereikalingos — jos gali būti pa- •• antibiotikais.
keistos pankais. Katarakto ope
racija gali būti pakeista balta’ ... ,, »
t j , • • ixixl lieka chirurgams darbaslazdele — vis vien no katarakto!. . , , .. .,. . x -r> tvarkant sužalojimus (trauma). operacijos ligonis nemato. Per- . ... , .. . .. . - , ir vėžius (malignacies). Dide-; krypųsios nosies pertvaros ope- ,. , \ , .. _ ,.
racija gali būti pakeista kvėpa-1 s
vimn per tarną. Dėl pakartoti- |tvark/tl bepperaeuos-raznyta ?r 

i --t • •• tudmiuRs (unoDixizadjh.), Tikno tcnsilu uždegimo operacija , . , . . .atviros žaizdos vidinis kraujavi
mas ir sudėtingi kaulų lūžimai 
(kai kaului lūžus oda esti pra
mušta) reikalauja operacijos.

Didelė dauguma vėžinių susir
gimų tvarkoma radiacijos pagal-

Tokiu budu, pagal dr. Kirsch-

.1'

keistina dažnesnių antibiotikų 
vartojimu. Peritonsilarinės yo- 
ties (abscesas) operacija keis
tina ledų kompresu prie kaklo 
iš lauko pusės ir druskos skiedi
niu burnos vidaus skalavimu.

*
Hika> di^pirnįdinią u galima gauti Knygų mnkcjr

< II!! AGOS LIETUV1V ISTORIJĄ
uhw Knyga aprašanti paskutinių 90 U869-1959) metų 

h.vagub lietuvių gyvenimą ir jų- atliktus darbus 664, psl Kaina
• i-h-ido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Any gojų aprašyta pirmas Chicągom atvažiavęs lietuvis, pirmos. 
m ' ukiu kolmujos. jų suorganizuotos šalpos draugijos.' slaty (co Jaz 

avcios, įsteigti laikraščiai, kimų vilo buvo 121, "41 teatro draugiją 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir -311 veiklesnių žmonių mograii

Duoti dokumentai 
kitų organizacijų atlikti

katalikiškų, ^ocailistihių, laisvamaniškų ii 
darbai. įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban

\orinuep knyfca įsigyti orasomr parašyti ė*>ta arba Money

vfEKlKOS i.fETliViU ISTORIJOS-DRAUGIJOS 
vardu tr pasiųsti:

7 -'o Hals’ed SU, Chicago, UI. SOfiOh

Happy Hour Mushrooms, a prize-winninc recipe at the State 
Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand corn 
chips, wine and other tasty ingredients combine in a stuffing 
for fresh mushroom caps to make a unique hot hors d’oeuvre.

Happy Hour Mushrooms marched away with the "Best of 
Show” award at the State Fair of Texas, and they are sure to 
get equal billing at your party table!

This prize-winning recipe combines Fritos brand corn chips 
and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just the 
right amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion.

Happy Hour Mushrooms may be made in advance and refrig
erated until party time. Brush the mushroom caps with lemon 
Juice or white wine before stuffing and they will retain their 
light color during cooking.

HAPPY HOUR MUSHROOMS
36 medium-sized Fresh mushrooms

3 tablespoons Melted butter
1 stick Butter, softened
1 clove Garlic, mi need or mashed

5^ cup Grated Monterey Jack cheese
2 tablespoons Red wine
2 tablespoons Soy sauce
1 package Frito-Lay brand toasted onion dip mix

54 eup Finely crushed Fritos brand com chips

DIRECTIONS:
Remove stems from mushrooms. Wash caps and brush with 

me:ted butter.
Combine softened butter, garlic, and grated cheese; ffllx weSU 

Add wine, soy sauce, dtp mix and crushed com chips to make

F H mushroom raps with mixture Place on baking sheet and 
broil for 3 minutes, or until bubbly and lightly biuwiied.

i- '-I

ba ir naujausiu būdu — vaistais Išklausydamas gydytojas su- 
(chemoterapija). Kai kurie vė- žino apie organų — funkcijona- 
žiai vis vien esti per toli' pažen- j vimą,. o taip pat ir'paciento nu,- 
gę; kad būtų galima kas nors 
žmogui padėti. Tokios skrandžio 
vėžio operacijos nė kiek nepa
keičia vėžio eigos.

Išeina, pagal gyd. Kirschner, 
kad mažiausiai 90% visų dabar Į 
daromu operacijų galima neda- .... . .su įvairiais specialistais ir nau- ryti. Jis ragina gydytojus, kad, > .• . ... . ..... x% A. • • • dojamasvisosdiagnostikosprie-svenciant šio krašto 200 m.-gimi- . ............... , . ,. , ,. : menes — sužinojimui strėnųmo.sukakti, mes gydytojai pra- .x- skausmais• besiskundžiančio padėtume mediciną praktikuoti su' 
1776 metų nusiteikimu: kad mes 
liautumės nereikalingai žmo
nes operavę ir pakeistume daū- ja-usminis-emocinis stovis. Su- 
gelį dabar reikalingų operacijų ’ rinoma kokiais amatais — užsi
pilu sėkmingu gydymu. ėmimais pacientas domėjosi. Sti-

; ; tekamas paciento j sugebėjimas
’Panašiai tvirtiną.. ir indas gy- dirbti^ Taip pat (sužinomas ba

dytojas, kelių ligonių vedėjas ciento ribotumas- kasdieninius T> r. • • * x 1 I * "’Tt

siskundimus: . subjektyvinius 
simptomus. Apžiūrint strėnomis 
besiskundžiantį ligonį ištiriamas 
jo stuburo paslankumas.

Minėtame sveikatos atstatymo 
į (rehabilitacijos) centre, Chica- 
' goję tariamasi — konsultuojama

imto tikrą sveikatos stovi.
•Ištiriama paciento padėtis ir

Bombėjuje, atvykęs pasimoky
ti skrandžio tyrimo Į Chicagą. 
Jis tvirtina, kad strėnų skaus
mus jie tvarko ne operaciniu bū
du; ramumu, tempimu, gimnas
tika, šiltomis voniomis, vaistais,, 
spinduliais. šildymu...

Kas geriau save prižiūri, kaip 
žydas. Jie su strėnų skausmais' 
kasdieną lankosi suomiškoj’e pir
tyje (lietuvių pamilta garų pir
tis) — ir giriasi, kad jiems nie
kas nepadėjęs nuo strėnų skaus
mų — vien tik garų pirtis ;pa- 
gelbėjusi. Jie čia kaitinasi ga
rais, jie čia masažuojasi šilto 
vandens srove, jie čia plaukioja, 
jie čia būna stipraus masažisto 
masažuojami.

Tą patį reikalą užgiria ir Chi- 
cagoje.veikiąs Rehabilitation In
stitute of’Chicago'. Tame insti
tute randasi strėnų skausmams 
gydyti kliniką (Low Back Pain 
Clinic). Tos klinikos direktorius 
yra Robert G. Addison, M. D. 
Jis mediciniškoje spaudoje apra
šo savo darbą be operacijos su 
talkininkais gydymas pacientų 
strėnų skausmus.

Be opecaricijos strėnų ’- 
skausmų tvarkymas

Minėtame institute chroniški 
strėnų skausmai; tvarkomi - be 
operacijos. Kur galima, tariama
si su chirurgu — tik ne toje kli- Į 
nikoje. Tos klinikos; tikslas yra | 
padėti ligonims tvarkytis 
chroniškai besitęsiančiais 
strėnų skausmais. Ligonys toje 
klinikoje mokomi save gydyti 
įvairiais būdais. Stengiamasi, 
kur galima sumažinti ar praša
linti strėnų įsipenėjusius skaus
mus. , " _■

T ' T •

Darbas su ligoniu tojekliniko- Į kiais pagerinimą su tinkamesnį 
je pradedadamas per tris dienas 
oaciento pradiniu tirimu nepri- 
'mant ligoninėn, bet jam ateidi- 
nėjant. Pirmiausia surašoma 
nuodugni mediciniška istorija, 
čia lietuviai atsodinkime, kad 
geras gydytojas visada surašo— 
išklausinėja nuodugniai žinias 
apie ligonio susirgimą, čia ligo
nis privalo bendradarbiauti ir 
nieko neslėpti, nieko neperdėti 
— sakyti gydytojui Visą tiesą 
apie susirgimą ir turėtą gydy
mąsi. Tokią medicinišką istorif

darbus atliekant. Peržiūrimi vi
si iki šiol atlikti gydymai, gydy
mosi dokumentai bei vaistai. Ta- 
da visi aukščiau, minėti daviniai 
patiekiami gydytojų -posėdžiui. 
■Tada- nutariama,; ąę* pacientas 
priimtinas paguldymui j minėtą 

; sveikatos atstatymo centrą toli
mesniam, gydymui.

Tarne . Centre strėnų gydymas 
tęsiasi tris savaites?' Pacientui 
suteikiamos visos galimybės jo 
strėnų sveikatos atstatymui. Gy
dymas apima sužalojimo tvarky
mą (rehabilitation medicine) , el
gesio pakitimą, lavinimą (edu
cation) ,• konsultavimą, vaistus ir 
taip vadinamą biofeedback tech
niką. Tai grupinis gydymas sie
kiant geriausio strėnų skausmų 
sutvarkymo.

Sergančio strėnomis 
elgesio tvarkymas

Visoje strėnų skausmų gydy
mo apimtyje didelę vietą užima 
sergančiojo elgesio tvarkymas. 
Visas mediciniškas personalas 
imasi šito darbo. Pats pacientas 
yra nuolatiniai įtakojamas imtis 
visų rūšių gydymo. ;

Prieš pradedant tvarkyti strė
nų skausmui sergančiojo elgėsio 
pakeitimu, atsakančiai parengia
mas gydomasis personalas. Visas 
tokio gydymo tikslas yra pakei- 

I timas skausnyi pobūdžio ir skau- 
I smų nepakeliant elgesio sufor
mavimas. šito siekiant atsisako
ma įprasto palankumo sergančia
jam rodymo ir sergančiojo skau
smais domėjimosi; stengiamasi 
atlyginimą už sveiką elgesį pa
keisti darbingu judrumu, krei- 

i pi am u į siekiamą tikslą — dar* 
ban grįžimą, santykiu su nanriš-

SU 
j y

su žmonėmis apsiėjimą.
Tokių su pacientu elėgesio tiks

las yra nekreipimas dėmesio į jo 
skausmą ir skausmo sukeltus 
nusiskundimus. Tada stiprina
mas paciento nusiteikimas tinka
mai elgtis. Vaistai pacientams 
toje klinikoje duodami tik pagal 
nustatytą tvarką, o ne pagal li
gonio pareikalavimą. Tuo išski
riamas pastiprintas vaistų vei
kimas nuo skausmais.skundimo
si. ,

šitokio gydymo sėkmingumą
ją surašęs gydytojas ligonį nuo- Wtnha "vĮso
dngniai ištiria. Tas ligonis iš 
naujo nuodugniai esti apžiūri- ento elgesį ir personalo atsakan- 
mas. jtis atsinešimas minėtam pacien-

rialo kreipimas dėmesio j pači-

Strėnų skausmų mažinimas l nišku strėnų skausmu tun iu- 
pasi einama s dar ir per odą di- rėti ko mažiausiai trukdymų sa- 
džiųjų nervų elektros srove jau- vo gyvenime. Pirmas gydytojo 
dinimu. Tada, manoma, sutruk- uždavinys to skausmo prašalini- 
domas — užblokuojamas skaus- Į mui organinės tą skausmą suke- 
mo perdavimas iš didžiųjų nervų į liančios priežasties šalinimas^ Jei 
smulkiesiems. Toks gydymas at- j ta priežastis neprašalinama, ar 
lekiamas naudojant mažo voltą- jei ta priežastis mažai skaus- 

-Q. trumpų pulsavimų elektrinę mams strėnose įtakos tedaro 
srovę. ' s-- vS /

Kortizopo injekcijos nugaros 
srityje — stuburkaulių atšakos- 
na yra labai naudi - „„dingas gydymas reikia padaryti ką šiandieninė
chroniškų strėnų skausmų. Tas medicina gali ši nan c orus 
nurodo pacientui, kad skausmas ką strėnų skausmą, nes as s au
gai! būti prašalintas, nors kar- 'smas’ kaip alkoholizmas, norma

lų žmogų gali paversti puzdru — 
r.ega’in'iu grumtis sugyvenimų.

Pasiskaityti. Health and Safe
ty June, 1976.

tais tik trumpam laikui. Taca 
pacientas gauna didesnę naudą 
iš kitokių priemortiu, naudojamų 
tų skausmų praša’irimr.i.

Išvada. Pacientas su chro-

to elgesiui. Tik sutartinas viso 
gydomojo personalo elgesys ir 
nuolatinis savitarpyje pasitari
mas užtikrina sergančiajam strė
nų skausmų palengvinimą.

>

U I .

Mankšta labai svarbus 
strėnų skausmų gydymas

Fizinis gydymas apima pilvo 
ir nugaros raumenų mankštą ir 
judrumo didinimą. Geriau tokią 
mankštą atlikti grupėmis: tada 
pacientas mokosi ir gydosi ne-tik 
pats mankštindamasis, bet ir i 
kitus nusižiūrėjęs.

Taip vadinamas biofeedback 
yra kūne vykstamų pakitimų.ma
toma išraiška, pagaminta tam 
tikrų elektrinių bangų. Jos esti 
matuojamos elektroniniais prie
taisais ir indikatoriaus rodomos. 
Toje klinikoje naudojama EMG 
mašina sekimui raumenų jude
sių. Pacientas mokomas atpalai
duoti raumenų Įtampą. Tada su
mažinamas skausmo stiprumas.
Nervų blokavimas — visur pri
imtas strėnų skausmų gydymas i

i’HKI PARAŠYTA SU MEILI
i IETĮ 1 vi IR ŽEMDIRBIAMS

Juozas Dduparas. ŽEMES UKJO ŠVIETIMAS. Studija ĮŠIeu 
Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knv^u dviejų, da 

bu: Žemes ūkio švietimo problemos ūkininku krašte II dalis: Žem^' 
ūkio švietimas Lietuvoje . . i

Autorius saw žodyje rašo Jei liūdnas lietuviu tautos likimas , 
.tebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybes gyvenimo n nebūty 
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonėmi 
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta gaiety didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms'’.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaitytį kadan# 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%; buvo ūkininkai ir po 'pa
sauli išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos, 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti Knyga, 
autoriaus skiriama} Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus —.myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00 
Gaunama Naujienose. * 1

Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

N A U J 1 E N OS
So. HAlSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 606(1* ,

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime : ‘

‘NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’’ naujam skaitytojui, 
tik už $5.00 metams!773i George St.

La SaJfe'; PQ.Z Montreal 690, 
Canada (Regulian prenumerata —$10.00).

Prašome įsKirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
pren’imeratoc 
mokesčio.

(Pavardė ir vardas)
* : - •''' - t

iTįksIus..adresas)
- .'Z *7.': 5’5 i' ’ 51:^

ly should you join the 
Payroll Savings Plan now? 
Maybe you’ll find out later.

1739 So. Halsted Street Chicago,
MAUIISNO&, CHICAGO «, ILL,— TUESDAY, JULY 20, 1976

The future can be too late 
for saving. So if you want 
security, you’d better start 
today.

The Payroll Savings Ffej» 
makes it easy. Because an 
amount you choose is auto
matically set aside from 
each pay check to buy U. S. 
Savings Bonds. That wajp' r 5 
your savings build,year .

m^menca



ROCKFORDO REG. LIET. B-NĖS
200 METŲ MINĖJIMAS

Besivaišiuant skaniais vai-į Klegesys, dainos mus lydėjo 
giais, mėgėjai turėjo progos į namus. Visi buvome sužavėti 
pasišokti, grojant patefonui? tokiu nuoširdžiu priėmimu ir 

Išvažiavome prieš devynias, respektu savo svečiams. Dide- 
į Marquette Parką grįžome 11 lė padėka priklauso pp. Bag- 
val. vakaro. į džiui, B. Sebastijonui už tokį
t hm m ii i ii ■ i gražų suruoštą priėmimą savo

nariams. Neabejoju, kad toki ir 
ekskrusijų pas kaimynus bus 
ir daugiau.

Kaip ten bebūtų — mūsų uni 
formuoti šauliai, broliai ir se
serys, tikra pažiba ir atrakci
ja eisenose. Jie labai visų mė
giami Jr, pasakyčiau, tikra pa
žiba paraduose. Betrūksta tik 
orkestro. Visur ir ten pasigen
dame jaunimo.

Pasakoja pirmininkas, kad 
esą, buvo du lietuviai klebonai. 
Pamaldų lietuviškų nebuvo. 
Amerikonai klebonai kas sek
madienį užkviečia lietuvius 
Jėzuitus atlaikyti lietuviškas pa 
maldas. Berods, jis savo sąskai 
ton tai daro. Peršasi išvada, 
kad negausiame, bet tarpusavy 
sutariant principiniuose klau
simuose, sugebėjimas reprezen 
tuotis, laiduoja jų kpilnutinį pa 
sisekimą. Jie turėtų būti pavyz 
dys,' kaip frontininkų veikėjai 
neturėtų daryti.

Porą žodižų dėl parado da
lyvių. Jų, berads, per 3.000 bu
vo. Įvairios uniformos, gyvi 
paveikslai, orkestras, mokiniai, 
kariai veteranai, net exprizio- 
n'ierius mačiau automobilyje 
važiuojant šūkiai: “Happy bir 
thday America!”, “God bless 
America!” ir kiti. Matėsi isti-

Prisinienu iš Lietuvos laikų: 
pavasarininkai vieni pas kilus 
važiuodavo gegužinei. Ta idėja 
prigijo ir <cia. Cicero Liet. B- 
nė kooperuoja su Marquetto 
Parko, Marquetto par su Rock
ford u, Kenoša ir gal kitais kai
mynais. Tai girtinas reikalas ir 
net sektinas.

Rockfordo apylinkės valdy
bą sudaro: K. Rutkauskas — 
pirmininkas, St Surentas — 
vicepirmininkas, p-lė G. Špo
kaitė — sekretorius, P. šernas 

. '— iždininkas, Aug. Kapačins- 
kas — social, reikalams. Val
dybos susiklausimas, iniciaty
va, sugebėjimas reprezentuotis 
amerikonų tarpe —pavyzdin
gas. Jie ten turi labai gerą var 
dą ir net aukšesniuose val
džios sluogsniuose.. .
Vasario 16 d. proga jie ALTui 

įeikė 1.000 dolerių, kai tūkstan 
'čiai Čikagos lieuvių vos per 
700. -

< Kodėl jie yra pranešesni vi
sur kitur? Ten seni Amerikos 
lietuviai buvo gerai organizuo
ti, drausmingi, geri lietuviai 
patriotai. Jie įsigijo stambią 
nuosavybę — namus, turi drau 
■dimuš. Vėliau pirko 70 akrų 
,miško. Ten rengia piknikus. Jų 
nuosavybės kaina siekia per 

•400.000 dolerių.
Klubui vadovauja buvęs ka

ro laikais kapitonas B. Bagdo
nas, vįcep. Ed. Tonkus. Keturi 
bordo, direktoriai veda biznį. 
Barui samdomi bar tenderi ai. 

. Pats namas gražus. Automo
biliams yra didelė aikštė. ' 
Kur ta jėga ir toks pasisekimas 
tai saujalei .lietuvių;? Tarpusa
vis sutarimas, sugebėjimas re- 
prezėntuotis amerikonų tarpe, 
kooperavimas tarpusavy*,— lai 
■duoja ju'gražius užmojus ir to- 
•limą veiklą.

Mes kėlėm jiems ovacijas, o 
jie mums. Mus išlydėjo jų va
dovaujami'organai. Kliubo pir 
tninįnkasį negalėdamas^ išleis-* 
^ūyesė' d^lyyaųtiį nuoširdžiai vi 
.Šiems dalyviams ir svečiams dė 
;kojo vaišių metu. Reik many* 
ii,'kad vaišių ir pietų išlaidas 
padengs .kliubas. Kelią mes pa

ltys' užsimokėjome.

sos grupės juodukų, žodžiu, gonose sugrūsti vos galėjo pa
visi solidariai šventė Amerikos 
200 gimtadienį. Oras palankus.

Tiek Čikagoj, tiek Rockfor- 
de tiesiog perpildytos g-vės da
lyvių. mums turėtų būti pamo
ka, kad 16 vasario ir kitose tau 
tinėse šventėse mes užpildy
tum sales, pasiaukotume lais
vinimo reikalams. Pasimoki- 
me iš kitataučių. Kuria linkme 
pasuko mus jaunimas? Ar Ka
lantos ugnies liepsnose šauks
mas “Laisvės Lietuviai” jau ne 
bedaro jokio* įspūdžio?..

Korespondentui parūpo, kiek 
lietuvių ten esama? Senų atei
vių per 5,000 buvo. Jie susi
klausė ir įsigijo vertingą nuo
savybę. Per 1973 m. rinkimus 
į B-nę tebalsavo vos 67. šimet- 
vos 50% minėto skaičiaus.

Išlydėjimas jų vadovybės prie 
autobuso, išreikštas dekingu-

■ LIETUVOS VARDO KILME
į Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, be5, 
mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.

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

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608. /

Gra- 
$5.00

uu, _______________ _____ -........—___ — $2.00
Honrikos Tomas — Tamošauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

P. KedOnat, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai
170 psL______________________________ :------------------$3.00

M. Gudalts, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 232 
puslapiai ___________________ ----------------------------- $3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nau|l«noM galima gauti puikiu knygy, kuriat papuei bat kokią 

knygų spintą ar lentyną.
Aleksandras Pakalniikis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

^atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

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, n tomas, 
žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL. įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; n dalis, 225 psŲ įrišta — $3,00. 'minkš- 
tais viršeliais —------------------------- ------—----------

miesto vaizdas iš Gedimino kalnoVilniaus

Nutarta paskirti iš N. S. ka
sos 100 dol. kun. klebono Anta
no Zakarausko kunigavimo 35 
metų sukakties ženklui nupirk
ti ir įteikti.

Narių pasisakymuose, buvo 
pranešta, kad buvo prašytas 
15-to Wardo aldermanas K. Ja
kšy. Kilo klausimai, kodėl jis 
neatvyko? ir kodėl M. P. L na
mų sav. valdyba nepalaiko ry
šių su savo rinktu aldermanu?

Susirinkimas viduje praėjo 
tvarkingai, bet J.. Kreivėnui 
skaitant pasakitą, per atidarus 
langus girdėjosi biaurūs rėka
vimai, prašant net pakartoti
nai nepavyko nuraminti. Klau 

i simas, kas ir kokį tikslą turė- 
!jo? „ Stasys Patlaba

Marquette Parkas
MARQUETTE PARKO LIETU

VIŲ NAMŲ SAVININKŲ 

organizacijos narių susirinki
mas Įvyko birželio 18 d. parapi
jos salėje. Susirinkimą pravedė 
pirm. Juozas Bacevičius, pri
mindamas, kad šiame susirinki 
me priminsime Baisųjį Birželį 
Lietuvoje. Vienos min. atsisto
jimu ir prisiminimu buvo pa
gerbti išvežti ir žuvusieji.

Jonas Kreivėnas skaitė pas
kaitą iš savo pergyvenimų ir 
patirties Sibiro taigose. Jis pa
sakė: — Vežamieji baisiai vis
ką išgyveno. Gyvuliniuose va -

judėti, turėjo atlikti gamtos rei

mą buvo labai aštri. Jei koks 
gyvis pasisuktų Sibiro^ tremti? 
niains, kad ir šunelis, būtų su
čiuptas, pasidalintas ir suval
gytas. Lietuvoje dar žemė nėra 
išdžiuvusi nuo žuvusiųjų krau
jo. Žemė tebesiunčia dejones žu 
vusių. Žudiku rankos dar ne
nudžiūvo nuo kraujo, o šian
dieną kaikurie lietuviai siekia 
bendradarbiavimo.

čia parašiau tik kelis saki
nius, pasakytus minėtame susi 
rinkime.-. Susirinkusieji klau
sėsi paskaitininko lyg bijodami 
sujudėti, kad nepraleistų nė vie 
no žodžio neišgirsto- Atrodė, 
kad pilna salė buvo prisodinta 
manikenų.

Paskaitai pasibaigus susįrm- 
kalus riešai ir kartu su išmato kusieji plojo ir visi sustoję rei- 
mis keliauti baisioje smar
vėje.

Niekas nesirūpino maistu, o 
apie gėrimą negalėjo būti kal
bos. Žmonės gelbėdami savo 
gyvybę, gėrė savo šlapumą ir 
siurbė kraują.

Mirusieji irgi keliavo kartu. 
Vagonuose buvo baisiai karšta. 
Dejavimai ir pagalbos šauks
mai buvo nuolatiniai garsai. 
Kas turėjo maisto, visi dalijosi 
po kąsnelį.

Žmonės dantimis graužė va- 
gonU lentas, kad gavus oro, pri 
sišaukti pagalbos. Nuvežus į la
gerius, buvo atskiriamos žmo
nos nuo savų vyrų, vyrai nuo 
žmonų ir šeimos išardomos. 
Atskiriami seni nuo jaunų. Se
niai ir silpnos sveikatos buvo 
vežami į Sibiro tundras mir
čiai, Kova už gyvybės išlaiky- 

mas rodė nuoširdžią tarpusavio 
meilę. Tebūna jų veikla, užmo 
jai, solidarumas pavyzdžiu ir 
didesniose kolonijose! Fronti
ninkai tenekaišioja baslių AL- 
Tui!

škė padėką paskaitininkui.

Adv. Charles P. Kai padarė 
rasinių įvykių apžvalgą, įvyku
sių Marquette Parke ir apylin
kėje. Jis priminė, kad jam at
rodo, kad minėti įvykiai yra 
planuojami ne Marquette Par
ko kolonijoje, bet kitur.

Susirinkimui pirmininkau
jantis paskaitė laišką, valdybos 
parašytą vietos policijos kapi
tonui Wood, kuriame prašoma, 
jei kada vyksta susirinkimai 
Marquette Parko apylinkės ri
bose ir yra svarstomi tos kolo
nijos reikalai, nebūtų įleidžia
mi kitų kolonijų atstovai, nes 
praeitame susirinkime, kuria
me buvo svarstoma apylinkės 
gyventojų bėdos, daugiau buvo 
iš kitų kolonijų, įskaitant ir 
juodukus.

Kiekvienas atstovas turi tu
rėti organizacijos įgaliojimą ir 
pristatyti susirinkimo pirm, už 
registruoti. Jame turi būti pa
rašyta vardas, pavardė, gyvaį 
narna vieta, telefono nr. ir ko
kią organizaciją atstovauja bei 
kas jį kvietė.K. Paulius

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSTMIMMAI IŠ BALFO VEIKLOS
401 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana i»lobėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

173i So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608 
_ 

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JatminM, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir Intymia nootykiū 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina $2.50.

Dr. Juoias B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psl., kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT* Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir Jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00,

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas ganma jsigyti atsilankius | Naujienas arba atsiuntus čeki ur 
pinigine perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, DL 60608

suuuiciiinės patirtie* atstuvavi-St., liepus 25 d-., sekmadienį 
iii,). ‘J;.M) v. ryto iki v. p p.

Kviečiami visi Floridus
uviai

1) Floridos Lietuvių veiklos 
suderinimo galimybės. Pakvie-

jsta pranešėjais V. Balčiūnas, J. 
i Daugėla, P. Šilas, P. Sianelis, 
moderalorė----A, Karnienė '

2) Lietuvos byla ir JAV |x»|i- 
lika. Pakviesta pranešimams—, 
E. Bražėnienė, A. Rukšlelė, V. ( 
Semaška, P. Walles, modera-. 
tore — D. Liutermozienė-
3) Bendros išvaizdos. Pakrista 1 

pranešimams —prel. Balkūnas, Į 
V. Bražėnas, Dr. Butrimas, K. I 
Kleiva, modera vinį ui— F. Pre- 
keris.

Suvažiavimas vyks Fort My
ers Holiday Inn, 20t>(i W. Fii'sl

FIGHT FIRES

11 I I T ■ ' I II ■ III II

Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ ISTORIJA

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai.
Abu tomai minkštuos* viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00. *
Abi knygas gausite, |ei pinigus pasilsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

*_ .. . . ..—----------------------------------- '■

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centu.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SU Chicago, Ill. 60608

b

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 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
Floridos lietuviai svarstys 

aktualius reikalus
Neseniai įsisteigęs Lietuvos 

laisvės Forumas, Rt. 17, Box 
95, Fort Myers, Fla. 33905, se
kantį sekmadienį ruošia Flori
dos lietuvių pokalbius.

Suvažiavimui - svarstyboms; 
numatomi trys pakalbiai. Pa
grindiniais pokalbių dalyviais 
kviečiami asmenys, siekiant 
kuo platesnio nuomonių ir vi-

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.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

Taupykite dabar
pas mus

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

UNIVERSALI

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir
jos išėmimo. rt i

Ja
Investavimo knygelės sąskaitos neša

■. m®
Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. , i i >1^?

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

Įsteigta 1923 metai#.

Įstaigos pietuose kiemą# automobiliams pastatyti.
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Nereikalingas žmonių erzinimas

nuovados virši-

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieninę nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai.

Visi, žinome, kad geriausieji pasaulio sportininkai skuba j Montrealj, kad galėtu lai- 
mėti olimpinius žaidimus Tuo tarpu Anglijos sportininkai užsiima obuoliu pa i v try
nimu, Coxheath miestan suvažiavę sportininkai paleido apie tūkstantį obuoliniu pa* 
FV// kol atėmė čempionatą iš praeitais, metais laimėjusių.. Tokius sporto žaidimus daž
niausiai laimi jaunesnieji ir mažiau pajų suvalgiusieji.

rvb<jhed Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Inc
1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 6066C Telephone HA 14100 

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Subscription Rates:
£n Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six monUs. $7.00 per 
three months. Canada ^30.00 per year; 
other countries $31.00 per year

15 cents per copy

$30.00
$16.00

$8.00 ‘ sekmadienius. Leidžia Naajienu Ben- 
drove. 1739 So. Halsted St.. Chicago 
Hl. 60608. Telef. HAymarket 1-6100, 

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.____

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams . ............ .............
pusei metu ____________
trims mėnesiams ______
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams _________________ $26.00
pusei metu ......   $14.00

Naujienos eina kasdien, Usk'iriant

trims mėnesiams __ ______
vienam mėnesiui _________

$7.50
$2.50

Kanadoje:
metams _________________ $30.00

$16.00
$3.00

pusei metu ______________
vienam mėnesiui _________

Užsieniuose:
metams_________________
pusei metu ______________

$31.00
$18.00
$4.00vienam mėnesiui __ _______

Federalinis teisėjas, prisilaikydamas įstatymo rai
dės, leido Martin Luther Kingo vadams ruošti eiseną Į ra
mią Marquette Parko apylinkę. Jis aprėžė demonstrantų 
skaičių, nurodė kaip jie turi žygiuoti, Įsakė neerzinti gy
ventojų, nežaloti turto ir neardyti viešosios tvarkos.

Teisėjas buvo Įsitikinęs, kad Chicagos policija galės 
prižiūrėti tvarkos, nepakenks nuosavybei, o eisena pa
tenkins mažos negrų grupelės reikalavimus. Kitaip į vi
są šitą reikalą pažiūrėjo Chicagos miesto savivaldybė ir 
policijos viršininkas. Jie žinojo, kad nėra jokios prasmės 
erzinti ramiai gyvenančius žmones, kurie miestui moka 
dideles sumas pinigų Įvairiais mokesčiais, pavyzdingai 
prižiūri namus, švarą, gatves ir sodus. Miestas kreipėsi 
i teisėją, kad jis pakeistų savo ankstybesnĮ nutarimą, bet

nose eina narkotikų prekyba. Tie narkotikai k4 
kia juodžiams, negu ramūs Marquette Parko gyvento
jai šioms keliamoms mintims pilniausiai galime pritar
ti. Chicagos juodžiai labiau nukenčia nuo narkotikų, už
puldinėjimų naktimis ir dienos metu jų-pačių apgyven
tuose apylinkėse. Martin Luther Kingo vadai tas apylin
kes labai gerai žino ir galėtų imtis priemonių,, gauti pas
kolas namams taisyti, sudaryti komitetus gatvių saugu
mui prižiūrėti, suorganiuoti nukentėjusių vaikų tėvus 
narkotikams, ypač didesniems jų pardavėjams, surasti 
ir atiduoti teismui. '

Policija-gali labai daug padaryti, bet ji negali visko 
padaryti. Jeigu policija neturės tikslių informacijų apie 
narkotikų pardavėjus, tai jie ne tik negalės jų sekti, bet 
neturės teisės ir suimti Jeigu suimtų, tai tuojau turėtų 
paleisti, nes visi Amerikos teismai reikalauja Įrodymų. 
Kol narkotikų pardavėjai galės pelnytis bet kurioje apy
linkėje, tai visi gyventojai privalo imtis priemonių jiems 
išaiškinti ir padėti saugumo organaipsrjuos suimtu Ener
gingi ir darbštūs Martin Luther Kingo judėjimo vadai 
galėtų planuoti ir imtis priemonių juodžiams padėti-

Tuo tarpu užsispyrimas maršuoti Į Marquette Par
ts juodžiams nieko padėti negalėjo. Jiems tai pasakojo 
ir policijos nuovados viršininkas, pats juodis. Jis buvo 
Įsitikinęs, kad eisena Į Marquette Parką jokios naudos 
juodžiams neatneš- Jo vadovaujami policininkai, dau
gumoje juodžiai, jau keliais atvejais sustabdė Kingo ju
dėjimo vadus prie geležinkelio linijos, 
čios juodžių užvaldytą Chicagos sritį 
apgyventos. į •

Jeigu teisėjas būtų paklausęs šio 
ninko patarimo, tai keli juodžiai, jų tarpe ir keli baltie
ji, dalyvavusieji nelemtoje eisenoje, nebūtų nukentėję. 
Vienam gerokai akmens sutrenkta galva, kitam paleis
ta alaus bonka prakirto veidą ir palietė dantis, trečiam 
sulaužyti šonkauliai. Tai nelemtos eisenos vaisius. Vie
toj konkrečios pagalbos, Į ligonines buvo išvežioti nu
kentėję eisenos dalyviai.

Mums atrodo, kad nėra tokio klausimo,, kurio susė
dę juodų ir baltų žmonių atstovai negalėtų išspręsti tai
kiu būdu. Pasitarimais ir susitarimais vieni ir kiti dau
giau atsieks, negu prievarta daromomis demonstraci
jomis. Juodžių dauguma žino, kad Amerikoje’ nėra nei 
vienos grupės žmonių, kurie nekęstų juodžių ir norėtų 
jiems blogo. Kiekvienas sutiktų, jiems padėti ir didelė 
dauguma jiems padeda. Niekur juodžiai taip gražiai ne
gyvena, kaip Amerikoje. Afrikos ir Pietų- Amerikos 
juodžiai norėtų turėti tas pačias teises, kokias turi Ame
rikos juodžiai.

Bet juodžiai privalo suprasti ir Marquette Parko 
gyventojus. Jie privalo atminti, kad ir jie privalo būti 
tolerantai. Intergracijos niekas privarta krašto, gyven
tojams neprimes. Integracija galės ateiti tiktai palaip
sniui, pirma protuose, o vėliau ir širdyse. Juodžių-va
dai privalo žinoti,,kad veik kiekvienas Marquette Par
ko gyventojas sunkiu prakaitu Įsigijo namelius, ku
riuose ramiai su savo šeima gyvena. Kiekvienas iš pa
tirties žino, kad Martin Luther Kingo žmonių įsiverži
mas numuša namų vertę, .sumažina saugumą ir duoda 
pagrindo netvarkos elementui pakelti galvas. Jie pri
valo atminti, kad Jokiomis eisenomis skriaudžia darbo 
žmones, viso gyvenimo santaupomis Įsigijusius savo 
namelius.

Martin Luther Kingo vadai privalėtų > apsigalvoti

dabar skirian- 
nuo baltaodžių

Chicagos policijos vadas davė Martin Luther King 
vadovams 400 policininkų, kad apgintų juos nuo nepaten
kintų žmonių. Policijos vadas žinojo, kad ši demonstra
cija yra provokacinio pobūdžio, užtat jis norėjo jog vyk
dydamas federalinio teismo nutarimą, apsaugotų mar- 
šuojaučius Martin Luther Kingo šalininkus-

Į Marquette Parką ruošiamą eiseną pasmerkė visa 
eilė juodžių vadų, kurie jau seniai dalyvauja kovoje už 
skriaudžiamų mažumų teises ir labai gerai pažįsta juo
džių judėjimą Amerikoje. Jie nesupranta, kuri’ais^įume- 
timais dabartiniu metu ši eisena buvo ruošiama. Juodžiai 
be provokacijos Marquette Parke neužpuldinėjami, nie
kas jiems netrukdo vaikščioti Marquette Parko gatvė
mis, niekas nekliudo juodžiams važinėti Į darbą ir iš dar
bo pačiomis centrinėmis Marquette Parko gatvėmis. Kai 
mieste Įvyksta susirėmimai, tai Marquette Parkas visuo
met būna ramiausias. Marquette Parko Įstaigose dirba 
didokas juodžių skaičius. Bet ir pačiais pavojingiausiais 
laikotarpiais niekas juodžiams nekliudė vykti Į Marquet
te Parke esančias Įstaigas dirbti produktyvų darbą.

Keli Chicagos juodžių vadai Marthin Luther Kingo 
šalininkams patarė ruošti eisenas Į tas miesto sritis, ku
rias juodžiai šiandien valdo. Ten padaryti tikri lūšnynai, 
namai išgriauti, apleisti, gatvėse nėra saugumo, o plėši
kavimui nėra galo. Be to, tas Luther Kingo- judėjimas ’ 
galėtų suruošti eiseną Į tas juodžių vadomas sritis, ku- ir provokacinių eisenų Į ramias apylinkes neruošti.

PAVASARIS EINA KARPATŲ 
KALNAIS

Rašo Dan Kuraitis

GotiKildo nereikėjo guldyti šventoje vietoje

Jau minėjau, kad mane paveikė Jono žiškos pa
minklas. žiška buvo kcturioliklo šimtmečio čekų did
vyris. vadovavęs kovai prieš vokiečių kryžiuočių Įsi
veržimą į I*raga. Vokiečiai buvo sulaikyti toje vie
toje. kur dabar yra Žiško kalnas ir kur pas-lalylas pa
čiam žižkai paminklas.

Jeigu jau komunistai norėjo kokį didvyrį pagul- 
dvli šalia žižkos. tai jau reikėjo parinkti tokį, kuris 
tos garbės vertas. Kiekvienas čekas žino, kad Gotval-

VI. BAKŪNAS

Pastabos iš tolo
■ ■■ • I

Po dabesuotu-Kanados,dangum

gis ? Paskambinu. Atsiliepia 
moteriškas balsas. Kalbame an
gliškai, klausiu ar galėčiau, kal
bėti su Mr. Karvelis? Nėra na
mie ■ atsako. Klausia kas kal
ba, paaiškinu, kad esu pravažiuo
jantis lietuvis turistas ir norė
čiau žinoti ar Mr. Karvelis yra 

. .. . „ lietuvis, nes norėčiau pasikalbė-.ir 1S Amenkos-iky San Fran- ti apie Victorfa gyve^
ęisko imtinai. Publikos - “nu čius lietuvūs. Oh no — šakbma- 
lijonai”. Vos tik apsitvarkėme no pašnekovė' Mrs. Karvelienė, 
viešbutyje, šalutiniame kam- jos vyras esąs graikas, bet ji jau 
baryje įsikūrė jaunimo “būre-' anksčiau esanti girdėjusi, kad ta 
lis sudarąs “bagpipe” orkest-pavardė maišoma su lietuviška, 
rėlį, atvykusį iš tolesnės pro- ■ bet ji nieko apie lietuvius nega- 
vincijos dalyvauti Victorian'linti pasakyti. Ačiū — ką dau- 
Days iškilinfee. Ir tuoj pat pra-lgiau gali besakyti.
dėjo .repetuoti... Išėjome pa-Į , A- , , . ,

» -ii Bėgdamas toliau telefono abo-sidairyti miestan, nors ir ly-į , . s .-sJ ‘nentų knygos puslapiai^ uzkhu- 
, .. „ . - . . , . Jnų prie kitos “aukos” r Jūrguta-krito , nes nujautėme kad ves 
būtyje ramybes nebus. Ta,pjr1tų ndirtmds? Paskambinu. At
buvo: jaunimas , viešbuty grjzo lsUiet,ta jgį „„teHSkįs balsas - 
vėlokai nes vis, vakarą ..-U.,.,. jurgutavicius. Tuoj pat ir 
t, aplink viešbutį (o taip buvo fHilusia ar Taip at- 
visame mieste) gerokai truks- • Koks laimikis...'Buvo tik- 
mavo. Orkestrėlis, šalutiname raį džiugu “pagauti” beturį sve- 
prie mūsų,, kambaryje susirin- j timame krašte ir mieste, juo lai
ko repeticijai. .7 2 vai. ryto ir, biauĮ kad tokiose lietingose są- 
nieko nesivaržant sugrojo “ba- lygose bus galima pasikalbėti te- 
gpige” kelis-dalykus (tur būt, j lefonū, nekeliant kojos'iš vieš
pačius geriausius, taip spėju bučio... Mrs. Jurgutavicius. (tiks- 
kurių garsai išsklaidė bet ko-Jiau lietuviškai būtų ponia Jur- 
kias miego viltis.

(Tesinys) , tik iš visos Britų Kolumbijos
■ Salėj pakyla didžiausias entu-1 ir:kit^ Kanados vietų, bet net | 

ziazmas, nepaprastas sveikini
mo plojimas muzikantams, sa
lė pasidaro lyg bičių avilys, ba
ro padavėjai “glėbiais” vos spė 
ja nešti gėrimus per visas 
duris ■ prisigrūdžia keleivių;
šiaip jau buvusi vos apypilnė 
salė dabar pasidarė tik “stan 
ding room only” — tikra to žo
džio prasme “kimštinai pilna”.
Muzikantai, jauni kanadiečiai, . - ?- fn
pagrojo tris labai nuotaikingus bčt nuotaika kiek “nu-K
dalykus, už kuriuos keleiviai 
triukšmingai plojo, o kai pa
baigai, to trumpo koncerto, ket
virtam dalykui pakvietė dai
nuoti publiką kartu — buvo 

, nepaprastai malonu netik klau 
sytis bet ir stebėti senus ir jau
nus taip darniai Įsijautusius į 
Kanados liaudies dainos pos
mus. Nežiūrint triukšmingų 
ovacijų —muzikantai nesutiko 
ilgiau koncertuoti, nes tokia 
esanti jų programa, kur kas 
ilgesnė būsianti vakare, laivui 
grįžtant Amerikon.

Pagaliau pasiekiame Victo
ria, Britų Kolumbijos, sostinę. 
Lyja. Nesunkiai gauname vieš 
būtį, beveik pūčiame uoste, 
nežiūrint, kad pataikėme Į di
deles iškilmes: Anglijos kara
lienės Viktorijos gimtadienio 
minėjimą, apvaikčiojamą čia 
visą savaitę, kuri vadinasi 
“Victorian Days”. Nežiūrint lie 

‘taus — paradai, koncertai, bu
driai jaunimo privažiavusio ne- tai nebūtu lietuvis Karvelis Jur-

> gutavičienė) telefoną perdavė 
(Feliksui Jurgutavičiui, kuriam 
•tuoj prisistačiau kaiptuT 

iškilmės, šventę. . ristas iš Los Angeles yiądas Ba- 
Vakare, kai lietus neleido pla-|kūMS; ™ argi ta

čiau pasidairyti miete,'iš viėšbu- « r?s» » W ~
as rašau Naujienose , bet iš kur 
Tamsta žinai apie tai ’ — pa
klausiau. Feliksas paaiškino, 
kad “Naujienas” skaito jau nuo 
nepriklausomos Lietuvos laikų, 
kai ten jam tą laikraštį užpre
numeruodavo giminės Ameriko
je ir niekada (išskyrus kelerius

(Bus daugiau)

Kągi padarysi jaunimas.

čio panūdau (laikydamasis sa- ' 
vo seno Įpročio svetimuose mies- I, 
tuose (telefonu pakalbėti su lie
tuviais, pasirinktais “at rand
om” iš telefono abonentu kny
gos, su lietuviškiausiomis (bent 
spėjamai) pavardėmis. Karvelis 
Georg 1 Kas galėtu pasakyti, kad

das buvo sovietų čekos narys, kaip Lietuvoje josios j dar ir raudonajai armijai, “išlaisvinusiai čekoslova-
pulkininku buvo čekistas Guzevičius Gudaitis. Lietu
viai komunistai čekistą A. Guzevičių Gudaitį tiktai 
rašytoju bandė padaryti, tuo tarpu'čekai komunistai 
panoro Gotvaldą padaryti didvyriu. Koks jis gali bū
ti čekų didvyris, jei jis čekams šunybes kirto ir su ru
sais, čekų tautos amžinais priešais glaudžiai bendra
darbiavo? ' •• .

Čekai yra demokratai. Savo laiku jie turėjo gana 
įtakingus karalius ir kunigaikščius, bet tarp savęs jie 
gana demokratiškai tvarkė visus reikalus. Pasibai
gus Pirmajam Pasaulio karui ir Čekoslovakijai pas- 
siekus nepriklausomybės, ji buvo paskelbta demokra
tinė respublika.

Čekoslovakijoje buvo* gerai ginkluota stipri ka
riuomenė, kuri būtų mokėjusi savo kraštą vykusiai 
ginti, jeigu čekų politikai būtų buvę apdairesni ir kra
štą nuo priešų gynę.

čekai turėjo pasidarę kelias drąugingumo sutar
tis, bet nei patys čekai, nei čekų draugai gintis nesi
ruošė. Jie manė, kad vien tiktai sutarties pasirašymo 
užteks. Reikėtų ruoštis gynybai, jeigu pasižadėjai sa
vo kaimyną ginti. Naciai karui ruošėsi, tuo tarpu 
prancūzai ir anglai nacius įtikinėjo, kad jie karui 
nesiruoštų ir kitų žemių negrobtų. O kai Hitleris pa
reikalavo sudėtų, tai Čemberlenas ir išskėtė savo liet
sargį. Jam reikėjo griežtai pasakyti, kad lokio žings
nio jis netoleruos ir ruošis karui, bet to jis nenorėjo 
padaryti ir čekus paliko “Dievo valiau” Čekų politi
kai, negavę lauktos paramos iš vakarų, buvo priver
sti daryti nuolaidas naciams.

Be Gotvaldo. įgrūsto į čekų šventyklą, okupacinė 
valdžia prilipdė prie čekų tautos didvyrio paminklo

kiją” didelį paminklą. Nei Gotvaldas, nei raudonar
miečiai toje ivetoje nebetinka. Jeigu jau norėjo sta
tyti jiems paminklą, tai turėjo kitoje vietoje tą pada
ryti. Bet komunistai būtų ūe komunistai, jeigu jie ne- 
išniekinų kiekvienos tautos didvyrių. Prie didvyrio 
prikergia svetimos tautos agentą ir sugadina visą 
praeities prisiminimą. Taip jie pasielgė pavergtoje 
Lietuvoje, išniekini visus įovos už krašto laisvę ir ne
priklausomybę pastatytus paminklus, o vėliau juos 
pavertė savo propagandos šaltiniais. Prie Jono žiž- 
kos jie pridėjo Gotvaldą, kad nei vienas čekų tautie
tis nenorėtų prie tų paminklų artėti.

Panašiai okupantas sugadino visus svarbesnius 
čekų paminklus. Pačioje Pragoję, josios centre, kur 
stovėjo pačių galingiausių čekų karo vadų paminklai, 
pristatinėjo raudonosios armijos paminklų. Tose vie
tose, kur čekės bėgdavo nuo raudonarmiečių, nenorė
damos su jais pasikeisti keliais sakiniais, ten pristatė 
raudonąją armiją primenančių tankų ir kitokių rusų 
“pergalės ženklų”.

Visi šitie reikalai labai erzino čekus. Jie erzino ne 
tik paprąstus. gyventojus, bet jie kėlė nerimą ir pačių 
komunistų tarpe. Protingieji komunistai, ar žmonės įs
toję į komunistų partiją žymiai vėliau, negalėjo su
prasti, kuriais sumetimais krašto gyventojai buvo er
zinami.

Gotvaldui mirus, krašto reikalus tvarkė tūlas Ano- 
nin Novotny. Jis stengėsi pataisyti krašto ūkio reika
lus. kurie iš blogų ėjo į dar blogesnius.i Pačioje Čeko
slovakijoje atsirado žmonių, kurie turėjo įvairiausių 
projektų krašto ūkiui pataisyti, bet jie .negalėjo prak
tiškai jų pritaikyti. Valstybės biurokratiją buvo nepa- 
praslaf Stipri. Bė Maskvos leidimo niekas negalėjo im

tis jokio svarbesnio žingsnio, o Maskva buvo gana toli, 
atsakymai iš Kremliaus ilgai užtrukdavo.

Be to, čekai oficialiai patys tvarkė savo krašto ūkio 
ir kitus reikalus. Jie turėjo savo valdžią, buvo nepriklau
somai ir galėjo viską tvarkyti pagal savo planus, įjungtus 
Į bendrą sovietinę sistemą. Stipriausią balsą kėlė Alek* 
sandras Dubčekas. Jis pritarė mažiems pareigūnams, 
norėjusiems lipdyti didesnius komunistinės sistemos ply
šius, kad dirbtuvės turėtų darbo, o darbininkai galėtų 
prasimaitinti. Krašto ūkis ėjo blogyn, nes už užsientin 
išvežtas prekes jis gautų bent dalį. Pats Novotny krei
pėsi į Sovietų Sąjungą dėl skolų, bet atsakymas visuo
met buvo tuščias. Dažniausiai Į tokius laiškus rusai nie
ko neatsakydavo, o jeigu ir atsakydavo, tai nepasakyda
vo, kada ir kiek skolų jie mokės, čekų bankas ėjo prie 
bankroto, nes jis neturėjo pinigų net žaliavoms užsakyti. 
Didelę žaliavų dalį čekai gaudavo pačioje Čekoslovakijoje, 
bet reikėdavo mokėti už žaliavų pagaminimą ir pristaty
mą, tuo tarpu nebuvo pinigo tokiems mokėjimams.

Novotny taip nugyveno valstybę, kad patys komu-' 
nistai “padarę perversmą”. 1968 metų sausio mėnesį pa
varę Novotny iš centro komiteto ir pirmuoju sekretorių 
išrinko jauną ir energingą Aleksandrą Dubčeką. Kiek
vienam buvo aiškiu kad Dubčekas imsis kitų priemonių 
kraštui valdyti ir ūkio reikalams tvarkyti, bet pati Mask
va mažai ką tegalėjo padaryti, nes visos pakaitos pada
rytos pagal visus Maskvos reikalavimus ir nustatytas 
taisykles užsienio komunistų partijoms tvarkyti. Dub
čekas buvo išrinktas didele balsų dauguma, nes dauguma 
buvo įsitikinusi, kad Novotny nepajėgęs išbristi iš eko
nominės padėties.

(Bus daugiau)
SKAITYKITE IR PLATINKITE
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p< wnv t n > • :OR. ANNA BALIUI P^P0 i
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
KR GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimu.

OR. K. G. BA1UKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Prmna ligonius pagal susitarimą

Jei ncatsmepia, skambinti 374-8004

ŪK. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tekf. 695-0533 

Pox Valley Medical Center 
8G0 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

j kairę
NEW YORKAS—Demokra

tų partijos kandidatas Garte- 
ris, pasirinkęs žinomą liberalą 
sen/ W. F. Mondale viceprezi
dentu^ pakrypo žymiai j kairę. 
Kai kas sako, kad Carteris iki 
šiol, per 19 rinkiminės kompa
nijos mėnesių gerai balansa
vęs savo ideologiją, Baltųjų 
Rūmų linkmė pradėjo žigiuoti 
kairiąją koja. Tai vidurio kelio 
smulkus žingsnis, bet reikšmin
gas, kadangi jis pasirinko savo 
bendradarbiu sen. Mondalę, ku
ris yra plačiai pagarsėjęs libe
ralizmu. Tai liberalų didvyris 
Washington© establišmente, po 
litiniuose sluogsniuose.

WASHINGTONAS. —Chiea-

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND. SUKU&m 

2434 WEST 7lst STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS;

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai. 
antrad.. penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, iii. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

antrą šeštadieni 8—3 vai 
TeL: 502-2727 aroa 562-2728

KEZ.: GI 8-0873

DR. W. - 81SINAS 
akušerija ir moterų ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Mi 3-0001.

TE1____ BE 3-58Y3

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą,

DR. K, A. V. JUČAS 
489-444T "" 561-4605 ’ 

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

Telefonas atsakomas 12 vai.

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

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais 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 tree.

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR , 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šešta die
niais 2-4 vai. po piety ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

gos srities gyventojų skiepiji- 
jimas nuo “kiaulių influenzos” 
turės prasidėti nuo Darbo Die
nos, jei valdžia iki to laiko su
galvos kaip išsipainioti nuo 
skundų, kaltinimų ir teisme by- i 
lų, keliamų daktarams ir Įstai j 
goms įvairiausiais kaltinimais. |

Carterio “puikus suderini- 
nimas” su Mondale liberalizmu 
yra priskiriamas prie darbinin
kų unijų vadų požiūrio ir taip
gi prie liberalų, esančių demok
ratų partijos suvažiavimo salė
je, kurie, sakoma, stebisi ir ne
žino, kas per vyras yra tas Car
teris ?

Beitgi laikai keičiasi: darbi
ninkai nebeklauso savo unijų 
vadų ir dažniausiai balsuoja 
proto bei jausmų vedini. Antra 
vertus, kaip Carteris bus sutik
tas mažuose tėviškės mieste
liuose, kur jis rado politinę sti
prybę? — Netolima .ateitis te
galės parodyti.

Carteris yrą meisteris tušuo 
ti. Jo paskutinioji konvencijoje 
kalba pabrėžė ryšį su tradiciniu 
demokratų—liberalizmu. 'Jis pri
ėmė jr patvirtino svarbiausius 
liberalų vidaus ir užsienio poli
tikos elementus: visuotiną svei 
katos draudimą, visų darbinin
kų aprūpinimą darbus, detentę

——™ ' 11 —
PERKRAUSTYMAI

M 0 VI N G
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
K. š E R Ė N A s: . 

Te L WA 5-8063 
>»nil

-----------------------------------------------------

M 0 V IN G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeU FRontier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
GĖ LIN Y ČI A
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

G Ė L I N I N K A S
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiau**?* ir ▼ atikai zzthi 

piu papuošimui ir sezoninės J 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT*V.Z'CAS) 

DAUBARŲ SŪNUS

S525 So. Harlem Ave. — 586-1220

DREBAŽEMĖ
BALI. — Birželio 26 d. stip

rus žemės drebėjimas palietė 
kalnuotus plotus Indonezijai prį 
klausančioje Naujoje Gvinėjos 
je, užmušdamas 450 asmenis ir 
kalnų žemėmis užversdamas 
5,000. Dabar, liepos 15 d., že
mės drebėjimas pasikartojo Ba
li saloje, kurio stiprumas užre
gistruotas 5,6 taškų sulig Rich- 
terio skale.

Bali saloje žemės drebėjimas 
užmušė 223 asmenis ir sužeidė 
2,350. Smarkiausiai nukentėjo 
šiaurinė salos dalis, Bulelengo 
apskritis, kur 90% visų namų 
yra sugriauta arba apgriauta.

Centralinėje Bali dalyje Seri- 
rito miestas beveik visiškai su
griautas. Jame 10 vaikų buvo 
užmušta, kad mokyklos pasta
tas sugriuvo.

V. Tumasonis, M. D., S. C
L CHIRURGAS 
t* 2454 WEST 71st STREET

Ofiso, telef.: HEmlock 4-2123
Rezid. telef.: Gibson £-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba kojoms

I (Arch Supports) ir t t.
Vai.: 9—4 Ir 6—8. Šeštadieniais 9—1
2850 West 63rd St., Chicago III. 60629

Telete PRoipeet 83084
£ ~

SKAITYK PATS IK PARAGINK
KITUS SKAITYTI 

fk t MAUJIUAS

★★★★★★★★★★★★
PEACE COSTS MONEY 

BUY U.S. SAVINGS BONDS

That's why it’s important ® protect

Please! Only yog cee

foOcnring Smokey *i ABCc 
Alwiyi bold matches txD cnU. 
Be sore so drown all campfire^

EVERY TREE
IS A FAMILY TREK

Naujai išsiritęs a n tu kas priprato 
prie 8 mėty berniuko Leah Fox gal
vot. Antvkas yra jsitikinęs, jog tai 
yra pati žil&ausioji vieta pasaulyje. Į

DAIL. JONAS RIMŠA Piety Amerikos indėnai

su Maskva ir ekonCaninę pagal
bą neturtingiems kiautams.

Betgi iki Baltųjų Rūmų yra 
trumpas kelias, bet sunkus. Car 
teris dabar turės aiškiai išdės
tyti rinkėjams savo programą, 
nebetušuodamas ir nebevinioda- 
mas j vilnas, nes turės nugalė
ti savo kalbomis respublikonų 
partijos kandidatą. Veido šyps- i 
no šiuo kartu nebeužteks.

“Įsivaizduokite tokį palygini-į 
mą”, pareiškė Dr. Henry M.Gel j 
f and, mokyklų epidemiologijos 
programų direktorius; “įsivaiz
duokite, kad 150 milijonams 
žmonių tuo pačiu metu duota 
po stiklinę vandens, ir štai po 
penkių minučių tam tikras skai 
čius vandens, išgėrusių krinta 
negyvi, o per 24 valandas bet 
koks skaičius žmonių gauna šir 
dies ataką, automobilio nelai
mę, divorsą ar kitą panašaus. 
Kiek skundų ir bylų teismuose 
iškelta, kaltinant daktarų ir 
farmacijos profesijas ir. valdžią, 
reikalau j ant kompe nsaci j os. 
Draudimo kompanijos jau atsi
sako apdrausti skiepų gamybos 
kompanijas, rezultate vaistų 
kompanijos neabejotinai atšisa 
kys skiepus paradvinėti, Iš 100 
milijonų įskiepytų aišku, atsi
ras tokių, kurie gera ar pikta 
valia skiepus primes visas kal
tes ir kels bylas, reikalaudami 
sau kompensacijos, perspėjo

Meksikos įlankoje 
išmiršta delfinai

CASEY KEY? Florida.—Flo
ridos ir federaliniai specialistai 
išskubėjo j Meksikos Įlankos pa 
plūdimį tarp Sacęy Key ir Sie
sta Key prie Sacasotos ištirti 
priežastis, dėl ko apsirgo Įlan
kos delfinai; ■ kurių 25 trečiadie
nį rasta nebe gyvų ir apie 150 
sergančių. Jūrų -gyvūnijos spe-

Skiepai nuo kiaulių 
flu prasidės rudenį

I cialistai spėja, kad delfinai bus 
Į apsikrėtę .kokiais parazitais, dėl 
kurių kaltės dolfinai neteko 
orientacijos ir nebeatskiria jū
ros nuo sausumos ir atplaukę 
iki kranto nebesugeba grįžti Į 
jūrą.

Be tų 25 negyvųjų, paplūdi
miuose rasta apie 150 Į krantą 
išplaukusių sergančių ' dolfinų, 
kurie buvo pavėžinti ir paleisti Į 
gilesnius vandenis toliau nuo 
kranto.

Dr. Felfand.

IMIONEZI.IOJE - i MARY SIMANAS
Gyveno Marquette Parko apylinkėje, Chicagoje.
Mirė liepos 17; d., 1976 m., 10 vai. vakare, sulaukus 76 metų 

amžiaus . . . • ’

Gimė Seeleyville, Indiana. >
Pasiliko dideliame nuliūdime du sūnūs:. Lenny Simmons, marti 

Violette ir Richard Siminas,_ marti Barbara.. duktė kazimierietė Se- 
- selė M.~ Lorraine Therese, anūkai Catherine Hojka. Richard Jr., Lori- 

Anna, Catherine if Raymond Siminas, sesuo Eva Wilson, brolis Tho
mas Dranginis ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė prie Tretininkų draugijos ir kitų organizacijų.
Kūnas pašarvotas pirmadieni 6 vai. vakare Lack-Lackawicz kop

lyčioje, 2424 West 69th Street. Laidotuvės įvyks trečiadieni, liepos 
21 d. is koplyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Gimimo Svč. M. Marijos 
parap. bažnyčia, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines.

Nuoširdžiai kviečiami visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose ladiotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, marčios, duktė ir visi kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Lack-Lackawicz if Sūnūs. Tel. 737-1213.

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 aplel- 
, 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- 

kurianėio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGfETeS ĮSPŪDŽIAI 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 anglu kalbą.

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

D. Kuraitis. KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto. ir a&tpropo propaganda bei | 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi. j

Prof. P. Pakarklh, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS į 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2. .

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. i 
84 psL Kaina S1.50.

Šie Ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6O60»

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu *r pridedant 
iakj ar piniginę perlaidą.

VISI BIZNIERIAI

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

1

"Apsvilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi". — Rom. 13:14,
šitas patarimas yra duota pasišventusiems, kurie buvo Viešpaties pri

imti ir atgimdyti šventąja dvasia. Apsivilkimas Viešpačiu Jėzumi nėra stai
gus darbas; negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesi ar vienus 
metus. Tai yra darbas viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime mes pilnai neapsivilksime visomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats mato mūsų pastangas ir pažįsta mūsų širdis. Jis mato kaip 
mes stengiamės numarinti senąją prigimtį, ir atmesti nuo savęs kūno dar
bus ir apsivilkti teisingumo rūbais, kuriais galime pasirodyti skirtingais 
nuo pasaulinių ir būti patinkamais Dievui.

Visi žino, kad mirti* yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? | tą klausimą atsako knyputė "Viltis po mirties", kurią gausit* 
nemokamai. Rašykite:

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

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

V,I,z 2533 W. 71st Street
ę. Tele!.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAJIS PASTATYTI

Laidotuvių virektoriai

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
—■ I #

NARIAI: >
Chicagos <
Lietuvių \
Laidotuvių )
Direktorių 7
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, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

' GEORGE F. Rl.DMINAS
3319 So. LITUANICA AVE: Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

~ P. J. RIDIKAS '
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Magd. Stankūnienė Kompozicija: {Grafika)

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

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.%3S

CHICAGO, ILL. 60629

STATI FARM

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

HOMEQWNERS POLICY

State Farm'Fire and Casualty Company

gamybos, 
turi dide- 
ekonomi-

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOP A,

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyba Ir Remontas

Call Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

garažas.
$29,900.
krautuvė. $360

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
T.Iefj REpublk 7-1941

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

Lietuvi y kalba: Vjsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
■’■00 v. popiet. — Šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEGZ1NSKAS. 4065 Archer Avt 
Chicago, III. 80632. Tel. YA 7-5980

PIRKSIT — PARDUOSIT — 
NUOMOsrr.'

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
Tel. 254-5551

8929 SO. HARLEM AVE.
Tel. 598-3290

135-TA IR ARCHER AVE.
TeL 257-5861

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $71 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis: 
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

REAL ESTAT€ *02 SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

M. A. ŠIMKŲ S
Real Estate. Notary Public. - 

INCOME TAX SERVICE
♦259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

iNSURANCI !-

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas 
2212 tv. CermaL Roa< CJhicap^ LP Virginia 7-7747

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vienintelį 
lietuvį kailininką p

Chlcagoje “

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

Tel. 263-5826 
(įrtaigo*) ir 
677-8489 

(buto)

Mūsų spaudoje
Tūkstanties mėty linkėjimai

Amerikos Demokratijai .
Sveikindamas Jungtines Ame». materialinę gerovę -

■< - JULęnWA^TED- --

5 KAMBARIU mūrinis bungalow BUD S REAL ESTATE 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu,. garažas. 56-ta ir Rock
well $22,000.

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

62-tra ir Talman.
3 BUTAI ir tuščia 

pajamų' per mėn. Brighton Parke. ’ 
$28,000.

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

|. VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTf RA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
_ . INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

r kos ValslyDes su jų uie<y 
įt(kovotos laisvės sukaktuvėmis 
pabrėždamas, kad k'šis nuosta
busis kraštas per tuos du šimt
mečius ...tarsi Laisvės švyturys 
viliojančiai kreipė j save pasau
lio vargingųjų ir persekiojamų
jų akis” Bostono Keleivis su
mini visą eilę veiksmų ir situ
acijų, kur Jungtinės Valstybės:

• ištikimai išsaugojo kraujo 
aukomis iškovotą demokratinę 
santvarką, niekada nepalikda
mas į jokią diktatūrą;

♦ skrupulingai gerbė savo pi
liečių žodžio, minties, kūrybos 
ir politinės veiklos laisvės;

® priglaudė milionus pasau
lio vargšų ir nuo politinių ar 
moralinių persekiojimų bėgu
sių emigrantų;

* sukūrė savo piliečiams di
džiausią pasaulyje ekonominę

kaip dalis šo krašto augintinių 
už neįkainojamą žodžio laisvę 

; savo tėvynei atšiničktf prięs- 
t pandos ir vergijos propaganda,

— turtą 
naikinančiomis bombomis, už 
tautine garbę — žvaigždėtos 
vėliavos deginimu...

Tai aštriai skaudinantis liki
mas, kuris kartais ištinka ir 
valstybes, kaip ir paskirą kil
naus gyveninio ir geriausių no
rų žmogų.

Bet tegul bent treciojo šimt
mečio pradžioje visi šio krašto 
gyventojai giliai įsitikina ir sa
vo širdimi pajaučia, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės nėra 
tik praeivių ištaikingas viešbu- 
tik, o visų čia gyvenančių ne
paprastos gerovės ir laisvės tė
vynė, verta pagąrbos, meilės ir 
pasiaukojimo! ” -a \

• nepralenkiamais labdary
bės darbais gelbėjo žmonijos 
badmirius ir nelaimės ištiktuo
sius;

• dviejuose pasauliniuose ka 
ruošė lemiamai įsirikiavo j 
laisvės ir demokratijos gynėjų 
frontą.

s Ir — tragiškoje šio laiko-'ekonominių žurnalų, Vakarų

—?

Atkuto V. Vokietijos 
statyba :

Greta automobiliu 
naujų namų statyba 
lės reikšmės kraštų
joje, pavyzdžiui ( 1973-4 metais 

| daug naujų pristatytų namų ne 
buvo galima parduoti.

Daugelis statybos bendrovių 
užsidaro arba net kaikurios 
skelbia bankrotą. Dabar pasak

tarpiu pabaigoje — nesusilau
kė iš pasaulio tikrai nusipelny
to dėkingumo ir...net kai kurių 
savų piliečių pasididžiavimo ir 
pagarbos.

šiandien esame liudininkai;

Vokietijos naujų namų statyba 
turi gerą ateitį. Švedijoje tas 
pats. Šiek tiek silpniau naujų 
namų statyba kruta Italijoje, 
Anglijoje. Gi Šveicarijoje sta
tyba yra kritusi 15%.

Sovietuose derlius 
netikėtai pagerėjo 
WASHINGTO^AS.’ —-Per vi. 

są žiemą iš Sovietų Rusijos-skli 
do pesimistiškos :žinios,‘ kad- dėl 
sausos šaltos žiemos žieminiai 
kviečiai' sovietuose bus nebepa
taisomai nukentėję, bet; pasku
tiniais laikais pradeda iš ten 
sklisti tvirtinimai, kad šiemet

Terros prekyboje visos mūsų 
pačių tiesioginiai importuotos 
prekės dabaę ir -visada parduo
damos su žymiais nupigini- 
mais. Tatai liečia mūsų pačių 
importuojamą kristalą, porce- 
laną, sidabrą ir daugybę kitų 
prekių dovanoms ir namų iš
puošimui. Kai kurie daiktai, 
kaip kristalo stiklai, porcela- 
no indai ir figūros, visu trečda
liu pigiau už tuos pačius daik
tus, randamus bet kur preky
boj e. Pirksit - nepirksit, Terroj 
pasižiūrėti visada verta- Adre
sas — Terra, 3235-37 West 
63rd St., Chicago, Ill. 60629, 
telefonas (312) 434-4660).

(sk.)

..DIDELE ĮTAKA I VAKARŲ.. 
'EUROPĄ

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

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

f MECHANIC - WELDER
For plant in heavy metal h dustry 

į to work on conveyers systems, over
head cranes, and other machinery. 
Must have mechanical and welding 
experience. Steady work. Excellent 
working conditions.

Musi speak English.
LAVIN and SONS, INC.
3426 So. Kedzie Ave.

An equal opportunity employer

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia 

REIKALINGAS ATSAKINGAS AS
MUO padėti prižiūrėti 3 metų am
žiaus vaiką, taip pat dirbti lengvus 
namų ruošos darbus. Gyventi kartų. 
Kalbėti angliškai Pietų Chicagos 
apylinkė' Susitarimui pasimatyti teL 
758-0812. ......

grūdų derius Sovietijoje bus 
vienas iš geriausių.

JAV Agrikultūros departa
mento žiniomis, Sovietai šiemet 
•tikisi gauti 15 milijonų metri
nių tonų kviečių daugiau negu 
buvo ankščiau sprendžiama'. Ge
ras pavasario oras pagerino-,per 
spektyvas.. Sovietų Sąjungoje 
kviečių derlius šiemet, spėjama,, 
bus apie BO milijonų tonų.

Metrinė tona sveria 2,205 sva 
rus. -i

rikos prezidentas sušaukia mi
tingą su tokiu plačiu indėnų va 
dų sąstatu.

Paklaustas, ar mitinge daly
vauja ir kai kųije žinomi kovin 
gieji indėnų vadai, Nessen at
sakė nenorįs juos charakteri
zuoti, bet tikįs, kad konferenci
joje? dalyvauja plati reprezen
tacija, :atstovaujanti indėnų gen 
tis' ir jų-organizacijas.

Indonezija pasididi
na teritoriją'

JAKARTA.—Indonezijos par
lamentas liepos 15 d. priėmė įs
tatymą, kuriuo rytų Timoro že
mės plotus prijungiama prie Tn 
donezijos.

Indonezijos .paralmento pra
nešėjas pareiškė, kad preziden-. 
tas Suharto greičiausiai įstaty
mą dar pasirašys prieš rugpiū- 
čio 17 d., prieš Indonezijos ne
priklausomybės dieną.

Pietinėje Malajaus archipe
lago bei salyno dalyje yra Ti
moro sala, kurios vakarinę da
lį jau iš seniau valdo Indonezi
ja, o dabar ir likusią salos dalį 
prisijungia, padidindama vals
tybės teritoriją.

PREZIDENTO" KONKERĖNCI- 
■ JA SU INDĖNŲ GENČIŲ ' , 
; . '■ • ' • VAD-AIS- ' ” -■. ?

šiemet laukiama 
didelio derliaus

ČHICAGA.—- Pasėlių derliaus 
analistai sprendžia, kad Jungt. 
Valstybių grūdų derlius šiemet 

i bus antras rekordinis, žieminių 
kviečių tikimasi gauti, apie 1,- 
498,699,000 bušelių. U.S. Agri
kultūros departamento birželio 
mėnesį buvo spėjama §1,416,- 
000,000 bušelių. ‘Bendro; visų 
kviejių- derliaus laukiama 2,044, 
408,000 bušelių. L (Pernai buvo 
2,133,803,000). Vasarinių kvie
čių šiemet spėjama būsiant 409, 
890,000 būšelių. . -
- Dar Beskelbiama, kiek šiemet 
laukiamą kornųir.so jos pupe
lių

-WASHINGTONAS..— Prezi- 
dėntas Fordas 'penktadienį ' pas
kyrė priėmimą apie 200 Anieri- 
kikos indėnų genčių - ir: orgąni- 
zacijų. lyderiam^ Spaudos sek
retoriaus . Ron Nissen - pareiški
mu, tai pirmas Otftas,{kad Ame

-• ...

/

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA.JUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuvių 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 Į sandėrius su okupantais ar ju Įgaliok 
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes. Jų bendras Institu
cijas ir remia Tisų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių 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 Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi J 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- 
cuviskų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chlcagefe Ir Kanadoje metame — S30.00, pusei metų — $16.00, 

trims men. — $830, vienam min. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metę — $14.00, vienam men. — $2.50. Užsieniui

— $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.
Prašoma naudoti žemiau esančiu atkarpų.

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
Žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šia knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu: g,.

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie* 
tijos ir iš kitu kraštu, pilietybės popie
riai, įvairiu valstybės formų pildy
mas. Interesantu . reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybės Įstaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir kitu ištai
gu Įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korte
les ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius dokumentus ir iškvied- 
mus i Ameriką. Sudaroihi testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Be to, išrū
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arba laiškais.

P. S. Užpildomos formos 1L-1363 
Tax Relief Claim for Grant for 
Senior Citizens and Disabled Persons. 
Ą. ČEPULIS NOTARY PUBLIC 

Income Tax Service 
? 3548 SOUTH EMERALD AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60609
(Pirmas aukštas, Įėjimas iš kiemo) 

TeL LA 3 - 1387

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

(Pry-

185 North Wibash Avenue 
2nd Floor Chicago, Ill. 60601HELP STRENGTHEN - 

AMERICAS PEACE POWER 
BUY U S. SAVINGS BONDS BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ 
PASISEKIMĄ BIZNYJE

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL.. 60608

ADRESAS

NAUJIENOS, 
L 39 So. Halsted St, 
Chicago, Hl. 60608

' j 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.

PAVARDE IR VARDAS ________________________________
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3 Local Zap# eaa be f«md 
cn th. 23p Map fat 
bnalneas pagaa at yowr

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

1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl, daug paveikslą. Kaina $2.00.

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, ę. .

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

3 easy ways 
to get the 
Zip Codes 

of 
people 

you




