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Kai amerikiečiai veržėsi į Vakarus aukso ieškoti, ta jiems teko .gyventi Yukon 
upės pakraščiuose paveiksle matomuose namuose ir "uostuose". Tai sena amerikiečiy 
praeitis. Bet šiandien Kalifornijoje, Santa Clara miestelyje pastatyti toki patys na
mai, kad keliautojai galėtu susidaryti vaizdą, kaip aukso ieškotojams teko gyventi.

.paleistų plytų, akmenų ir tuščių alaus butelių, šio judėjimo va-

Teismas patvirtino
ATT b-vės paslaptį

1 ■ WASHINGTONAS. — Wash-

SVARSTYTI ’ MIESTO RAMYBĘ
Federalinis teisėjas Parson atsisakė 

•svarstyti klausima skubos keliu
Martin Lūther' King Jr. organizacijos vadovybė nusisamdo

advokatas ir traukia teisman Chicagos merą Richard Daley, po
licijos vadą/Jimes Rochford ir kitus Chicagos miesto pareigūnus 
už tai, kad jie liepos, L7 dienos sienos metu nedavė maršuotojams 

pakankamai-policijos apsaugos, kad apsaugotų maršuotojus nuc
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jeigu kanadiečiai nesuras plaukiko
MONTREAL, Can. — Sovietų vyriausias policininkas Vitali 

Smirnov turi nepaprastai daug bėdo's su atvežtais sportininkais ir 
Kanados vyriausybe. Vieną sovietų špagininką jis buvo priver- 
sfaa' siųsfrnaino dėl'specialiai sovietų valdžios- pagamintų fech
tavimo špagų, apgaudinėjančių teisėjus. O dabar jie' negali išaiš
kinti, kaip galėjo prapulti iš Smirnovo sargų žinios 17 metų plau
kikas Sergėjus Nemcanovas. %,

Rusai apgyvendinti Oympic i ========== 

viliame Teismas patvirtino
' Į Montrealio olimpinius žai- 
diinus atvyko didokas skaičius 
sovietų špartiijiukų, bandančių | 
gauti aukso ir kitokius medalius , 
Kanadon atvyko didokas skai- ingtohe taikos teisėjas Oliver 
čius policininkų, kuriuos prižiū- Gash nusprendė, kai užsienio 
rėjo ir Įsakymus paruošė Vita- šnipų ir kitų panašių užrašyti

__ ____ . ; • į telefoniniai- pasikalbėjimai nega- 
’_____..i,/ ? Ji buti išduoti kongreso‘vyr. ko-Kiekvienas speramnkas ture- foliall tl,ri

jo svarią lovą, kamta-el; ir gra- 1M u timi Tai Mta di. 
zias kanadietes maistui paruos
ti -ir Olympic Village aptarnauti.

Praeitą penktadienį Nemcano
vas -išėjo pasivaikščioti-su vie~- 
na rusų gardo patarnautoja. Iš
ėjo ir nebegrįžo;-

Kanados valdžia 
nelaužys įstatymų

šeštadieni Smirnovas pareika
lavo Kanados vyriausybę tuojau 
surasti dingusi Nemcanevą ir 
atgabenti jį į Olympic Village.

Kanados vyriausybė norėtų 
patenkint žaidynių prižiūrėtojus, 
bet jie negali laužyti veikiančių 
Kanados Įstatymų. O Kanados 
Įstatymai draudžia suimti žmo
gų be pagrindo.

Kanadojemeskaitoma nusikal
timu važinėjimas po miestą ir 
po visą kraštą. Atvažiavusieji 
sportininkai gali eiti, kur' jie 
nori, joks Smirnovas, negali Įsa
kyti juos suimti, jeigu jie ne
padarė nusikalstamo darbo.

— Jeigu -Kanados vyriausybė 
nepristatys Nemcanovo Į Olym
pic Village, tai sovietų sportinin
kai £ali nebaigti olimpinių žai
dimų ir išvažiuoti, — kanadie
čiams pareiškė sovietų sportinin
kus prižiūrįs policininkas.

Kanados vyriausybė atsisakė 
suimti Nemcanovą net ir tuo at- 
veju, jeigu rusai išvažiuotų iš 
Montrealio. Smirnovas aiškino, 
kad Nemcanovas nieko Kana
doje nepažįsta, kai Rusijoje gy-

. vena jauno berniuko tėvai, ir 
kad jis nei prancūziškai, nei an
gliškai negali susikalbėti.

Susikalbėję, tarptautinę kalba

Y Atrodo, kad Nemcanovas su
sikalbėjo tarptautine jaunų 
žmonių kalba, kalba be žodžių. 
Kanados vidaus reikalų ministe
rija, patyrus, kad hJemcanovas 
kartu su jąuna kanadiete pri
sistatę Pietinių Montrealio po
licijos nuovadoje ir paprašė leis- 

’ti jam pasilikti Kanadoje ir duo
ti politinio tremtinio teises.

Kanados vyriausybė svarsto 
Nemcanovo prašymą. Smirno
vas, patyręs apie šitokį Nemca
novo žingsnį, pradėjo kanadie- 
čams grasinti. Jis tvirtina, kad 
Netncanovas pagrobtas, kad mo
teris apsukusi jaunam sporti
ninkui galvą ir kt.
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■ dai turėjo teįsmo leidimą maršuoti į Marquette Parką, bet policija 
marš uoto jų . neapsaugojusi. (Marquette .Parkas,. kaip daugelis 

žino, yra pietvakarinėje Chicagos miesto dalis, kurioje gyveni 
daug lietuviu. Ten yra daug lietuvių prekybos įstaigų, mokyklų 
bažnyčių, ligoninių ir Įvairiu organizacijų centrų. Chicagos mies
tas dalį Marquette Parko pavadino Lithunian Plaza. Kingo vada: 
iki. šio meto neišaiškintais sumetimais bando ardyti ramiai gy
venančių žmonių ramybę. Jie suruošė eiseną Į Marquette Park; 
liepos 17 d., buvo apmėtyti plytgaliais ir tuščiomis Lonkomi: 
ir grįžo-namo). -

lis Smirnovas. 
1

miteto žiniai. Jie ir toliau turi

dėlė rizika valsybės saugumui, 
nes kongreso komitetui duoti 
slapti, užrašai negalėtų pasilik
ti pašlapfyąe‘y'^ios savsšme ži-’ 
notų visi komiteto nariai, visas 
kongresas? ir jų raštininkai.

- Teisėjas, toki sprendimą da
rydamas, parėmė prez. Fordo 
tuo klausimu nuomonę ir reika
lavimus — pasikalbėjimų užra
šai turi likti paslaptimi.

Atominių žaliavų

WASEDNGTONAS. — Ura- 
nijaus ir plutonijo ^medžiagos, 
reikalingos atominių bombų ga
mybai, nėra kaip reikiant Ame
rikoje apsaugotos, šis klausi
mas buvo iškeltas kongrese vy
riausios sąskaitybos įstaigos. 
Esą, visokie pogrindžio “veikė
jai” gali lengvai tas medžiagas 
išvogti iš valstybės sandėlių ir 
pagaminti atomo bombas’, kurių 
gamyba yra visiems žinoma.

Energijos tyrinėjimo ir iš
vystymo administracija, kurios 
žinioje yra plutonijaus ir ura- 
nijaus medžiagos, negaunanti 
pakankamai pinigų geresniai 
atominių žaliavų apsaugai įreng
ti. Iš prašytų 56.5 mil. dol., kon
gresas 1976 m. tepaskyrė 22.8 
mil. dol; • j

' Musolinio kardas -
NEW YORK AS. — Arabų ku

nigaikščiai bei genčių vadai, no
rėdami įsigyti italų karinės glo
bos, 1937 m. dovanojo Musoli- 
niui, tuometinrui italų tautos va
dui, sidabrinį kardą. Jį 1945 m. 
vienas Amerikos armijos pulki
ninkas, apžiūrinėjęs Musolinio 
rūmus, pasiėmė ir atvežė į Ame
riką.

Dabar, liepos 29, Charles Ha
milton galerijoje, New Yorke, 
kardas buvo .parduotas iš var
žytynių už 3,400 dol.

Jeigu rusai išvažiuotų iš Mon
trealio, nebaigę olimpiados, tai 
Kanada nedalyvautų 1880 me
tais Maskvoje ruošiamoje Olim
piadoje.

191
Premjero Giulio Andreotti kabinetas 
priklausys nuo komunistų užgaidų

^?iš-R0MA,—---Italijos manjasis užsiema rdmlų . ministeris Ar
noldų Foriani įspėjo italus, jog labai rizikuojama*gu Italijos atei
timi, suteikiant komunistams svarbius postus parlamentebei 
krikščionių demokratų partijos sudarytoje vyriausybėje. Jis pri
dūrė, kad kitos išeities gal būt ir nėra, atsižvelgiant Į visuotinas 
Italijos rinkimų pasekmes pereitą mėnesį, kuriuose komunistai 
surinko nemaža balsu skaičių. -

K Naujoji- Italijos ministerio 
pirmininko Giulio Andreotti su
darytoji vyriausybė gali išsilai
kyti tik komunistų partijos.re- 
miama. Italijos komunistų par
tija, pasak jų laikraščio Unitą, 
turi noro bendradarbiauti ir 
remti vyriausybę, bet tai reiš
kia krikščionių demokratų par
tijos monopolio ir galios pabaigą.

Ministeris pirmininkas And
reotti išvengė tiesiogiai įsileisti 
komunistus p vyriausybę, suda,-. 
rant ministerių kabinetą, bet 
visdėlto jiems buvo suteikta ne
tiesioginės stiprios /galios, pa
vedus valdyti parlamento svar
bias komisijas bei komitetus.

Italijos ministerių kabinete 
buvo paskirta pirmoji moteris 
darbo ministerių — Tina Ansel
iui, kurios paskyrimą komunis
tai pūtiko? džiaugsmingai. Itali
joje dabar yra didelis skaičius 
bedarbių, kuriė nerimsta, triųkšr 
mauja ir kelia neramumus gat
vėse. Gal būt todėl komunistai 
ir džiaugiasi, turėdami sau ]fe- 
lankų žmogų darbo ministerijo
je, užimantį ministerio kėdę.’

t

Daktarai traukia 
teisman advokata

- -
Du Skokie gydytojai traukia 

teisman Chicagos advokatą Ja
mes Thomas Demos už be pa
grindo patraukimą jų - teisman.

Dr. Antone M. Pantone ir Dr. 
Arnold B. Swordlow traukia 
teisman advokatą, reikalaudami 
sumokėti jiems apiems po 65,- 
000 dolerių. Bylos užvedimas be 
pagrindo gydytojams padaręs 
nuostolių. Be to, jie patyrė, kad 
panašiai advokatai praktikuoja: 
apkaltina gydytoją, o'vėliau jis 
privalo aiškintis, kad nekaltas.

Teisėjas David A. Canel abu 
gydytojus išteisino. Dabar ad
vokatui teks aiškintis, kokiu pa
grindu jis patraukė teisman.

ministerį pirmininką 
~ TOKIJO. — Tokijo laikraščio 
Mainichi Shimbun pranešimu, 
tardytojai, vedantieji Lockheed 
bendrovės . kyšių. kvotą^. mano, 
kad buvęs Japonijos ministeris 
pirmininkas Kakuei Tanaka pa
neigė planus Japonijai pačiai ga
mintis povandeninius laivus ste
binčius ir naikinančius lėktu
vus, gavęs iš Lockheed. bendro? 
vės 1.66 mil.Jdol. kyšio, kuri 
(Lockheed bendrovė) norėjo 
parduoti tokius pat lėktuvus ja- 
ponų kariuomenei. ", ■

Buvęs ministeris pirmininkais 
Tanaka buvo suimtas, sąryšyje 
su minėtais Lockheed bendrovės 
kyšiais,' liepos 27 d. Taf pirmas 
toks japonų valdžios aukšto pa
reigūno suėmimas.

NUODIJOSI MILIJONIERIUS
PONTIAC, Mic. — Detroito 

milijonieriaus sūnus Jack Bose, 
išgirdęs teismo sprendimą sė
dėti Iki gyvos galvos kalėjime, 
bandė nusinuodyti, prarydamas 
cijanuro dvi kapsules. Jis skuj' 
biai buvo nuvežtas į ligoninę. Jis 
dar gyvas, bet gali ir mirti.

Jack Rose buvo pasamdęs vy
rą, kurs, turėjo nužudyti buvu
sia žmoną.

Politinė amnestija

LA CORUNA, Isp. — š. m. 
liepos 30 Ispanijos karalius Juan 
Cąrlos I .suteikė politiniams ka
liniams amnestiją — paleido iš 
kalėjimų išskiriant tuos, kurie 
kalėj iman pasodinti už teroristi- 

;nius veiksmus. Amnestija palie
tė 4-500 kalinių. Iš viso Ispani
joje buvo 650 politinių kalinių.

Ispanijos karalius pasiryžo 
paskelbti amnestiją, prašant Is
panijos katalikų Bažnyčiai, jo 
paties vyriausybės nariams ir 
atsižvelgiant i demonstruojan
čius gatvėse. Manoma, kad am
nestija padės išpildyti tarpusa
vio neapykantą, užsilikusią dar 
nuo 1936-39 civilinio karo metų.

Karaliaus paskelbtoji amnes
tija neliečia Vaškų nacionalis
tų teroristų. Catalonijos anar
chistų ir maoistų pogrindininkų. 
> Demokratinės opozicinės ka
raliui partijos reikalavo plačios 
amnestijos ir tai buvo jų ben
dradarbiavimo su vyriausybe są
lyga. Ministeris pirmininkas 
Adolfo Suaręs, remdamas am
nestiją, tikisi susilaukti žmonių 
plataus palankumo, tiek iš kai
rės, tięlcfir iš dešinės.

teisėj: 
skubo; 
žmonii 
miest

Nuodingos dujos.
Italijoje

SEVESO. Ital. — Į šiaurę nuo 
Milano, sugedus dujų vamzdžių 
užraktams viename fabrike’, kur 
gaminama pikžoles naikinantį 
skystį, išsiveržusios dujos nu
nuodijo nemažai gyvulių, suda
rydamos didelį pavojų žmonėms. 
Nemažas skaičius žmonių atsi-l 
gulė ligoninėse, dujoms apde-\ 
ginus odą ir pajutus inkstuose 
bei kepen’yse skausmus.

Vyriausybė įsakė išvežti visus 
gyventojus iš dujoms apsėsto 
plotų, bet neturint kur juos ap
gyventi, išvežimas labai lėtai 
vyksta.
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Mvtitai CharlM F. St»pb*ns - Kazy* Steponavičių* penktadienio 
vakar* mirė Roeheiteryįe, Mayo ligoninėje, Jmetodittp1 klinikoje. 
Trečiadlenj ||* bu* laidojama* Lietuviu Tautinė** Kapinėse. Laidoja 
John O. Ivan*.

Kingo vadovybės samdyta 
advokatas Edward Stein kreipė 
si i federalinio teismo 
James B. Parsons, kad 
keliu svarstytų Kingo 
skundą prieš Chicagos
merą, policijos vadą ir kitus sa 
vivaldybės pareigūnus. Teisėja 

~’išklausė liudininkų it advoka 
to dėstytas mintis, bet jų pra 
šymą atmetė. Jis visame šiami 
reikale neįžiūrėjęs skubos svar 
bos. Jam atrodo, kad ši byla ga 
Ii būti svarstoma tokioje pa 
čioje eilėje, kaip svarstomos ki 
tos bylos.

Vyriausias federalinis teisėja 
Parsons visą bylą paskyrė tei 
sėjui John F. Grady, kuris da 
bartiniu metu atostogauja. Ji 
gali prašyti tą pati teisėją, kai 
greičiau svarstytų jų nusiskur 
dimus, bet šiaip šiai bylai pg 
skirta spalio 4 dieną.

Tuo tarpu Marquette Park 
organizacijų atstovai praeit 

, antradienį Į^iriais klausimai 
kalbėjosi su Chicagos Lawn p< 
licijos nuovados virš. Wood: 
Tarėsi 36 atstovai, įvairių orgg 

) nizacijų pareigūnai. Jų taip 
buvo ir lietuvių. Gana griežti 
ten kalbėjo Mary Voss, nep<* 
tenkinta‘ daromais sprendimai 
Ji norėtų pasikalbėti su mer 

j Daley ir prašytų jo, kad baigt 
erzinti ramius Pietų Chicagc 
gyventojus. Dabartinė Kinį 
organizacijos vadovybė rugpii 
čio 14 dieną rengia dar vier 
eiseną Į Marquette Parką.

J. Bagdžius minėtame susiri] 
kime patarė tiems ‘taikingien 
maršuotojams“ uždėti apdraud 
kad galėtų apmokėti eisenos m

Vedybų suktybės 
į LONDONAS. — Anglijos slap
tosios tarnybos. Scotland Yar- 
do, agentai susekė, kad Angli
jos pilietė graži blondinė uždar
biavo vedybomis. Ji apsivesda-
vo su svetimšaliais, norinčiais^ tu padarytus nuostolius, gyd; 
gyventi Anglijoje ir būti An
glijos piliečiais. Ji per vedybas 
padėdavo jiems sudaryti reikia- 
■jn,uš dokumentus.

felodinė yra graži ir nesena 
_ vos 40 m. Su vienu savo vy
ru sutvarkiusi reikalus, skirda
vosi ir apsivesdavo su kitu. Taip 
ji vedėsi 50 kartų, iki įkliuvo po
licijai.

Už toki “patarnavimą" blon
dinė gaudavo iki 500-600 dol.

Vėsesnis
Saulė teka 5:41. leidžiasi 8:10 ventojų.

mą sužeistųjų. Kiekviena 
Šiandien aišku, kad tokios eis 
nos kenkia namų savininkair 
Teisėjas turi paimti apdraud 
kad “taikos maršuotojai” tur 
tų iš ko atitaisyti padarytą ž 
lą. Ta marsuotojų apdrauda t 
rėtų apmokėti ir policijai pad 
lytą žalą.

MEKSIKOJE TRŪKSTA 
PIENO

Meksikoniška pramonės k 
merą skelbia, jog Meksikoje < 
desnė dalis gyventojų nevarto 
pieno, kadangi jo trūksta. Ei 
pieno ūkis yra labai primityvi 
je padėtyje ir jis negali apr 
pinti pienu visų Mekaikoc £



ALGIRDAS GUSTAITIS

DIDIEJI LIETUVIAI FILMU PASAULYJE
Atzymėjimai ue vUacf įverti

na gemusxus. Beet visgi galima 
jais pasiremtiką aptariant- 
Zmuma, iiimų pasaulyje yra i- 
vairių garsių atzynienų; Vienas 
tokių yra “Oskaras”, ir lietuvis 
jį jau yra laimėjęs:

jess Kižio traukta filmą lai
mėjo premiją, taip užvardino 
žinutę ’’Sandara ' ir tenai skai
tome:

^ivovo 21 d. Hollywood, Ca
lif., navo išdalintos "’Oscar” pre 
nujoo už geriausius 1955 metų 
p|gĮ<mimtas filmas, puikiausiai 
pžu a.yius i ūmams
ir t. u Filmų tarpe ‘‘Oscar 
mi ją gavo ir tikrovę 
jami lilma “Survival City 
Edmund Meek režisuota ir

skelbta ”Draugo“žinutėje 1971. 
X. 25 d. Pasirašž AL T-nas "At- 
sitiktinai užklausiausęs apie ar
tisto jaunystę, netikėtai sužino
jęs, kad Bronsonas yra šimta
procentinės lietuviškos kilmės. 
Sis faktas, atrodo jam, iki šiol 
nesąs niekur atžymėtas, paste
bi rašytojas A. Eglitis. Bronso- 
no tikroji pavardė esanti Pušin 
skis ar Pušinskas. Jis gimęs Fi
ladelfijoje, lietuvių emigrantų 
šeimoje, Jo tėvas ilgesnį laiką

[gyvenęs UŠA, bet angliškai ne 
kalbėjęs; nes gyvenęs emigran
tų kolonijoje- šeima tarpusavy 
kalbėjosi lietuviškai”, .

Okupuotos Lietuvos ^Gimta
sis Kraštas” kartą (iškarpą at-

iš-j siuntęs asmuo pamiršo parašy- 
leista 2Utn Century Fox. Įdo- Ii numerį, datą) pabrauktoje 
miausia, kad tą tikrovės veika- antraštėje: Prancūzų kino fil-

scenarij us 
pre 

vaizduo-

Kelionės įspūdžiai tarp laiko ir erdvės
4 KAZYS KARUŽA

įr dabar daugiau gaminami Hoi 
hywoode, bet ne Europoje. Jo 
■ alga ir pfocen^iT už filmines pa 
Įjamas pasiekė nąujas aukštu
mas! Ir todėl,’kad filmai.su juo 
pasiekė aukštumas, ir jis'filmi
nių produserių gaudomas dau
giau, nei bet kada.,

Vienas iš Ch. Bronson pasise- 
KirŪų yrą tai, kad jis vaidina 
>abai įvakias 'roles. Filme “Si. 
jA'cs'*jis vaidilą Los Angeles 
mrnaiistą, kuris metęs žurna- 
izrtią'nori tapti rašytoju.

Cii._ Bronson yra vaidinęs jau 
penkiasdešimtyje filmų ir “ne- 
suskai tomą” daugybę televizi- 
jus vaidinimų. Charles Bronson

Pradėjo varginti mane sapnas. Rodos, plaukiu vie- 
audringoje jūroje. Vanduo šaltas, lyg traukia~mane

Teisingumo Ministerijos Rūmai, 
nepriklausomos Lietuvos laikais

niuose — lietuvis, be kitko, pa
skelbė: “Prancūzų kino filmas 
“Lik sveikas, drauge” policiniu 
ką vaidinusiam Š. Bronsonui 
atuešė pirmą pripažinimą. Dar 

/ po kelių vaidmenų . įvairiuose 
. filmuose apie jį pradėta kalbė

ti kaip apie aktorių, kino ekra
ne atskleidus} “kantraus, gud
raus .veikėjo stilių”. - .

Tai kaip: Charles Bronson 
lietuvis, ar ne?

“Tėviškės Žiburiai“ nr. 20, 
1972 .m. gegužės 18 d. laidoje 
paskelbė:

“Argentinos Lietuvių Balsas” 
jau kelintą kartą pabrėžia, kad 
filmų autorius (gal aktorius?— 
Alg. G.) Charles Bronson yra 
lietuvis Karolis Pušinskas. 
Šiuo metu Buenos Aires kino te 
atruoše rodomi “Renegado ven 
gador”, “Ei demoniėi de la no- 
che” ir‘“La strada1’, / kuriuose 
jis atlieka pagrindinius vaid.me 
nis. Charles Bronson yra vie
nas šiandien žymiausių filmų 
aktorių, susilaukęs plataus pri
pažinimo ir Holfywoode, bet 
JAV lietuvių spauda bei jos ko 
respondentai nė kartą nėra su
minėję jo lietuviškos pavardės. 

Y. i dalyvavo filmų ir TA' rolėse, {Atrodo, šį klausimą reikėtų išk

lą imnavo lietuvis, žinomas fil 
mų operatorius Jess Kižis.

“uscar” premijas jau 28 me-i 
tai skiria Academy of Motion ; 
Picture Arts and Sciences. J. 
Kižis jau daugiau kai 25 metai 
dirba su 20 th Century Fox ir 
yra nuiilmaves svarbiausius A- 
menKos gyvenimo įvykius/’

Charles Bronson populiariau
sias filmu pasaulyje

Lietuvis Charles Bronson yra 
ypatingai popuiiarus ir filmai 
su juo visame laisvame pasauly
je sutraukia labai daug žiu- 
žiuruvų, duoda puikų pelną ga
mintojams.

19a 9 m. spalio 1 d. “Draugas” 
kuituriniame skyriuje paskelbė 
toKią mažutę žinutę:

"Charles Buchinskv, lietuviu 
kiimes karikatūristas, kuris te
levizijoje rodosi Charles Bron
son vardu, buvo angliakasys ne 
toli Johnstown, Pa. Karo metu 
buvo aviatorius Pacifiko fron- 
te. Po karo, kepykloje pelnyda
mas lėšas, lankė Hessian meno 
mokyklą Philadelphijoje. Pas
kiau lankė dramos mokvkla Pit 
tsburge, Pa. ir Woodstocke, N.«

L# ' '' ' . __ m ' L __ *\

į ’ “Pradėjęs-dirbti filmuose' no
rėjau patraukti kritikų dėmesį. 
Jei kritikai teigiamai parašyda 
vo, turėdavau didesnes galimy- 

■ bes- gauti naują vaidmenį./ Bet
 , , . , ji’dabaraš Pylsiškai' negalvoju

kraštyje Garsas, q Garsas inf or Neseniai jis šauniai pavaizdavo ’apie “filmų .kritikus. Aš galvo- 
macijas gavo ič Arėjo Vitkaus- pogrindžio gangsterį Joė Vąla-į ją .taip patraukti filmų publi-

chi “The Valachi Papers” veikalų*’- ' ’
le, režisuotą Aino de Laurenti, Ch Bron^on> yra vaidinęs 
išleista Columbia Corp., nauja- tgjuose Warner Bros, filmuose: 
me Michaė'l Winner filme “The Battle of the Bulge, 4 for -Te- 

, , .. . — -e Stone Killer’, režisuojant ixa^Targ^t Zero, Drum Beat,
nusios “ Serantų rajone; Tėvas I riėfam Dino .De ’ Laurenti,-Char- TjįOuše of Crime Wave,
buvo -gimęs Lietuvoje.; ; , ’į ’les Bronson atlieka svarbiausią Riding Shothun ir dabar St.

rolę; šių metų pabaigoje P3®-■ Ives^Cl!. Bronson filmų difek- 
rodys įžymiausiam vaidmenyje yr& buvę; WaIįer HiU,
John Stutgešt veikalo “The Vat Tom Cri^ Slichael Winner, 
dęz HQrses > filmuojant Ispa- gjcĮiar<| jo}in Stur-
Rijoje. ges, Terence Young, Rene

1976-metų gegužės mėri-, pa- iRėdtj Buzz Kulik,. Sydney 
skambinau imWarner Bros, fil- Liek, Vincente- Minelli. 
mų studiją atsiuntė nuotraukų įves” direktorius yra J.
iš jų gaminamo filmo - “St-; Thompson- 
įves”; su Charels Bronson, Ma-' > —-------- .
ximillian SchelL Jacqueline Bi- 
sset, John Houseman.

Atsiųštūoš’ė'žiniose Warner 
Bros.’fiimų ’studfja rašo, kad 
1975 metai filmų pramonėje iš-1 
skirtini'kaip daįAisieji rekordi- tų Afrikos policija meta kaltę 
nes pajamas, nąujų filmų gar/juodukų teroristams, mušei- 
inyba nukrito ■‘žemiausiai, ir pir koms; kurie padeginėja mokyk- 
ni£ kartą T tėlevfeijos žiūrovų las ir grąso mokiniams, reikalaą- 
skaičrus sumažėjo, ‘gal dėl gau-, 4ami iš- vaikų-neiti į mokyklas.

_ sesnio atsilankyirio į filmų te-į Prisibijant teroristų, pasak
iki jatrūs. šių faktų akivaizdoje, ra policijos, tūkstančiai mokinių 

šiandien is šo minėtoji filmų studija, Char neina į mokyklas, bet trinasi 
laikomas vienu iš populiariau- les-;B ronsųn filųtaj.. nepers toj a- gatvėse arba prisideda prie te
siu judomų-paveikslų artistų, mai auga lankytojų skaičiumi roristų gaujos.

ko, World Wide News Bureau. 
Pagarsėjęs j ūdom ų paveikslų 
artistas; Charles Bponson (Ka
zys Bernotas) yra kilęs iš vargiu 
gos angliakasių šeimos, gyvė

Z’ e u

' ,,. i tįif ^1--
Šeima buvo didelė la vai

kų, o Kaziukas Charles Vbuvo 
O-tas iš eilės^Tik sulaukęs/ 16 
metų jaunuolis jau pradėjo dir 
bti anglies kasykloj —varė dvi 
pamainas (shįftus). Apie var
gingą padėtį pats‘Charles taip 
kalba: “Mes buvome tiek įsis
kolinę kompanijos krautuvėje, 
kad po mėnesių pečius laužian
čio darbo as galėdavau praleis- 
ti dolerį. Toks vargas uždeda 
randus; kurie užsilieka visą gy
venimą.” / -i

- . ...” y

Pirmas jo viešesnis pasirody
mas publikoj e buvo darbas prie 
bingo Atlantic City pajūrio pa
lapinėje (broadwalk). Ė čia jis 
busu patraukė Kalfornijori.' ir 
pradėjo vaidinti Pasadena Ply- 
house. Jis suvaidino da'ugybę 
rolių, daugiausia Europoj, i 
pasiekė viršūnes.

Cle- 
Pol- 
“St; 
Leo

i Atsakingi Soweto 
teroristai 

JOHANEŠBURGAS_Pie

bet daugiausia pasireiškė kaip
M ke Kovac televizijos vaidini- 

į me *‘Man With A Camera”, 
jr General Motors programoje”. 
; Kiek anksčiau “Draugas”. 
? kult. skyr. 1959 m. vasario 28 d.

vra rases:
“Charles Bucinskis - Bronson 

aprašytas dienrašty Chicago Sun
Times, pažymint, kad jisai yra 

c lietuvis, pasižymėjęs fotogra^
fas, anksčiau sėkmingai reiškę- 
sis filmuose. Rašoma, kad jis

* buvo vienas iš penkiolikos vai-
* kų imigrantų šeimoje iš Lietu

vos. Iš pradžių jis čia buvo an-
į giakasys. Betarnaudamas ka- 
į rinomenėje pradėjo tapyti, pas-
y kui perėjo dirbti į teatra, o ta

da į>asiekė ir Hollywooda”.
latvis Anšlavs Eglitis savait 

raštyje fcT>atvija” 33 nr„ 1971 
m. paskelbė pasikalbėjimą su
Charles Bronson. Santrauka pa Štai įrodymas, kurį radome lai

siaiškinti, jei ne su juo pačiu, 
tai bent su jo atstovais”*

■-

Tai štai, įvairios spaudos me 
tų metais rašymas apie Charles 
Bronson neįgauna reikiamo 
svorio, iki savo pirštais Holly- 
woodo lietuvių koresponden
tas pats neparašys apie Charles 
Bronson. Kaip matome, kar
tais piršto galas tūri labai dide
lį svori;.. > v. y

“Naujienos” n£ 42, 1974 m. 
vasario 19 d. persispausdino ži
nutę iš “Pasaulio Lietuvių Jau
nimo” nr- 5, 29 psh, 1973 m; Ąn 
traštę užvardino: Charles Ben
son, Kazys Bernotas. Skaito
me:

“Netikėjote, kadv Charles Bron 
son. garsi filmų ^žvaigždė yra 
lietuvis? Galvojote, kad tik sa
vus išmislus spausdiname Pot- 
purri (bei kituose) skyriuose?

■ Bonds 
areforsaving up 

■foradown payment 
on a house:

M. A

LIETI'VI V 
\ i ERIKOJE

I A

<1 A

ihUiiviu visuomenei h išmokėjo (Jau 
£iau kaip SEPTYNTUS MILIJONUS dolnnu savo apdraus 
tiems nariams

dtditeusi* lietuvių traternaline organizacija — duoda gy*y- 
£>es Apdraudę ir hgoje pašalpa, Kurį yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelne, o teikia patarnavimus savitarpinės 

pagalbos pagrindu
.«<. įuri daugiau, Kaip ft** pu i*- md>|onc defer iu

•*«» jg epdrevda tikri ir Kiekvienas lietu v i*> čia gali
'/♦.♦t. klasių reikalingiausia* Apdraudis nuo $100 00

iki $10.000,00. •?
..m > i . .muaa r>vpomi|e ApOr»vd« Bodowmrnt Įrv
>urin<e k s<1 jaunuolis gau*u pinigus aukštojo mokslo atudi 
hw»* * »;vvrnim<« pradžiai
duoda VAIKAMS ir jaunuliams labai pigu TERM apdraudę

7 k aprir^udns tik S3 00 mokesčio metams
\K('n>ENTAL£ APORAUDA naudinga visokio amtiaus mmih 
nims, 
rt*ms
I metus

rekomenduojama Hetuvillcu KLUBU ir dravony nt 
(JI $1 (mwmX) akndentale^ apdraudos jnokestu S2 (X)

-

nas
j gelmes, jos apskritus besikilnojančius suktus sūkurius. 
Kovoju su sūkuriais ir kylančiomis šniokščiančiomis ban
gomis ir nematau galo kaip išsivaduoti, banga bangą 
verčiant- manęs. Žiūriu aplinkui vis daugiau šėlstančios 
bangos supa mane. Pakliuvau į audringą jūrą, kuri bu
vo nerami, o dangus juodas kaip naktis. Jokios žvaigž
dutės nematyti Tačiau žinau, kad sapnuoju. Vis žvel- 
giu j tol f,1 kur matau prošvaistę, lyg rytas austų, ir švies- , 
tų dangus.

/ Man besigrumiant su bangomis, lyg priartėju” prie 
kranto. Aiškiai matau Girulių (Klaipėdos krašte) pušy
ną, o krantuose baltą smėlį. Kovoju,su bangomis ir plau
kių Į krantą ir taip noriu artėti prie .jo, bet išsisėmė ma- . 
np jėgos ir, rodos, skęstu. Mane apėmė mirties baimė. 
Rodos, jau stingsta kūnas. •

Staiga atbudau. Tai buvo 5 vai. ryto. Aš smarkiai 
.alsuoju, lyg būčiau kieno nors išgazdintas. Buvę drėg
ni mano baltiniai jau. išdžiūvę. šoku iš lovos. Kambarys 
šaltas kaip numirėlis. Einu prie radiatoriaus. Šaltas! 
Galvojų — velnias prancūzas. Man atsigulus, jis užge
sino, taupumo sumetimais, radiatorių. Krito mintis bėg
ti iš viešbučio. Antra buvo reikšmingas sapnas, o-gal 
liūdnas pranašas mano kelionei. Bet galvoju, kad vėliau, 
seksis geriau ir be kliūčių keliausiu toliau. Taip apsiren
gęs moviau žemyn laiptais su-Savo lagaminais’ii* sumo- 
kėjauuž nakvynę 62-frankus ($15) Einu pro duris,, bet 
mane palydi minėtas gražus šuo., ; f - . . .. .

: Tiesa, man išvykstant iš Los Angeles ponia Motie
jūniene davė savo dukros' telefono numeri, kuri studi
juoja, meną Paryžiuje. Dar iš vakaro paskaminnaU'Ra-; 
mūnei Motiejūnaitei, kad esu Paryžiuje, kūfij.daVė "man 
lietuvių kleb. Petrošiaus adresą ir telefono numerį. To
kiu būdu paskambinau jam. Jis atsiliepė, bet; buvo dabai 
užimtas ir neturėjo laiko su . manimi susitikti. .Prašė 
atvažiuoti sekančią dieną pas jį. .. : .-

-Taip išsprukęs iš viešbučio pasišaukiau" pravažiuo
janti taxį, kuris vežė mane pas kun. Petrošių. Ir čia hųoty 
kiai. Pasirodo, kad aš netoli nuo jo nakvojau viešbutyje, 
gal 15 blokų. Taxistas, sumetęs inano lagamiriuš į baga
žinį, lekia siauromis, plačiomis gatvėmis. “ Privažiuoja 
prie vienos siauros gatvės kampo. Sustoja. Dairosi. 'Žiuri 
į namo užrašą ir vėl važiuoja. Sustoja prie vienų dide- i 
jau susirūpinaunakvyne. Tuo metu kun. Pėtrošiuš . pa
jau susirūpinau nakvyne. Tuo metu kun. Petrošius pa
skambino Į vieną, artimiausią viešbuti, kur gavo -man 
kambarį. Ponia Geštautienė nutarė mane palydėti , iki 
minėto viešbučio, nes jai yra žinoma veik visa aplinku
ma Paryžiuje, o antra — ji gerai kalba prancūziškai.' •' *

Eidami gatve, vos už dviejų gerų blokų1 pastebime 
viešbučio užrašą, bet einame iki minėto, kur nurodė ku
nigas. Priėjome. Žvilgtelėjome pro duris į vidaus salę ir 
nusprendėme, kad gali būti labai brangus. Ponia sako:

— Grįžkime atgal. Šis viešbutis brangus m . kanu mė
tyti pinigus. Einame, ponas Karuža. ,. ..

Einame į pirmą pastebėtą “SULLY HOTEL”, kuris 
yra Saint Paul’s gatvėje. . /

-Einame siauru koriduriumi į vidų. Patinka juodas 
didelis šuo. Namų sargas, bet loja pririštas prie grandi
nės. Išgirdus lojimą šuns savininkė tuoj “prisistatė mums.

Ponia Geštautienė klausia prancūziškai, ar turi iš
nuomavimui kambarį? » .

-Ji sako: — Vi-vi-vi, Madam. Taip mus veda.į ant-

r.- L» vii’
ir lie (Mainau paarki<ynr

uwnviv MHuniju. Kreipkitės 1 kuopų 
SUSIVIENIJIMO darbus

Gaubite spausdint** mfnrnwi

<>F
ur si ' i R >- n HlWk

parašysi!:

\*<ER!<’A
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Bonds can make buying a house d 
lot easier. Just sign up for the Payroll 
Savings Plan where you work. Every 

» payday, an amount you specify is 
. automatically set aside from your check

Before you know it, you‘11 have a nest 
egg big enough to buy a little hest.of 
your own- U.S. Savings Bonds. A good 
blueprint for a house of your own.

, stock 
m America.

P10

-Ji sako: - 
ra aukštą. Parodo kambarį, kuriame yra plati lova, šva
rus užklojimas, rašomas stalas, dvi kėdės, rūbams spin
ta, prausykla, ‘linksma” vieta, kas ir reikalinga, turis- . 
tui. Kambarys kainuoja 32 frankus ($8). .

— Na ar negeras kambarys. Pigus, patogus, šviesus, 
gražiai dekuruotas ir didelis langas per kurį - matysi 
gatvės išorę. “Imk, ponas Karuža.” Nebrangus,,' pato-, 
gus, nors nėra vonios, ji yra kitame specialiame ; kampa- 
ryje • f

Taip grįžtu atgal į kleboniją. Nunešu - lagaminui į 
viešbutį. Esu ramus apsirūpinau nakvyne.'Paprašiau 
lias stotis. Peršokame į antrą traukinį, kur pasiekėme’ 
žiuje, nes ji žino visus kelius požemiais taukinais,u 
man vienam, tai būtų tikras pasimetimas\ir klaidžioji
mas be prancūzu kalbos. Ji mielai sutiko keliauti su ma
nimi.

Sėdame į požeminį traukinį ir rauname tolyn ke- _ -. . • 
lais stotis. Peršokame į antrą traukinį, kur pašiekėmė 
miesto centrą. Išlipame ir kopiame aukštyn laiptais su 
visokiais zigzagais. Žiūriu aplinkumą-plačios gatvės, *o 
vakarų pusėje didžiulė aikštė ir toli toli matyti, lyg 
Magdenburgo vartai Berlyne. Birželio 6 d. apžiūrėjome 
Louvzes muziejų ir palenkėme vieną žymaus lietuvio 
menininko galeriją, t y. daiL Kasiulio. Jo neradome, .o 
rik, jo žmoną Pauliną, sėdinčią galerijos įstaigoj^aJLąda- 
čiai nušvietė savo vyro meninius darbus, už savo meną 
laimėjusius kelias premijas Paryžiuje.

(Bus daugiau)
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BALFO DARBAI
Direktorių suvažiavimas. Di 

rektoriams pasisakius dėl tiks 
Uos datos, sekantis suvažiavi- h---- -—__.
mas yra šaukiamas š. m. spa- ne gauto iš “Gintaro Baliaus”, t 
lio 2 d., Philadelphijoje, . šv. šiais metais šis veiklus Klubas 
Andriejaus parapijos patalpo- parėmė B.AJ.F’ą su $1,425 au-‘ 
se. Suvažiavimą globoja vielos ka, kurią mes priimame su gi-! 
skyrius, kurio pirmininkas yra liausiu dėkingumu.- Tokia gra< 
Juozas Lukas, o direktorius — ži parama lietuvių šalpos dar- 
Feliksas Andriūnas. Oficialus bui yila gražus pavyzdys kokiu 
pranešimas ir smulkesnės in- būdu ir kitos mūsų 6rganizaci-į 
formacijos bus išsiuntinėtos jos galėtų paskirti sayo veik.-' 
vėliau.

Chicago Lietuvių Moterų 
Klubas jau kelinti metai iš ei
lės paskiria BALFui dalį pel-

miesto bendras vaizdas

APIE VYTAUTĄ KASIULI IR BEARTĖJANČIA tf'i' ")" Tuomet galėtumėm

JO PARODĄ
Pačiame Paryžiaus • beūžian- Gruend. 1956. Ir lame veikale 

ėiatne vidunniestyje prie Made jis pristatytas "kaip lietuvis iš 
leine bažnyčios, R ue Royale 11 Simno, gimęs 1918 
numery, yra vėsi ir gaivinanti džio 2.3 d,‘

m. |wlan-

los darbo vaisius BALF’ui.
„ . ..... ... A. a, kun. Stasys Santaros, 'Suvarzųmai siuntiniams i Lie 1>Ar™ .. , . . .,‘ .BALL o direktorius, ilgą nuo-, tuną. Nuo budelio 1;j d. rusu' . . . , . t —,TV. ... , ... . . širdžiai dirbęs ir aukojęs sal-valdzia zvnnai pakele muitus: . , . , , • "' , . v _ , tpai, savo testamente paskvresiunčiamoms.prekėms uz Gele- DtTT-., .

. v,*, i • i . . * oAL*r UI ,lMAz.zmes uždangos, kai kuriais at
vejais net 5 ar 10 kartų aukš- BALFo Apyskaitiniai Metai lia pagrindinių valdybos narių 95LSkyrius—E. Chicago, III. 
čtau. Taip, pat suvaržyta" per (Fiscal Year) XVIII-to Seimo į valdybą įeina in atskirų vie- — Onai Juodvalkienei, ilga- 
siunčiamų medžiagų ir kitų! metu pakeitus kai kuriuos įs-j lovių įgaliotiniai, šių metų sky metei BALF’o 95 Skyriaus 
daiktų kiekis. To išdavoje smar tatus, BALF’o apyskaitiniai me( riaus valdymą sudaro: V. Pa- Įgaliotinei persikėlus gyventi į 
kiai pakils ir BALF’o išlaidos, tai yra skaičiuojami nuo sau-! žiūra — pirmininkas, R. Mulo- Chicagą, skyriaus įgaliotiniu

. skirtos pavergtųjų lietuvių šal.sio 1 .d. iki gruodžio 31 d. Vi- kas 
pai. Okupanto uždėti nauji var'sos skyrių apyskaitos — vajaus' 
žtai patvirtina siunčiamų reikš metu surinkti pinigai, nario 
mę pavergtiesiems broliams ir j mokesčiai bei narių sąrašai 
tai tegul sukelia dar tvirtesnį 
rtyžtą visiems lietuviams jung
tis į šalpos darbuotojų gretas 
ir kiek galint daugiau remti jį 
savo aukomis.

Pabėgėliai iš Lietuvos. Bir
želio 42 d. į Ameriką atvyko 
Vladislovas ir Ida žiliai, kurie 
kovo mėn. iš Lietuvos buvo pa 
si traukę į Vakarus. Žiliams at
vykus per Vieną į Romą, pir
mininkei prašant, prel. Jonu
šas susirišo su jais ir sudarė 
jiems progą telefonu pakalbė
ti su pirtmininke, kuri suteikė 
jiems nurodymus dėl tolimes
nės imigracinės tvarkos.. BAL
F’ui prašantį kun. V. Kazlaus
kas, iš Vatikano radijo stoties, 

' padėjo Žiliams surasti butą 
Romoje. Taip pai jiems buvo 
suteikta BALF’o piniginė pa
šalpa ir parūpinta tolimesnė 
pagelba iš organizacijų, kurios 
bendradarbiauja su BALF’u. 
Žiliai mano įsikurti New Yor 
ke- , ' ■

C BALFo RĖMĖJAI
Leonardas. K a z uckevičius, 

Lithuanian Village restorano 
savininkas iš Bnockton, Mass., 
BALF’o 72 sic., paaukojo BAL
F’ui $1,000. Sentrui auką pri
siuntė kun. Petras šakalys, šv. 
Kazimiero parapijos klebonas.’ 
Pono Kazuckevičiaus dosnumą 
giliai įvertiname ir visų šel
piamųjų lietuvių vardu reiškia 
me jam nuoširdžiausią padė
ką.

t-------------- --------------------------------------------------------------- -—
plačiai po apylinkę išsimėčiu- Gruzdys, iki šiol aktyvus Va

iriose miesteliuose, stipresnei sario 16-tos Gimnazijos rėmė- 
įskyriaas veiklai išvystyti, ša- jų būrelio piijnininkas.

---- - —- , — --— --- --- t . —s i-- -c ------------- ---- ------------- >
kitų! metu pakeitus kai kuriuos įs-j lovių įgaliotiniai, šių metų sky metei BALFo 95 Skyriaus

— vicepirmininkas, J. Bu 
kšėnienėvicepirmininkė, R. 
Dabšys — sekretorius, A. Mit-. pasižymėjęs BALF’o vietinėje 
kevičius — iždininkas. įgalioti

sutiko būti Jonas Pečiulis, ku
ris prieš kėlioliką metų buvo

Galerie Royale — tai dailinin
ko Vytauto Kasiulio ir jo ma
lonios jaunos žmonos galerija,; 
kurioje yra ne vien-tik nuosta
būs Kasuloo darini, liet ir kitų 
žinomų dailininkų, kaip Geor
ge Braque.

Kasiulis gyvena Paryžiuje 
jau beveik 30 metų, šeši jo dar 
bai buvo nupirkti Prancūzijos 
tautinio muziejaus, Tokia gar
bė teatiteko vieninteliam lietu
viui. Taipogi jis yra vienintelis 
lietuvis, įtrauktas į garsų E- Bė- 
nėzit veikalą Dictionnaire dės 
Peintres, Sculpteurs, Dessina- 
teurs et Graveurs, Librairie

Visur ir visada jis yra lietu
vis Vytautas Kasiulis, ką - gali 
pamatyti ir, sakysim, iš Interna 
liūnai Directory of Arts, 12 ed.. 
1975, t. 2, Frankfurt/Main.

Kasiulio menas yra trapi me-, 
lancholija, labai spalvinga ir žai 
sminga. Jis turi ypatingų kom
pozicijos pajautimą ir yra savi- 

I tas. Jam negalima primesti ki
lų įtakos, bet jis daro Įtaką ki
liems. Jo (iarbai turi aiškią rin
kos kainą ir meno pirkliai vi
same pasaulyje jį žino. Iš tikrų 
jų jis yra pirmas tarptautinis 
lietuvis dailninkas.

() Kasiulis rodo lietuvius pran 
cūzains. Teleforas Valisu iš Ka 
-nados laivo surengęs savo pa
rodą Galerie Royale. Jis šian- 
•ien »rgj yra jtaiauktas j Inter

national Directory of Arts. I ik
is du iR-tuviai. \ alius Įtrauk
tas ir į daugiau vietinio pozū- 
džio Who’s Who in American 
Art, Jaques Caltcil Press — R. 
R. Bowker t.o.. New York, 
11/7.3.

Ten suminėti ir kiti lietuviai, 
kurie labai stengiasi būti tar|>- 
tauliniais ir elipliškai užsime
na apie savo lietuviškumą. O 
Valius yra drąsus patriotas. Sa
vo bibliografijoje sumini du lie 
tuvius apie jį rašiusius. Tai Al
gimantas Mackus 1964 metais 
ir Algimantas Banelis 1970 me
tais.- (lai būt, jie geriausiai su
prato Valių, o be to Valius ska
tina rimta lietuviška meno kri
tika, v

Rimta profesionalinė galeri
ja Amerikoje surastų savo kri
tikus. Tačiau dabar svarbiau į- 
rengti galeriją. Apie kritikus 
bus galima pagalvoti-vėliau.

Kai pagalvoji apie lietuvių li
teratūrą, tuomet matai dar 
daugiau impresariškų nesąmo
nių- Milijoninis .fondas skiria 
pinigus rašyti anglų kalba stu
dijas apie lietuvių literatūrą. O 
turėtų tuos pinigus skirti verti
mams i anglų kalbą. Ypač kai 
tos studijos maža bendro turin
čios su estetika, rašytojo visa
pusišku nušvietimu, o tik su 
savo susapnuotos teorijos įrody 
mu. Kam iš viso reikalingi to
kie raštai? Ne bent tik parody
mui kaip rašytojas nebuvo su
prastas net savo bendraamži- 
ninku.

Karšta liepos diena Paryžiuj. 
Ponia Kasiulienė palydi iki Me
tro. Rytoj Bastilijos diena. Va
kare Paryžius žibės raketų de
gančiomis spalvomis. Tačiau aš 
teatminsiu forforiniai degan
čias Kasiulio spalvas, vaizduo- 
jančas ant lovos gulinčią gra
žuolę, bestebinčią Šventos Šir
dies bažnyčią. Arba jo pajacus 
ir meilužius. Arba visą tą tra
pų ilgesį, kas ir yra Vytautas
Kasiulis. Saulius šimoliūnas

Paryžiuje yra tūkstančiai dai 
lininkų. Kasiulio vardas šian
dien yra tarp 70 pirmaujančių. 
Jo darbai yra pasklidę per visą 
Europą, jų yra daug Ameriko
je, Kanadoje. Rudenį Kasiulis 
žada atvykti Amerikon ir su
rengti parodą.

Tačiau Amerikoje mes, lie
tuviai, neturime savo profesio
nališkų galerijų. New Yorke ir 
Chicago j e lietuviai vienuoliai 
yra'Įrengę galerijų patalpas,bet 
to dar neužtenka. Reikia būti 
Įtrauktam Į pripažintų galerijų 
skaičių, kad ateitų profesiona
lai kritikai, reikia duoti skelbi
mus i didžiąją spaudą ir t t Vi
so tai lietuviai vienuoliai netu
ri. Geriau yra su Balzeko mu
ziejum ir nevienuoliška Čiur
lionio galerija, tačiau ir jos dar 
nėra profesionališkos- Mes lie
tuviai neturime lietuvių impre- 
sarijų, todėl ir neturime profe
sionališkai surengtų parodų, 
koncertų, išverstų knygų... Ne 
be reikalo. Paryžiuje profesio
nalinę galeriją turėjo Įs
teigti pirmaujantis lietuvis dai
lininkas, kuriam šis užsiėmi
mas, nors ir daug kur pravėręs 
duris, visdėlto atėmė daug bran 
gaus laiko.

Labai svarbu suorganizuoti 
profesionalinę beturiu galeriją 
Amerikoje. Gal net Chicagoje. 
Milijoninis fondas galėtų pa
dėti nevienuoliškai Čiurlionio

kad pasiliktum laisvės 
simboliu visam pasau-

veikloje.
143 Skyrius — St. Petersburg, 

ach, J. Dženkaitis — Glendale, Fla. — kovo 24 d. įvykusiame 
A. Pažiūrienė — Orange Coun susirinkime išrinkta nauja vai 
ty, A. Tumas — N. Hollywood
M. Šimonienė — Santa Barba- pereitų metų sąstato: Jonas 
ra, S. Kvečas — Santa Monica, Valauskas
S. Gorodeckienė — San Diego, ceta Miliauskienė — vicepirmi 

Birželio 12-15 (E d. Los An- ninkė, Viktorija Kleisvienė — 
gėlės skyrių aplankė CV pir- sekretorė, Ona Galvydienė — 
mininkė Maria Rudienė. Šia j iždininkė; Onai Petrikienei at- 
proga, sekmadienį, .birželio 13 sisakius iš vicepirminiskės pa

reigų, jos vietoje išroinkta Ani 
ceta Milauskienė.

Centro Valdyba nuoširdžiai 
sveikina visus naujai išrinktus 
įsijungiant į BALF’o darbuo
tojų eiles, c
, Giliausią padėką reiškiame;' 
visiems, kurie jau eilę metų su* 
pasišventimu darbuojasi BAL
F’o ir toliau pasiliko tęsti pra
dėtą darbą. Taip pat dėkoja
me visiems buvusiems vady
bos nariams už įdėtą darbą bei 
nuoširdžias pastangas, besidar 
buojant lietuvių šalpos danbo 
baruose. M

Prašome skyrius pranešti 
Centrai, jei. turėtų ypatingų 
informacijų, kurias norėtų pas 
kelbti pendraraštyje.

BALFo centro valdyba

turi apimti šį laikotarpį ir yra niai: B. Seliukas — Long Be-
prisiunčiami Centrui iki gruo 
džio 31 "d. Nario mokesčiai at
siųsti šių metų laikotarpyje 
bus užskaitomi už šiuos metus. 
Toks atsiskaitymo būdas bus 
sekamas kiekvienais metais.

Prašome skyrius, siunčiant 
aukas Centrui, aiškiai pažymė 
ti kokia suma yra skiriama na 
rip mokesčiui ir kiek šalpai.

SKYRIŲ VEIKLA
5 Skyrius — Marquette Park. 

Chicago. III. — gegužės mėn. 
susirinkime buvo perrinktą sky 
riaus valdyba, papildant perei
tų metų sąstatą dviem naujais 
nariais — Liucija Hofmaniene 
ir Juozu Skeiviu, abu vicepir
mininko pareigoms. a

Gegužės 29-30 d. d. skyriaus 
pirmininko, BALF’o direkto
riaus Juozo Mackevičiaus ini
ciatyva, Šv. Mergelės Marijos 
Gimimo Parapijos klebonui 
kun.. Antanui Zakarauskui ma
loniai sutikus, buvo sudiigani- 
zūota aukų rinkliava prie baž
nyčios, kuri praėjo labai sėk 
mingai. Skyrius taip pat prave 
dą kasmet rudeninius vajus, 
rinkėjams aplankant Chicagos 
pietvakarių apylinkėje gyve
nančius lietuvius.

13 Skyrius — Los Angeles, 
Calif. — vasario 8 d. metinia
me skyriaus susirinkime per
rinkta ankstesnioji valdyba su 
mažais pasikeitimais. Kadangi 
vietos lietuviai gyveną labai

proga, sekmadienį, .birželio 13 
d. buvo sukviestas skyriaus su 
sirinkimas, kuriame gausiai 
dalyvavo BALF’o darbuotojai 
ir svečiai, suvažiavę iš tolimų 
ąp>!linkės vietovių. Pirminin
kės užmegzti artimesni ryšiai 
su Vakarinio pakraščio balti
ninkais ir lietuviškų organiza
cijų veikėjais yra reikšmingi 
tolimesnei BALF’o veiklai.

dyba, daugumoje sudaryta iš

pirmininkas,' Ani

teikiamomis -laisvėmis 
naudojasi jau daugiau

IJETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, beft 

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 St, Chicago, UI. 60608.

72 Skyrius — Brockton, Ma.
— balandžio 24 d. skyriaus su
sirinkime išrinktą naują val
dybą sudaro: Jonas šuopys »— 
pirmininkas, Antanas Jurkštas
— sekretorius, Ona Eikinienė
— iždininkė, Jonas Platkaus-
kas—.vicepirmininkas ir An
tanina Juknevičienė — vicepir 
mininkė. , j • z '

76 Skyrius — Detroit, Mi.
— 1976 m. valdybar’ir toliau 
pirmininkauja Rožė Ražaus- 
kienė, talkininkaujant Linui 
Mikulionui — vicepirmininkui, 
Vladas Staškui — sekretoriui- 
iždininkui, Česlovui šadeikai
— finansų sekretoriui, bei na
riams — Kaziui Ražauskui, Ka 
žiui Sragauskui ir Vitui Sirgė- 
dui.

86 Syrius — Patterson, N. J.
— Skyriaus įgaliotinis Antą- 
nas Rugys, atsiųsdamas sky
riaus auką, pranešė, kad ilges 
nį laikotarpį veikloje nepasi- 
reiškęs skyrius vėl aktyviai

Ta proga daugelis tautų ir jų 
vyriausybių sveikino Tave, pra
šydami, 
ir jėgos 
liui.

Tavo 
lietuviai
kai šimtą, metų. Tu priglaudei 
daugelį pabėgėlių nuo caro prie
spaudos; tu suteikei progą dau
geliui prispaustų tautų pradėti 
naują gyvenimą, naujų kilnių 
vilčių pilną. ,

Po. II Pasaulinio Karo Tu pri
glaudei daug lietuvių, kurie dėl 
jų kaimyno rytuose — Rusijos 
— padarytų neteisybių buvo pri
versti apleisti savo šalį, 'šian
dien Tu esi viena iš nedaugelio 
tautu, kuri :drįsta pasisakyti 
prieš naująjį kolonializmą., at- 

'i sisakydama pripažinti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos okupaciją.

Gyvendami Tavo apsaugoje 
mes tęsiame savo kovą Lietuvai 
išlaisvinti iki galutinio laimėji
mo.

ST. PETERSBURG, FLA-
Lietuvių klubas pagerbė JAV

Amerikos Lietuvių Klubo 
Amerikoje, St. Petersburge, Fla., 
pirmininkas Kazys Kleiva St. 
Petersburg Times liepos 22 d. 
laidoje rašo r

žemiau seka ištrauka iš Ame
rikos Lietuvių Klubo Floridoje 
Pvišimtametinio Jubiliejaus biu
letenio. Norėtume,’’kad' ir' visi 
kiti žinotų mūsų jausmus apie 
šią gražią šalį (beautiful coun
try).

“Amerika:

Liepos 4 dieną Lietuviai-Ame
rikiečiai su pagarba Įsijungė su 
kitais Tavo gyventojais į šios 
šventės minėjimą, reikšdami 
troškimą, kad Tavo Laisvės ži
bintas skleistų laisvės ir teisin
gumo šviesą visoms tautoms per 
daugelį ateinančių šimtmečių!

Ačiū Tau ir telaimina Dievas 
Tave, Amerika! Fr. šeštokas

jungiasi į BALF’o darbą. Įga-1 Liepos 4 dieną mes šventėme 
lietiniui talkininkauja Antanas'Tavo 200 metų gimimo sukaktį.

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Nau|l*noM galima gauti puikiy knygy, Icurloi p«puož bat kokia 

Įmygu colnta ar lentyna.
Alekundras Pakalrrilkis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jauna dienu 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psL Kaina S5.

A. Pakalniikia. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini
te laiko įvykių Lietuvoje te Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.

Or. Kazy* Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas.
- ‘ Hais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš.

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, irišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; n dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minkš-

J tais viršeliais------------------------------------------ - ----------- ——
Hanrlkas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Pakalnės te Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 338 psl., kaina $6. ' ,

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

Gra- 
$5.00

$2.00

Jonine

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

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

Ilgamečio BALFO pirmininko, 4
prelato J. B. KONČIAUS knyga

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

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

si le čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

173S So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA ,
J. Jasminai, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2.50. ;. - a . ..

į T -

Dr. Juozas 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 istorija. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaida.

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

pas mus

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

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die-

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

| — NAUJI INOS, CHICAGO t, ILL, — MONDAY, August 2, 1976

' na, neša nuošimčius nuo 
dienos.

palūkanų, priklausomai nuo jdėtos sumos ir 
jos išėmimo. r

Investavimo knygelės sąskaitos neša

mėnesio pirmos

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metalu. TEL. 421-3070
Įstaigos pieta ose kiemas automobiliams pastatyti.
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■ tu internacionalo narė;, kad Vakarę Vokietijoje, Švedi
joje ir kitur valdžios priešakyje ilgus metus stovi social-f 
demokratai, nieko nedavę “darbo liaudžiai”, šie Jokub-j. 
kos pavyzdžiai labai jau menkučiai. Jeigu jie nieko neda-j 
vė darbo liaudžiai, tai kodėl Izraelyje, Vokietijoje ir 
Švedijoje darbininkai geriau gyvena negu Sovietų Są
jungoje? Rusijoje tebegyvena tūkstančiai žydų. Dauge
lis jų buvo susižavėję komunistinėmis idėjomis. Vieni da- 

' lyvavo valdžioje o kiti užėmė atsakingas vietas pramo
nėje. Kodėl dabar didele tų žydų dauguma nori išvažiuo
ti į Izraelį? Ar jiems gyvenimo sąlygos Izraelyje yra 
sunkesnės, negu Sovietų Sąjungoje? Jeigu jos ten būtų 
sunkesnės, tai kodėl jie taip atkalliai norėtų iš Sovietų 
Sąjungos išvažiuoti? Jie bando pagrobti sovietų lėktu
vus ir išvykti. Jie demonstruoja Maskvoje, Leningrade, 
Minske ir kitose vietose, kad tiktai galėtų pareikšti pro
testą prieš sovietų valdžią, nenorinčią Rusijos žydų iš
leisti į Izrael ?Jie moka sovietų valdžiai nepaprastai di
delį išvažiavimo mokestį, kad tiktai galėtų išvažiuoti. Ar 
Jus manote, kad Rusijoje jiems taip gera gyventi, jeigu 
jie tokia jėga veržiasi išvažiuotį Izraelį?

Reikalingas geresnis redaktorius
Stasys J, Jokubka, iš dienraščio Vilnį nuredagavęs 

iki du kartus į savaitę išeinančio keturlapio, jį veda prie 
pabaigos. Iki šio meto jis vis dar laikėsi partinės linijos. 
Padarydavo bereikalingus klaidžiojimus šunkeliais, bet 
bendrai paėmus jis vis dar Vilnį laikė “progresyvioje” li
nijoje, toli nenukrypdamas nuo buvusio Stalino ir dabar- 
tinęs Brežnevo diktuojamo tako.

Kai reikėdavo, tai jis paaigituodavo už partinius kan
didatus, bet jeigu partiniai neturėjo jokios vilties laimė
ti, tai jis parinkdavo “pačius progresyviškiausius” iš de
mokratų partijos žmonių. Kitur visuomet parinkdavo 
tokius žmones, kurie kartais gali būti naudingi sovieti
nei politikai, “pažangai”, kaip jis vadindavo ir dar šian
dien kartais pavadina.

Jis parinkdavo ryškesnius pavydžius iš Rusijos ir 
Rusijos ir Amerikos gyvenimo, paciduodavo Sniečkų ir 
Kapsuką, prisimindavo Andriulį ir sulipdydavo rašinėlį ku. 
ris duodavo kryptį likusiems ištikimiesiems. Bet pasku
tiniu metu jis silpnėja. Jam jau pavyzdžiai nesiseka pa
rinkti, jo- rašiniai neįtikinami, o kas blogiausia, kad jis 
gyvena atgyvenusiu pasauliu.

Praeitą penktadienį jam atėjo į galvą palyginti so- 
icalidemokratus su darbininkų gyvenimu kituose kraš
tuose. Jis vengia kalbėti apie darbininkų gyvenimo'są
lygas Sovietų Sąjungoje, bet jis, iš senos praktikos įsis
maginęs, niekus pasakoja apie socialdemokratus. Jis tvir
tina, kad Mussolini buvo socialdemokratas, bet nepasa
ko, kad tas Mussolini, tapęs fašistu, smarkiausius smū
gius kirto .socialdemokratams. Mussolinia mušeikos pir- 
mon eilėn žudė Italijos socialdemokratų partijos vadus, 
griežtai pasipriešinusius dikatūros režimui. Jis pats tu
ri žinoti, kad Mussolini, jeigu jaunatvėje ir reiške sim
patijų demokratinėms idėjomis ir žavėjosi socializmu, 
jis tų idėjų atsisakė, kai padarė perversmą ir atsistojo 
valstybes priešakyje. Mussolini buvo fašistas, padėjęs 
pagrindus tarptautinam fašizmo judėjimui, bet nebuvo 
socialdemokratas. Šitoks nepagrįstas tvirtinimas jokub- 
kai garbės nedro. Matyt, kad jam sąvokos jau pinasi

Savo skaitytojams jis primena, kad Goldą Meyr 
esanti specialdemokratę ir veikli demokratinio socialis-

i Štai paskutinis Jokubkos “įtikinimo šedevras” Pas
kutinėje savo laikraščio skiltyje jis šitaip rašo:

“Nežiūrint, kad vis daugiau milijonų širdžių 
užariauja Lenino idėjos, bet darbo liaudyje dar yra 
daug politinės romantikos.* Dėka tam, Portugalijo
je atsiduodantys buržuazine smarve socialistai lai
mėjo linkimus, Britanijos darbininkai balsuoja už 
tariamus socialistus darbiečius, netgi Amerikos se
nosios . kartos lietuviai “socialistai” tebesilaiko įsiki
bę Į Naujienas ir Keleivį. Tačiau nežiūrint į visa tai, 
ta politinė romantika gęsta, Skurdžiuosius darbo 
liaudies sluoksnius pilvas vis labiau verčia galvoti. 
Jie nori didesnio duonos kąsnio, mėsos gabalėlio, 
vaikams pieno, darbo. Ir vis labiau pradeda supras- 

- ■ ti, kad niekas jiems to neduos, jeigu patys negaus.”
(Vilnis, 1976 m. 1 liepos 30 d., 1 psl.)
Čia Jokubka visai nepataikė. Demokratinės valsty

bės moka pasigaminti pakankamai duonos ir mėsos. Duo
nos trūksta ne tik pačiai Rusijai, bet jos nėra ir rusu 
okupuotose kraštuose. Anksčiau Amerika duodavo ba
daujantiems rusams reikalingą maistą.. To maisto dali
nimą Rusijos prižiūrėdavos pats Hooveris, labiausiai ko 
munistinių propagandistų niekinamas. Paskutiniu metu 
rusai privalo mokėti už Amerikoje išaugintus javus. Jie 
privalo mokėti auksu, kuris jiems, kaip sako visai nerei
kalingas, arba Amerikos doleris. Amerikoje duonos vi
siems užtenka. Jos turi ir Vakarų Europa. " Jeigu kam 
pritrūksta duonos Amerikoje, tai gali gauti pašalpos ku
ponus, duodančius duoną bet kurioje krautuvėje.

O kaip yra su Rusija ir komunistų pavergtais kraš
tais? Visi skaitėme, kad komunistinėje Lenkijoje nėra 
pakankamai duonos. Lenkijos darbininkai prieš 6 metus 
streikavo uostuose, o prieš tris savaites .buvo paskelbtas 
griežtas straikas Lenki jose miestuose. Pakankamai duo
nos ir mėsos neturintieji darbininkai pradėjo-ardyti gele
žinkelių linijas, degti valstybės'ištaigas, ardyti geležinke
lius. Kaip Jokubka gali taip kalbėti apie laisvąjį pasaulį, 
kada protestai ir streikai vyksta komunistiniuose kraš
tuose?

Demokraty partijos kandidatas Jimm Carter dėkoja 
konencijai už pasitikėjimą ir prašo padėti jam laimėti 

rinkimus.

Kalbo'pasakyta prie Dariaus-Girėno paminklo 
Brooklyne, N. Y.z 1976 m. VII. 17 d.

nariai. •
Visa eilė Susivienijimo veikė

jų rėmė ir dirbo organizuojant 
skridimų 1932 metais, kai Pitts- 
burghe vyko Susivienijimo sei
mas, kapitonas Steponas Darius 

i savo lėktuvu, atskrido pasvei
kinti seimą.

Iš Naujorko Bennet aerodro
mo Lituanica. pakilo: 1933 me
tais liepos 15 d., 11 valandą 25- 
min.

VISI BIZNIERIAI

Gerbiamoji Qariaus - Girėno 
komiteto pirmininke Brone Spu- 
diene, gerbiamieji svečiai ir visi 
dalyviai!

Malonu matyti čia dalyvių tar
pe tokį mūsų Susivienijimo, mie
lų narių didelį skaičių... i 

Sveikinu visus čia susirinku
sius Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje ir Pildomosios Tary
bos vardu. .

New Yorko komitetas kiekvie
nais metais šioje vietoje, prie . Savo dienoraštyje kapitonas 
Dariaus ir Girėno paminklo, su- Darius parašei — rtį»riuz.iani. 
ruošia mūsų Tautos pašaknės Amerikos žemyną, . oras buvo 
garsenybės vyrams, Dariui ir gražus,..
Girėnui pagerbti minėjimus. Netoli Europos sutiko audrą...

Panašūs minėjimai vyksta j P^kridusi Atlanto vąndeny- 
...--x—.x-p Iną, liepos 1/-tą dieną Lituani

ca nukrito miške prie Soldino. 
Iki Kauno buvo likę tik 404 my
lios. .J-

Darius ir Girėnas ne tik per
skrido Atlanto vandenyną, bet 
nuskridę daug toliau, negu kiti 
lakūnai buvo pajėgę nuskristi 
tais laikais/' •••;' ’’

Lėktuvo katastrofos' vietoje, 
po metų buvo pastatytas grani
to paminklas, o vėliau iš. Lietu
vos dar atvežtas medinis kry-’ 
žius. — .

Lėktuvo likučiai, prietaisai ir . 
kiti daiktai buvo padėti Karo 
muziejuje, Kaune. Lituanica ta
po lietuviško idealizmo simboliu. 
Skridimui pagerbti buvo išleis
ta viento lito pašto ženklas su

sa eilė lietuvių organizacijų.
Džiugu taip pat priminti, kad 

Dariaus-Girėno žygis iki šios 
dienos jungia visus lietuvihs, 
neatsižvelgiant kokių pažiūrų jie 
būtų, ar kur jie gyventų. Da
riaus-Girėno skridimas padarė 
savo Įnašą aviacijos, mokslo pro
gresui, įamžino lietuvių vardą 
aviacijos istorijoje ir paskatino 
jaunuolius ryžtis naujiems žy
giams.

Todėl mes, lietuviai, jais di
džiuojamės ir juos gerbiame.
Dėkui Dariaus-Girėno komiteto 

ir LDD 7-tos kuopos pirminin
kei Bronei Spudienei už suteik-, 
tą progą tarti keletą žodelių, — 
baigė savo kalbą Genovaitė Mei- 
liūnienė. J. Radvilaitė

PLO saugo JAV 
pareigūnus

WASHINGTONAS. — Ameri
kos valstybės departamentas 
liepos 30 prisipažino, kad Ame
rikos pareigūnai Libane yra Pa
lestinai išlaisvinti organizacijos 
jėgų saugomi, ypač jiems keliau
jant Bdrųte musulmonų Ąįy- 
venahčiame rajone. Iki šiol vals
tybės departamentas paneigda
vo turįs tiesioginius santykius 
su PLO. ; L

Taipgi valstybės departamen
tas pareiškė, kad jis turi tiesio
ginius ryšius su. PLO, aiškiu- 
damas JAV ambasadoriaus Fr. 
E. Meloy ir kitų dviejų ambasa
dos. tarnautojų nužudymą. Vals
tybės departamentas reikalau
ją, kad PLO išaiškintų žudikus, 
juos suimtų ir nubaustų.

Apleidžiant

PAVASARIS EINA KARPATŲ 
KALNAIS

Rašo Dan Kuraitis

Rumunai atsivežė kelis sutarties projektus, lei
sdami čekams pasirinkti pačius jiems tinkamiausius. 
Rusai diktavo Dulkekui. ko jie nori. Rumunai siūlė 
čekams visokeriopą paramą, nieko iš čekų nelaukda
mi. šita jKizicija paveikė čekus. Dubčckas atsileido ir 
papasakojo rumunams vieną kitą pasitarimų kovos
epizodą. ..

Pragoję buvo sušauktas milžiniškas mitingas Ru
munijos valdžios atstovams pagerbti. Čekai žinojo, 
kad rumunai yra draugai, kad su jais Peikia bendra-

įvairiosė Amerikos vietovėse, 
daugiausiai tose vietose, kur lie- - 
tuvių kolonijose lankėsi Darius 
su Girėnu; iš kur daugiausiai, 
buvo surinkta aukų jų skridimui 
paremti.. <-■'

Didesniu mastu minėjimus su
ruošia Chicagos miesto lietuviai,. 
kur taip pat pastatytas pamink
las Dariui ir Girėnui. Minėjimus 
ruošia įvairios organizacijos, 
specialūs komitetai/ Susivieniji
mo kuopos ir apskritys.

Gal nė viena kita didelė orga
nizacija tiek daug nėra prisidė
jusi prie Dariaus-Girėno skridi
mo organizavimo, kaip Susivie
nijimas Lietuvių Amerikoje. 
Beveik kiekviena iš 300 Susi
vienijimo kuopų parėmė, skridi-

Ponia Rosalyn Carter, damokratų 
partijos kandidato prezidento parei
goms žmona. Ji prisisegė naujai pa
gamintą partijos sagą ir rengiasi pa
dėti vyrui laimėti rinkimus.

ma savo auka. Nemažai tų aukų I vaizdeliu sudužusios-Lituanicos. 
sudėjo Susivienijimo pavieniai i Lituanica vardu pasivadino vi-

rai informuoti apie įvykius čekoeslovakijoje. Jie ži-»negalėjo padaryti. Jis davė popierių, jis ir algas žur- 
nbjo nė tik apie pasakytas rtumunų kalbas, bet ir apie ;nalistams jau mokėjo. Jis davė jiems laisvę gvildenti 
pasiūlytus susitarimus. ' Ikai kurias pnoblemas. bet jis galėjo jiems burnaš už-

Jeigu Dubčekas būtų nekvietęs Tito į Pragą ir jam čiaupjti ir-plunksnas išdžiovinti, bet jis to nepadanrė. 
nebūtų pasakojęs apie pasikalbėijmų ir ginčų eigą, Gal neturėjo laiko, o gal užmiršo. Gali būti, kad lai
tai Maskva gal būtų ir atližusi. Bet kai tuojau po Tito jmėjęs diplomatinį mūšį — nekreipė dėmesio į duotus 
viešnagės Pragon atskrido visi aukščiausieji rumusų pasižadėjimus. Jis pats tiktai galėtų pasakyti, bet če- 
valdžios žmonės ir sveikino Dubčeką, kaip didžiausią kai dar ir šiandien šiuo reikalu daro įvairiausių ko- - 
Ciernos ir Bratislavo pasitarimų laimėtoją, tai Brež
nevas in Grečka negalėjo pakęsti. Didžiausiu laimėto
ju galėjo būti tiktai pats Brežnevas ir raudonoji armi
ja, o ne kažkoks menkos tautos nedidelis vyras.

Dubčeką, matyt, paveikė Tito ir Ceausescu kalbos 
ir jų vizito Pragoję pačių čekų sukeltos nuotaikos, 
čekai pasijuto daug drąsesni/Jie patikėjo, kad gali 
Maskvai atsispirti, kaip savo laiku jai pasipriešino 
lenkai ir i ware Rokososvkį Pats ChrusČiovas jam 
patarė išvažiuoti ir užmiršti “Lenkijos nukariavimą”. 
Bratislavoje Brežnevas, pasižadėjo suvaldyti msų 
spaudą, prieš Čekus’nieko parašyti, o Dubčekas užmir
šo šį pažadą. Jis informavo laikraštininkus apie pa
vojų, bet jis užmiršo duoti jiems instrkcijas, ko jie 
negali rašyti, šie Tilo kalbomis ir vizitu tiek įsidrąsi
no, kad nesusrvaldė. Jie ne tik skelbė Tito žodžius, 
bet jie darė dar laisvesnius komentarus.

O kai Pragoję atsirado Ceaucescu ir paleido visą 
eilę pagyrų Čekams už sugebėjimą pasipriešinti če
kų laisvės priešams, tai čekų žurnalistai visai pasime
tė. Jie negalėjo neskelbti Ceauf^scu pareiškimų, kaip 
jie negalėjo susilaikyti nu© laisvėtą komentarų./Vi
sa tai buvo žinoma Maskvai tą pačią dieną.

Brežnevas ir Grečka įsitikino, kad Dubčekas ne
pildo savo pasižadėjimų. Jis tikrai galėjo suvaldyti 

Rumunijos prezi- ‘ sirašyta. Reikia neužmiršti, kad rusai buvo gana ge-jčekų apaudą, ne« be vyriausybės čeku spauda nieko

dentas Ceausescu pasakė karštą ir ilgą kalbą Prago
ję, kuri buvo perduodama radijo bangomis, visam 
pasauliui. Savo kalbą jis baigė šiais žodžiaisė

— Mes trokštame iš savo širdžių gilumos, kad nau
ja politinė veikla Čekoslovakijoje atnneštų pasiseki
mą statant komunizmą...

Čekai keliais atvejais plojo preidentui Ceau 
sesciL bet kai jis troško čekams iš visos širdies “staty
ti komunišmą”, tai minioje buvo mirtina tyla, čekams 
tas rusiškas komunismas jau buvo įgrisęs iki gyvo 
kaulo. Jie norėjo nieko žinoti apie komunizmą. Jie no
rėjo tą komunizmą sudemokratinti, kad galėtų spren
dimus daryti visi krašto gyventojai. Pradžioje visi 

į darbininkai, o vėliau visi krato piliečiai. .. Čekai ste
bėjosi, kaip Ruminijos prezdentas, atvykęs padėti če
kams, gali traukti Maskvos pusėn.

Tuo tarpu nežinia, ar Ceausescu buvo toks neap
dairus. o gal jis paminėjo visų rytų Eurtopos gyvento
jų nemėgiamą komunizmą, kad suskaldytų pačius 
sus, dirbančius Sovietų Sąjungos gilumoje, šitą rei
kalą. jeigu turės progos, kada nors išaiškins pats 
Ceausescu. Reikia neužmiršti, kad Ciemoje ir pals 
Dubčekas panašiai kalbėjo, o Ulbrechtui vis tai bu- 

supuvusios žuvies dvokimas...v o

RLMUNAI UŽTRAUKĖ ČEKAMS NELAIMĘ

Rumunijos prezidento Geausecu kelionė į Pragą, 
pasiūlytos ir .čekų pasirašyta dttaugingumo, sutar-jo

tis, kuria rumunai pasižadėjo padėti čekams gintis, 
jeigu trečioji valstybė įsiverš į jų teritoriją ir patys 
čekai nutars gintis. Draugingumo sutartis rumunų bu-

mentarų.
Tito vizitas ir kalbos. Ceausescu ir visos Rumuni

jos valdžios vizitas, ir čekų spaudos įšidrąšinimas 
aukščiau ^statyti pačius‘čekus, negu maskviečius, pri
vertė Brežnevą, sovietų štabą ir kitus imtis griežtų 
priemonių.

Rugpiūčio l5 dieną Pragon atvažiavo rumunų de
legacija, o jau rugpjūčio 20 dieną Maskvoje leidžiama 
sovietų spauda pradėjo išmetinėti Dubčekui ir visai 
jo vyriausybei, kad ji nesiniaiko jokių pasižadėjimų. 
Ji prižadėjo suvaldyti spaudą, neleisti plepėti apie 
laisves, o čia tas plepėjimas dar labiau sustiprėjo.

Premjeras Aleksandras Dubčekas, patyręs apie 
Maskvoje naujai keliamus puolimus spaudoje ir. apie 
Brežnevo nutarimą paskubomis šaukti ministerių ka
bineto posėdį, rinitai susirūpino. Jis buvo tikras, kad 
sušauktame posėdyje bus svarstomas Čekoslovakijos 
“iiberalėjirao’* klausimas, bet labai mažai jis galėjo 
padaryti. Jis nujautė, kad sovietų propagandos ir ka
ro mašinos pasuktos kita kryptimi.

(Bus daugiau) i

(birbianti, liet jie niekad nemanė, kad rumunai gale-į vo pasiūlyta, bet oficialiai nepaskelbta, ar ji buvo pa
lų liek daug rusams padlaižiauti.

SKAimUTE IR PLATINKITE 
VRASTl “NAUJIENASIM
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DR. ANNA BALIUKAS 
akių, ausų, nosies 
R GERKLĖS LIGOS

2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

AR MARQUETTE PARKAS REIKALINGAS GYDYMO? Atsisveikino kalbininką Stasį Kalvaitį į jvtnto RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

DR. K. G. BALUKAS
, AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ chirurgija 
6449 So. P u teiki Rd. (Crewfora

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

Tokia antrašte š. in. liepos polemizavimu, bet gyvybiniais 
20 d. Sun-Tiriies dienraštyje klausimais aitų į’ amerikoniš- 
išspausdintas ėdi toriai as "Mar. ką ją spaudą atviru žodžiu gi- 
quette Park needs healing”, nan t bendražmogiškas teises, 
tačiau nepasakyta nuo ko gy- ypatingai dabar Marquette par 
dyti. Nuo švaros ar nuo tvar- ką, kuras kaip žinia šio šimt- 
kos? Nuo ramių gyventojų dar mečio pradžioje buvo pradė- 
bštumo ir lojalumo gyvena- tas apgyventi tiktai lietuvių, 
mani kraštui ir valdžiai? Pami tais laikais ta vietovė tebębu- 
ni tik, kad dr. Martin Luther
King Jil pasekėjai sugalvojo Idai uždirbtų pinigų pirko ta

Praeitą .ketvirtadienį Mažei
ka Evans koplyčioje grupė gi
minių, artimų draugų ir kal
bos reikalais besidominčių lie 
tuvių atsisveikino kalbininką 
Stasį Kalvaitį. Jis mirė praei
tą antradienį, o sūnaus buvo

vusią raistai ir pelkynai. Iš sun

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTU IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7lzt STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5S49 

? Razid.: 388-2233
OFISO VALANDOS; 

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUl V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

Kas antrą šeštadienį 3—3 vai 
TeL: 562-2727 arba 562-2728

GI S-G8T2

DR. W. EIS1N-EISMAS 
AKUŠfiRiJA IR MOTERŲ LIGOS 

GiNBKOLOGiNĖ CHIRURGIJA^ 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 " 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia; skambinti Mf 3-0201.

TEU — BE «893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEQALYBE AKiŲ LIGOS 

3907 West 103rd .Street 
Valandos pagal susitarimu. *

j/R.
489-4441 . §61-4695 ,

ODOS LIGOS
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

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

- DR. J. MESKAUSKAS 
'GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 

2454 WEST 71 st STREET 
VALANDOS: Pirmadieniais, antradie

niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet 

/Tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PUCKAS 
OPTOMETR1STA5 

KALBA LIETUVIŠKAI 
261S W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

‘♦contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

CHIRURG1JA

da kur pigesnė žemė, norėda
mi apsirūpinti senatvėje nuo
sava pastoge. Įdėjo daug dar
bo ir prakaito, kad turėtų pa
gal savo pringimtį žaliuojančią 
ir žydinčią aplinką.

Pažangai ir krašto gerbūviui 
kylant, augo ir plėtėsi in Mar
quette parkas. Atsiradus apar- 
tamentiniams namams bu
tuose apsigyveno ir daug kita
taučių. Gi miesto valdžia, turė
dama tiksliu žinių,. įteisino ir 
patvirtino šią apylinkę Lithua 
nian Plaza yardu, kuri'suda
ro pasaulio lietuvių sostinėje 

..... . I Čikagoje kaip ir centrinį taš-
nys: “Agentų darbo vaisiai vis 
ryškiau reiškiasi J. A. V. lie
tuvių tarpe.” Toje pat Nau-

žygį, bet niekam nėra aišku 
kokiu tikslu.

Lietuviams aišku, kad juo
dųjų eitynės į Marquette par
ką nėra rasizmo pagrindas, 
kaip kad rašoma “ minėtame 
editoriale — esą juodųjų rasiz
mas iššaukia baltųjų rasizmą 
— jie žygiuoja ne savo inicia
tyva, bet kurstomi fir/ žinoma, 
už pinigus) slaptų veikėjų, ku. 
rių tikslas yra griauti, bet ne 
statyti; skaldyti, bet nevienyti. 
Čia prašosi palyginimas S. P, 
straipsnyje (Naujienos liepos 
21 d.) apie Amerikos Liet. Ta
rybos veiklą, paskutinis saki-

jienų laidoje vedamajame aiš- 
kiai nurodomas juodųjų žygių 
į Mar. parką beprasmiškumas

ką. Su juo turėtų būti supažin
dinti amerikiečių veiklos ins
titucijos — spauda, radijas, te 
levizija. Gal yra mūsų žurna 
listų reikiamai neįsisavinusių 
anglų kalbą, tai galėtų pasipila 
syti jaunesniųjų išversti. La
biausiai tai tiktų skautams, ku 
rie pateisintų savo obalsį, paT 
darydami gerą darbelį, arti
mui. - Pilietė

J ir vadovo kun. Jacksono nesu
gebėjimas duoti logišką pasi
teisinimą-. Sąmoningiems lietu 
yiams yra aišku, kad jis netu
ri teisės tiesos pasakyti, nes 
pats žiauriai nukentėtų.

Reikia nepamiršti, kaip pra
eitame dešimtmetyje negrų im 
ta siautėsi ne tik Čikagoje, bet 
ir kituose -miestuose. Dienos
metu nesivaržydami plėšė, par j buvo gydytojas, chemikas, psi-

palaidptas kazimierinėse Chi- pažintį Kalvaitį Chicagoje, kai 
cagos kapinėse penktadienį, 
liepos 30 d.

Pirmiausia kalbėjo J. Vasai- 
tis, kartu su velioniu gyvenęs 
Vokietijojędr kartu dirbęs Min 
ties redakcijoje. Velionis tai
sė minėto lietuviško leidinio 
kalbą, kąrtais vieną kitą da
lyką, išversdavo. Vasaitis pa
siūlė Br. Kviklį pakviesti tar
ti žodį, nes pastarasis pažino 
velionį.

Kviklys papasakojo susirin
kusiems, kaip dažnai velionis 
telefonuodavo Draugo redak
toriams, nurodydamas jų daro 
mas klaidas ir netikslius ver
timus. Kalvaitis' nurodydavo 
vertiniams griažius lietuviškus 
žodžius; visiems suprantamus, 
kuriuos redaktoriai išversdavo, 
netiksliais žodžiais. Pradžioje 
kalbininkas Kalvaitis nurody
davo daromas klaidas, o vėliau 
klaidas kartojančius redakto
rius jis gerokai "apibardavo.-

■Juodvalkis kartu su Kalvai
čiu gyvenę Gary srityje ir dir
bę toje pačioje plieno dirbtu
vėj e. Kalvaitis gerai uždirbda
vo ir buvo dirbtuves adminis
tracijos gerbiamas.'Kai E. Chi- 
cagos. lietuviai nutarė prašyti 
vietos administracijos vieną 
miesto gatvę pavadinti Intua-į. 

į nicos vardu, / Kalvaitis buvo 
Į įpareigotas parašyti peticiją ir

T* ** 1 ‘ 1* Cudelis. KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Jis nepažino Kalvaičio nepri
klausomoje Lietuvoje, nėjo kar 
tu su'juo į mokyklų, negyveno 
kartu sir juo Vokietijos trem
tinių stovyklose bei Gary dir
btuvėse. Bet jis turėjo progos

"Aš šviesa, atėjau j pasauli kad kiekvienas, kuris tiki į mane, ne
pasiliktu tamsybėje". —— Jono 12:46. j
Pats Viešpats Jėzus ir šventoji dvasia yra bažnyčios šviesa ir jos veįki- 
mes esame vedami j Tiesą. Apaštalas Petras sako, kad mes turimemu

juo labiau patikėtiną pranašų žodį, ir jūs gerai darote kreipdami į jį dė
mesį, lys i šokj žiburį, šviečiantį tamsioje vietoje, (Žiūr. 2 Petro 1:19). 
Dar mes tebegyvename pasaulyj®, tamsioje vietoje, todėl turime nuolat žiū
rėti pranašų parašytąjį žodį, kuris “šviečia vis aiškiau tobulai dienai be
siartinant”. Dievo pranašas sako: “Tavo žodis yra žiburys mano kojai ir 
šviesa mano takui”. "Tavo paliepimas žiburys ir tavo įstatymas šviesa”. — 

. Psalmė 119:105; Pat. 6:23.
Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bot kur yra mb

jis, ilgus metus našinęjęs s Ir ai 
psnius Naujienoms ir vėliau 
atėjo dirbti dienrąščio redak
cijoje. Gudelis paminėjo kelis .
lyskesnms velionio cnarakte- Į klausimi atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite
rio bruožus.

Indreika pranešė 
siems, kad velionis 
Indianoje, priklausė JAV Lie- 
tuvių Bendruomenei. Jis supra 
tęs, kad didesniam darbui lie
tuviams reikalinga vieninga or 
ganizacija.

Atsisveikinimą baigė kan. 
Vaclovas Zakarauskas maldo
mis už vėlionio sielą.

Penktadienio rytą palaikai 
velionio buvo nuvežti į Mar
quette Parko lietuvių bažny
čią, o iš ten nuvežti į Lietuvių 
kazimierines kapines ir palai
doti. Reporteris

susirinku- 
budamas

DR. LEONAS SE1BUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: anwad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

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

duotuves, daužė langus įstaigų 
ir niekuo dėtų ramių gyvento
jų nuosavybes. Į Marquette 
parką privažiavo daugybė au
tomobilių ir eisena pasklido 
parke, bet buvo apmėtomi 
kiaušiniais ir iš langų vandens- 
čiurkšlėmis. Kelių? mašinų xbu- 
vo pažeistos padangos. Mediso 
no gatvė nuo State gatvės iki 
Cicero visa buvo nusiaubta — 
padegta daug namų ir krautu
vių. Policija suėmusi ten siau
tėjusias paauglius, stebėjosi ra 
•dusi pas juos nemažas sumas 
pinigų. Bet savo tikslo nepa
siekė — fabrikų darbininkai, 
baltieji neprisidėjo. į Tik šių 
meti| liepos 17 d. juodžiai tu
rėjo nemažą būrį baltų talki
ninkų žygyje į Marquette pan
ką. ”

Jeigu reikia ką gydyti anot 
Sun-Times e dilo rialo, tai be
siveržiančius į Marq. parką nuo 
raudonųjų bacilų, ar tai būtų 
■juodi ar balti piliečiai. Laukti 
na iš lietuvių žurnalistų, kad 
nepasitenkintų vien savoje 
spaudoje įvykių aprąšimu ir 
pasaulėžiūriniais klausimais

9 Dr. Friedrich Kraus (1858-1
1936), Berlyno universiteto Me ; >

į dicinos fakulteto profesorius, kreiptis į savivaldybę, kad prta
.__7 1 J , šymas būtią -■’įvv’kdytas. Jis

ekologas ir bakteriologas. Ne-, kreipėsi į miestelio merą ir sa 
žirint šių mokslų ir aukštos in vivaldybės pareigūnus. Kalvai- 
teligencijos, turėjo nenugalimą' čiui pavyko įtikinti miesto 
prietarą — paliesti kiekvieną pareigūnus, ir vienai gatvei bu 
praeinantį kaminkrėtį dėl lai- yo duotas Lituanikos vardas, 
m ės- j Naujienų vardu velioni at-

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to sa ularty!

financing 
° AT OUR 10W RATB

Compounded 
Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO ?!/4%

Mutual Federal 
Savings and Loan

DR. VVT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

. TeL: PR 8-1223
OFISO VAU: pirm.. & n trad., treciad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71«t STREET 
Ofito fel«f.: HEmlock 4-2123 
Redd, telef.: Gfbson &6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
n ORTHOPEDAS-PROTEZtSTAS jCj Aparatai - Proiezai. Med. ban- 

dažai. Speciali pagalba kojoms
♦ (Arch Supports) ir t t

2&50 West 63rd St., Chicago III; 60629 
Telef.: PRoipeet 6-50&4

SKAITYK PATS IR PARA^-TNk 
KITUS SKAITYTI

KAUJIKMAS

Puodas katilą vanoja
;■ Maskva. — Sovietų rašėjas 
Feodor Burlatski parašė knygą, 
pavadintą “Mao Tse-tung”, .ku- j 
rią.pati Sovietų Sąjungos žinių ' 
agentūra Tass recenzavo. Bur
ia tskis. suskaičiavęs, kad vyk- : 
dant “kultūrinę revoliuciją” Ki
nijoje nuo “Maoistų represijų” 
per keletas metų buvo išžudyta 
28 milijonai žmonių, būtent 25 
milijonai žmonių nužudyta pa
čią “kultūrinę” revoliuciją vyk
dant; 2 milijonai steigiant liau
dies komunas komunistams nu
galėjus nacionalistus ir dar vie
nas milijonas žmonių “likviduo
ta” vykdant kampaniiją prieš __2 
tautines mažumas. j z1

Kinijoj kiekvienas įtariamas,11 
kad yra priešingas “Mao min- I 
tims”, yra sunaikinamas”, bai- j 
giama Tasso recenzija. i

/ I 4
Būtų tikrai Įdomu, kad Tass 

paskelbtų žmonių gyvybių au
kas “Sovietų Sąjungą” steigiant. ( 
Rodos, kad komunistų-bolševi- 
•kii aukos siekia daugiau kaip' 
dvigubą milijonų'skaičių. jpr .

nemokamai. Rašykite:
F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629 

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

• Japonių karo laivas Nachi ne
nuskendo, nors Į jį pataikė tor
pedos, 13 bombų Sveriančių po 
1,000 svarų, šešios 250 svarų 
bombos ir 16 raketų. Visos lai
vo durys ir angos buvo herineti 
škai uždaromos — nepraleisda
vo vandens nė išleisdavo jūrei
vių.

TBVAS IR SONUS

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4805-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

• Vengrijos artistė Mari Ja-^ 
szai (1858 — 1936), išbuvusi 
scenose 54 metus, buvo apdova 
npta ir kitais gabumais. Mokė
jo keletą svetimų kalbų ir bu
vo Vengrijos mokslo akademi
jos narė. Vienok ji buvo labai 
bloga matematikė, kad net ne
sugebėdavo suskaičiuoti gauna
mos grąžos.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
direktorių 
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO ' 
DALYSE.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

Apdrausta* perlrrauitymas 
ii jvairiy atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Prra Kazanauskas, Prttideai Phoaei VlrgisU 7-7747 
. HOURS: Mon.Tae.Fr1.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

ANTANAS M. PHILLIPS
. TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
L446 So. 50th Ave., Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1003

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

: GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET ' REpuhlic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE ' Virinta 7-6672

! 11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Ill. 974-4410

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

| _ HAWINOS, CHICAGO 8, ILL— MONDAY, August 2, 1976

Linksmunr. arba liūdėsi* valandom 
kračiau*;; k jrtki

oiu paouošinaui ir seionia^B 
kapam* gėlės.

ROY R. PETRO (PU”*7’i A$) 

DAUBARŲ SŪNUS

5525 So. Mariom Avo. — 586-1220

PERKRAUSTYMAI

M 0 V 1 N G
Leidimai — Pilna apdraudi

ŽEMA KAINA
- R. š Edi Ė N A S 

TeL WA 5-8063

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0333 ir PR 8-0834



AMERIKOS LIETUVIU BENDRUOMENE L
MALONŪS J A V .LIETUVIAI.

Reorganizuotos ir Kegistruotos JAV Lietuvių Bendrpoine- 
nės Tarybos Prezidiumas ir Centro \uioyba skelbta Rugsėjo 
mėnesį Lietuvių Ikwlruomenes solidarumo ir vienybės mėne-f 
siu. Kviečia visus lietuvius iškilmingai paminėti mūsų Tautinę 
Rugsėjo Aštuntosios Dienos švente.

Tarvbos Prezidiumas ir Centro \ aidvba kviečia Nisas lie
tuvių organizacijas, jų padalinius, klubus, seniūnijas, apylin
kes, apygardas, lietuvių parapijų vadovus ir pavienius lietu
vius įsijungti, kad Aštuntoji Rugsėjo — Tautinė Šventė butų 
iškilmingai atšvęsta.

Rugsėjo mėnuo yra mokslo mokyklose pradžia. Prezi
diumas ir C. Valdyba prašo lietuvių tėvus, nežiūrint kaip bū
tų sunku, savo vaikus siųsti į lietuviškas mokyklas,< kuriose*; 
yra ugdoma lietuvybės dvasia.

Centro Valdybos ir Prezidiumo darbams paremti prašo
me visų lietuvių piniginės aukos. Aukas prašome siųsti per or
ganizacijas ar pavieniai Centro Valdybai šiuo adresu: 2951 W. 
63 St., Chicago, Ill. 60629. Kiekvienam aukotojui bus pasių
stas iždininko pakvitavimas. • \

Tat visi su pakilia nuotaika vienybėn, kovai už pavergtą 
tėvų kraštą.

RLB Prezidiumas ir Centro Valdyba

— Illinois valstijos loterijoj 
liepos 27 d. traukime laimėjo 
32 ir 361, World Series 4054, 
spalva — blue.

dalyvaus Stepono ir Valentinos 
Minkų radijo valandos meti
nėje gegužinėje rugpiūčio 8 d. 
Romuvos parke, Brocktone. 
Bus renkama Naujosios Angli
jos iškilioji lietuvaitė, daug lai 
mėjimų ir kitų įvairumų., Pro-

Liepos 30 d. ■ grainojė taip pat dalyvaus suo- 
Double Derby traukime lai- šokėjai- 
mėjo 937, 4606, 24240 ir 940070 
spalva — orange.

— Onos Ivaškįenės. vadovau
jamas tautinių šokių ansamblis klą dabar yra nukreipusi Vasa-

— Ona Zailskienė, 1934 
Court, Cicero, Ill. 60650, 
652-7066, savo visuomenine

SIUNTINIAI I LIETUVA;; ' 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted et., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
V. VALANTI NAS .»

tel. 
vei

MARIA NOREIKIENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, HI. 60629 • Tek WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies {vairių, prekių.
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ.-/į'

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas* Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metu patyrimas.

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

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA-JUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo CO m etų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

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

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

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes. Ju bendras Institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, riet 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 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: Chfcago]e Ir Kanadofe metama — $30.00, pusei mėty — $16.00, 

trims men. — $8-50, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei rnatv — $14.00, vienam mėn. — $250. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą

NAUJIENOS, 
T’39 So. Halsted St, 

Chicago, III. 60608

I

I
I

i

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 ______________________________

adresas

Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato psl^ daug paveikslu Kaina $2.00.

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE. Kišeninio formato 151 pat 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:

6 — NAUJIENOS, CH^IAGO g, ILL— MONDAY, Augurt 2, 1976
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608. X.

Ne visi Nepalo sostinės namaiNe visi Nepalo sostinės namai tu
ri vandentekį. Nepaliečiams tenka 
leistis žemyn ir pasisemti iš kalnu te
kančio vandens. Paveiksle matoma 
žmones, specialiais ąsočiais nešančius 
vandenį į namus, stovinčius kalno 
pašlaitėje.

rio 16 gimnazijos reikalams ir 
yra šiai gimnazijai remti komi
teto pirmininkė. Šiuo metu yra 
telkiami ne tik pinigai jos iš
laikymui, bet ir mokiniai, ku
rie vyktų mokytis iš Amerikos 
bei Kanados ir kilų kraštų su
daryti reikiamą sąstatą, nes be 
jo gresia pašalpos iš vokiečių 
valdžios nutraukimas. Paskati
nimui vykti yra organizuoja
ma stipendijos ir mecenatai. Mo' 
kslo metai yra arti, tad ir pa- 
gelba laukiama jau dabar. Taip 
pat ieškomi asmenys, kurie jun. 
gtųsi į komitetą, nuolatiniam 
darbui bei pagelbai.

— Southwest kolegija prane
ša, kad suaugusių švietimo pro 
gramose bus anglų kalbos pasi
tobulinimo kursai, kurie prasi
dės rugpjūčio 24 d. antradienių 
ir ketvirtadieniii vakarais ir tę
sis iki Kalėdų. Kursai taikomi 
asmenims studijavusiems tą kai 
bą, įvairiems profesionalams 
ir kitiems, gimusiems ne anglų 
kalbos kraštuose. Registracija 
vykdoma rugsėjo 19 d; nuo 10 
ryto iki 1:30 popiet, taip pat 5 
— 7:50 vai. vak. Komunikaci
jos departamente, kreiptis į Ja
mes G. Chambers arba Karol K. 
Walker, tel. 735-3000. Už kur
sus imamas nedidelis mokes
tis.

— Lietuvių Ev. Tėviškės pa
rapijos sekmadieninės mokyk
los mokinių Stovykla prasidėjo

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS ’ 

Visos programos iš W0PA, 
1490 A. M.

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

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AYE,

CHICAGO, ILL. 60629

rugpjūčio 1 <L Rako stovykla
vietėje, Custer, Mich.

— Prel. Lidas Tulaba iš Ro
mos ir kun. Petras Girčius iš Vo 
Kietijos rugpjūčio pradžioje 
iairkysis Los Angeles mieste- 
Jie bus šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos klebono Msg. J. Ku
čingio svečiai. Maždaug tuo pat 
metu ten lankysis kun. Myko
las Jodka iš Argentinos.

— Dalia Kavaliūnaitė.', gavo 
magistrės laipsnį va is tin ink y są 
tės moksluose Ohibi. Štate'uni
versitete. Ji sieks . daktarės laip 
snio. Eglė Giedraitytė baigė fi
zinio lavinimo studijas Cleve
land State universitete s’umma 
eum Įaudė bakalauro laipsniu.

— Daii. Vytauto Kasiulio iš 
Paryžiaus darbų paroda bus ati 
daryta rugpjūčio 7 d. Chicagos
Jaunimo centre. Parodą globo
ja korp! Neo-Lithuania. į

— Rinkimų komisionierius 
John H,.Hanly praneša; kad 
rugpjūčio 11—13. d.Continen
tal Illinois banke, 231 So.. La
Salle St., bus registruojami turį 
teisę balsuoti, bet dar neužsire
gistravę, balsuotojai, gyveną 
Ghicagojė, Berwyn ^ir Lyons. 
Užsiregistravę turės teisę1 bal
suoti prezidento rinkimuose: lap 
kričio 2 d.

Patarė diktatoriui 
A m i n trauktis

NAIROBI. Kenija. — Iš Ugan
dos ateinančios žinios sako, kad 
vyriausieji Ugandos karo, vadai 
patarė diktatoriui Idi Amin at
sistatydinti ir ramiai baigti die
nas. Jo administracija sukėlė 
didelę paniką- visame krašte ir 
kelią nerimą artimiausiuose kai-; 
mynuose.
• Krašto gyventojai bijo naujo 
karo, nes jiems tenka daugiau
sia nukentėti. Kai kraštas paty-. 
rė, kad jis nėužmokėjęs Kenijai 
50 milijonų dolerių už parduotą 
gazoliną, 'tai pasipiktinimas dik
tatorium dar labiau padidėjo.

Diktatorius. įsakė britų amba-

jis sutiktų ktausimą apsvarsty
ti, jeigu gautų 500 iriilijonų mo
kestį iš Didžiosios Britanijos. 
Britai nesirengia jam tokios di
delės sumos duoti. Be to, britai 
reikalauja pasakyti, kur dingo 
ligoninėje buvb britų pilietė 
Bloch, teroristų nunešta į Ugan
dą. :

Daug norinčiy ‘ 
vėl prisikelti

Prieš keletą ar riet keliolika 
metų Amerikoje atsirado neįti
kėtinas “mokslas, kad galima
gyvą organizmą sušaldyti “į le- prie - Pietų Amerikos <pakrari- 
dą”, padėti Į.šaldytuvą ir po

. 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 šią 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: , ... .

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

EVENINGS FREE? ? ?
The World’s largest Toy Company 

is now hiring Demos to work August 
through December. No delivering or 
handling money. Part time or full 
ame. Brand new merchandise.

For no obligation information 
CALL 568-7180

VENTILATORS
4 4 (GIRLS)

Must have at least 5 years experience. 
Must be^Honest, and Reliable. 40 
hour week—Tuesday thru Saturday 
(5 Days).
Excellent working Conditions—Beau
tiful Atmosphere.

SALARY $250 A WEEK.
Apply At Once or Call for Inter

view
943-8171

' / DAVID HANSEN
Custom Hair Pieces for Men

■ ' . 875 No. MICHIGAN v 
(Hancock Center)

AR JAU PASIDARĖTE 
TESTAMENTĄ Į

Tuo reikalu Jurus gali daug 
padeti teisininko Prano šulo 
išleista knyga4

K A 1P SUDAROMI
- T ES T A yi E X TA I

Su legoliskomis formomis
Knyga gaunama Naujienų 

administracijpje. Knygos kai
na $3.00. Su legališkomis for
momis — $3.50.

kiek laiko atšildyti sveiką gyvą 
ir pasilsėjusį. Tas mokslas nie
ko nelaukus buvo pritaikytas 
žmonių reikalams, Įsisteigė or
ganizacija, pasivadinusi “Cryo- 
ničs Society”, kurios skyriai 
kaip grybai pradėjo dygti. Ta 
draugija leidžia net savo žurna
lą “The Immortalist” (Ne mir
tingasis) .

Cryonics Draugijos Illinois 
skyrius, kaip “The Immortalist” 
skelbia, sekmadienį, liepos 25d. 
Ghicagoje; Swedich Manor, 6162 
N, Broadway, turėjo savo pir
ma banketą. ■

Graikų dramaturgas Esci- 
lus (525—456), parašęs 70 tra
gedijų, ‘ niekuomet neidavo į 
lauką laike audros, nes oraku
las išpranašavo, kad mirs nuo 
smūgio iš dangaus. Vieną sau
lėtą dieną jis sėdėjo lauke ir 
buvo užmuštas printančio vėž
lio. Tą vėžlį į jo pliką galvą pa
leido. erelis, manydamas,- kad 
tai yra plika uola. Ereliai vėž
liu kiautus daužc mesdami iš. 
aukštumos į akmenis arba uo
las. //^ <5

• Bangiųjų: žvejybos laivas, 
vadovaujamas kapitono Edmun 
do Gardner, 1807 m. išvyko 
gaudyti banginių ir nuskendo

čių susidūręs su banginiu.

HELP WANTED — FEMALE
O«rbinitjVy re»kU

REAU ESTATE Poe SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
£K ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJ1MAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 H. CermaL Roac Chicap^ D’ Virgiui# 7-7747

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

j VtSĮ) RCS1Ų-DRAUDIMO AGENTŪRA"}

J. BACEVIČIUS — BELU REALTY
. INCOME TAX SERVICE.

"6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow 
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 masinu garažas.

62-tra ir Tahnan. $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

IEŠKO pirkti mūrinį ar medini na
mą Bridgeporte. vieno ar dviejų auk- 
štu sū metsmontu ir-garažu. Agen
tams nesikreipti.
/_ Stambinti 421-6100.

; -.j Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259JS» Maplewood. .TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminlp 
likvietimal, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai |/ Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, 111/60631 Tel, YA 7-5980

LAIKRODŽIAI IR BRANGENY3ŽS
Pardavimu ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Telefj REsublic 74941

/

, ..DIDELĘ ĮTAKĄ 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 IH motiną, Milane — Lietu
vos karaliaus Zigmanto H žmoną 
Boną Sforžą, o Paryžiuje —.Henriko 
HI ir jo tėvo pastatytą Louvre rū
mus.

Dviejų savaičių ekskursija iš Chi- 
cagos į 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 telefonuokrte (312) 332-4111.

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

(Pr).

— Kiekvienas lietuvis gali a p 
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdraūda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdraūda aukštajam! 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę*
apdraudą organizacijų na-1 .__________________ ____
nams —/ik $2 už $1,000 ap- BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
draudą. Del Šių ir kitokiu in- ^ArTTTT-xr^c-r^, _ __ ____formacijų skambinkite Kristi- ■NA0J®i0SE' - ™ CERUUStA 
nai Atistin % Naujienos pasisekimą biznyje

T«L 421-6100. (Prh

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMosrr.
' ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

"4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
TpV *>54^5551

8929 SO.-HARLEM AVE.
Tel. 598-3290

135-TA IR ARCHER AVĖ.
TeL 257-5861

PASTOVŪS NAMAI 
/MARQUETTE PARKE

2 BUTŲ moderniai Įrengtas namas 
už Kedzie. žaliame parke.- Virs $4,000 
pajamų. Kainuoja $30,000;
4 BUTŲ mūrasL prie Maria High, Nau

jas gazu šildymas/ Nauja elektra. 3 
auto mūro garažas. $44,900;

2 BUTŲ po 6 kamb., liuksus 6 metų 
mūras ir mūro garažas. Atskiri šildy
mai. Įrengtas beismontas. Arti 71- 
mos ir California. $55,000.

6 KAMB. didelis mūrinis namas, 
Naujas gazu šildymas. Garažas. Tuo

jau galima užimti $20,900/
PLATUS .LOTAS arti šv. Kryžiaus 

ligoninės Pigus.

REAL ESTATE^
2625 WEST 71 STREET^- 

Tel 737-7200; atba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyba Ir Remontas .

FETING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto ,darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas
• ' , 778-8166

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Ill. 60609- Teel. VI 7-3447

-DĖMESIO
$0 M AMŽIAUS VAIPUOTCL1AI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

HOMEOWNERS POLICY

Call Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

ITATt FUM

INSUKANCf

State Farm Fie

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

vienintelį 
uvį kailininką 
. Chicago Je

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

TeL 263-5826 
(ptaigo*) ir 
677-8489 

(b«to)

185 North Wabuh Areno* 
2nd Floor Chicągo, Ill. 60601




