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Tokijo policija mananti, kad 
jis bus nusižudęs.

trolės Centru Atlantoje vyr..epir 
demiologas. Iš Centro trys- eks
pertai paskubomis išsiųsti Į Har- 
risburgą padėti Pensilvanijos 
daktarams kovoti su paslaptin
gąja liga. Mirusiųjų ir sergan
čiųjų kraujo pavyzdžiai lėktu
vais nugabenti tyrimui Į Pensil
vanijos valst. laboratorijas ir j 
CDCA (Ligų Kontrolės Centrą 
Atlantoje). -

♦ Kur pradeda viešpatauti 
nusiminimas ir apatija, ten at
siranda vergija. ;

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

Ligos apkrėstojo ligonio plau
čiai pasidaro panašūs virusų pne 
umonija paskutinėje stadijoje 
sergatiems - plaučiai pilki ir 
oro takai tiršti užkimšti skrep- 
lėmis, kurios troškina kvėpavi
mą- ;

Scares rugpiūčio 2 pareiškė, 
kad Portugalijoje nebus priver
stino socializmo.' ŠĮ klausimą te
gali spręsti, pasak ministerio 
pirmininko, tik Portugalijos gy
ventojai. Jis taipgi pažadėjo pa
naikinti komunistu kontrole dar
bininkų unijose ir nesuvalstybin
ti Portugalijos pramonę.,

Ministeris pirmininkas kalbė
damas Portugalijos parlamente 
pareiškė, jog Įvykusi žemės j'e- 
fdrma laike paskutinių
revoliucijos metų ir darbininkų 
Įvesta kontrolė negali>būti kei
čiama, betgi žmonės nebus ver
čiami priimti mažumos partines 
užgaidas. Kitaip sakant, prie
vartos keliu Portugalijoje nebus 
primetama vienokia ar kitokia 
socializmo forma. Ja tik galės 
patys žmonės laikva valia Įgy
vendinti.

Soares priminė parlamentui, 
kad jo vyriausybė atsistatydin
sianti, jei jo.programa parlamen
to bus atmesta. Patvirtinant jo 
vyriausybę bei pareiškiant pasi
tikėjimą, teigiamai pasisakė net 
3 opozicinės partijos.

Priminęs užsienio politiką, 
Soares pareiškė, kad jo vyriau
sybė, stengsis sudaryti artimes
nius santykius šu vakarų Euro
pos valstybėmis bei tautomis ir 
kad bus prašoma priimti Portu
galiją j Europos steigiamą ta
rybą bei parlamentą ir į Europos 
bendrosios rinkos sąjungą.

SANDĖLIAI PRISIPILDO 
PREKĖMIS

WASHINGTONAS. — Val
džios statistikos biuro praneši
mu, pradedant birželio mėnesiu 
gamyboš-Įmonių sandėliai prisi
pildo pagamintais gaminiais. Jų ♦ Meteorai kiekvienais me- <r

tais padidina žemės svorį apie 
100,000 svarų.

FILADELFIJA. — Pereitą 
sekmadieni, rugpiūčio 1, Filadel
fijoje buvo atidarytas eueharis- 
nis katalikų kongresas. Kongre
so atidarymo pamaldas atlaikė 
iš Australijos atvykęs kardino
las Knox, kuris atstovauja po- 

Slogos, fhi, ififluenza JĄV-bė-’ Pieži9 VI. Pamaldų metu kardi- 
se paprastai prasideda vėlųTu->' n°ias popiežiaus vardu laimino 
deni ar žiemą, bet tos ligos šiuo 
metu siaučia Pietinėje Ameri- į 
koje, Australijoje ir Naujoje. 
Gvinėjoje, tad;galėjo kas tą Ii-;
gą parnešti, bet 
Victoria rūšies; 
sloga”.

Dr. Bachman

< ^Paveiksle matome sen. Walter Mondale ir jo žmoną 
Joaną kurį Jimmy Carteris pasirinko viceprezidento pa
reigoms. Carteris nori; kad Amerikos liberalai išrinktu jj 
prezidentu, nes jis pasirinko kitokį viceprezidentą, ir abu 
pasižadėjo bendradarbiauti. „•
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Savo laiku Pietvakarių Afrika 
priklausė.britams. Tai buvo britų 
kolonija. Pasaulinio karo pabai
goje Pietų Afrika pasiėmė visą 
Pietvakarių Afriką ir prisijun
gė. Tas prijungimas buvo netei- 

i sėtas, bet Jungtinės Tautos ne
norėjo kištis ir laikinai leido Pie
tų Afrikai administruoti didelę 
Pietų Afrikos sritį, anksčiau 
besivadinusią Ovambaland, Na- 
maland ir Damaraland. Visi šie 
vardai buvo duoti Pietų Afrikos 
administracijos. . Vakarinis šių 
sričių pakraštys vadinasi Na- 

mubija. Vietos gyventojai taip 
vadina -visą Pietų Afrikos pa
kraštį, tokiu pačiu vardu vadi
nami pakraščių kalnai ir didele 
ir karšta už kalnų gulinti dyku
ma. Už tų kalnų guli Ovamba, 
Narna ir Damara sritys. Ta vi
sa Pietų karių Afrikos sritis 
vadinama Namubija.

Savo laiku sekretorius Kisin- 
geris ir atsakingi Jungtinių Tau
tų pareigūnai pranešė Pietų Af
rikos vyriausybei, kad jie pa
ruoštų Namubijos savivaldos 
perleidimą vietos gyventojams. 
Tai reiškė, kad visoje Namubi- 
joje privalo būti paruošti savi
valdybių rinkimai. Prie rinki
mų privalo būti paruošti ne tik 
atsakingi administracijos pa
reigūnai, bet ir piliečiai. Pietų 
Afrika nekreipė Į tai reikalin
go dėmesio. Dabar kai beliko 
tiktai vienas mėnuo, tai privalęs 
viską'baigti paskubomis. Pietų 
Afrika nenori, kad kas kištųsi 
į josios vidaus reikalus, bet var
gu ji galės pasipriešinti šiam 
Jungtinių Tautų organizacijos 
Įsakymui.

Sekretorius Kisingeris yra įs-i 
tikinęs, kad šitas Afrikos rei
kalas privalo būti galimai grei
čiau sutvarkytas. Juo greičiau 
bus perleista vyriausybė vietos 
gyventojams, tuo greičiau vis
kas nusistovės ir galės atgyti 
tarptautinė prekyba. Sekreto
rius priminė, kad Namubijos 
šiaurė’? yra svetimos valstybės 
karių. Jis turi galvoje Angolon 
pasiųstus, valdžia pagrobusius 
ir komunistams ją atidavusius 
Kubos karius. Kubos diktatorius 
buvo pasižadėjęs atšaukti savo 
karius iš Angolos, bet tuo tarpu 
kubiečiai doar tebėra Angoloje. 
Didelė jų dauguma, sutraukta į 
Ibetų Angolą, Namubijos ’pa
kraštį. Jeigu ' užsieniečiai ban- 
dj’tų veržtis į Namubiją. tai tek
tų svarstyti klausimą, ar never
ta namibiečius aprūpinti gink-

Filadelfijoj prasidėjo 
eucharistinis

Į klausimą, kas Įvyks Kinijo
je Mao-Cetungui mirus — sena
torius negaėjo atsakyti; tai ne
liečiamas, tai taboo klausimas

Prezidentas Fordas 
pasirinksiąs moterį
Washingtone sklinda gandai, 

kad prez. Fordas į vicepreziden
to postą pasirinksiąs moterj. 
Manoma, kad ta jo išrinktoji bū
sianti Carla Hills, HUD sekreto
rius. Ji visoje Amerikoje pasi
darė gerai žinoma ir yra laimė
jusi daug draugų bei simpati
jų, bedirbdama ministarių kabi- paklausa yra žymiai sumažėjusi 
neto.

pareiškė, kad 
truks dar trejetas dienų, kol 
tos ligos gemalai bus pažinti, 
“tuo tarpu nėra galima griebtis 
priemonių, kol nežinome su kuo 
turime reikalą”;’
Anglioj lassa liga serga 5 žmonės

4 . ..

’ Londonas, —i Penki britonai 
(angiai) pirrnądienį paguldyti; 
ligoninės ■izoliacinėje,Įtariami 
apsikrėtę v’ad. lassa karštlige. 
Tai yra Nigerijoje, Afrikoj; siau
čianti virusais apkrečiama liga, 
nuo kurios pusė apsirgusių jų pa
prastai miršta.

Trys lassa liga sergantieji li
goniai — Nigerijoje dirbąs in
žinierius, laborantė technikė mo
teris, slaugiusi tą' inžinerių, ir 
trečias asmuo parlakinti į Lon
doną ir paguldyti Coppetts Wood 
ligoninėje. ' > :

Ta pačia Afrikos, liga apsirgu
si viena moteris paguldyta ligo
ninėje Liverpool mieste ir vie
nas vyras Manchesteryje.

Policija ieško ar daugiau yra 
asmenų, turėjusių kontaktų su 
sergančiais.

Vikingas dar nerado 
gyvybės Marso žemėj

PASADENA, Calif. — Moks
lininkai nekantraudami laukia 
Vikingo I pranešimo per 200 mi
lijonų mylių, ką jis Marso “že
mėje Įdomaus rado, bet dar ga
li trukti keletas savaičių, kol ty- 
rinėjimai “vietoje” (ant Marso) 
pasirodys teigiami ar., neigiami.

Kas mokslininkus nustebino, 
tai greitis kaip vieną dieną Vi
kingo kasinėjimas Marso “že
mėje” parodė joje esant aps
čiai deguonio, kitą dieną stai
ga nerodė beveik nieko, dėlto 
biologas Dr. Pat Straat perspė
jo, kad gali praeiti laiko, iki 
mokslininkai iŠ per šimtus mili
jonų mylių gaunamų Vikingo at
siunčiamų rezultatų galės pa
rodyti išvadas taip ar ne.

NAMIBIJAI NEPRIKLAUSOMYBĘ ’
. Pietų Afrikai mažai laiko teliko 

persitvarkyti savivaldai
BOSTONAS, Mass. — Pietų Afrikos vyriausybė šio mėnesio 

pabaigoje privalo perleisti Namibijos gyventojams krašto savivil- 
dą ir nepriklausomybę, — Bostono biznieriams pareiškė valstybės, 
sekretorius Henry Kisingeris. £avo laiku- Pietų Afrika neteisėtai 
prisijungė didelę Pietų Afiiuos sritį, bef šiandien atėjo laikas jei 
minėtą sritį perleisti vietos gyventojanfs. Jungtinių tautų nuta
rimas sako, kad paskutinę.rugpiūčio mėnesio dieną Pietų Afrika 
privalo leisti Namubijos gyventojams patiems tvarkyti savo rei
kalus. • . : .

- Visi apsirgusięji turi panašius 
simptomus: labai aukšta tem
peratūra iki 104 ir 107 laipsnių; 
smarkus galvos skaudėjimas ir 
šalčio krėtimas. Vėliau ligonis 
Įgauna gilų kosulį ir sunkumą 
kvėpuoti. Iš 15 mirusiųjų try
lika mirė kvėpavimo organams 
sutrikus. Liga prasideda kaip 
paprastas šaltis, (sloga), bet to
lyn prasideda galvos skausmai 
ir aukštą temperatūra. Pensil
vanijos Amerikos Legijono ad
jutantas Edward Hoak prane
šė, kad buvo bandoma ligonis 
gelbėti supakavus leduose ir duo
dant kvėpuoti deguonį (oxigė- 
ną). bet nieko negelbėjo.

Epidemijos aukos yra nuo 39 
iki 82 metų amžiaus. Eksper
tas Bachman dėl epidemijos kal
tina virusus, bet ekspertas 
Brockman atsako, kad kaltos ga
li būti bakterijos, mioplazmos 
(bakterijų ir virusų susikergi- 
mas) ar net pačiame ore atsira
dę nuodai. Liga apsikrėtimo 
versmės ekspertai kitokios ne
randa kai tik per tris dienas, nuo 
liepos 21 iki 24 dienos, buvusią 
legionierių konvenciją. Tik vie
nas ta liga apsirgo pats konven
cijoje nebuvęs, bet susitikęs su 
konvencijoje dalyvavusiais drau
gais.

Mirtis kvėpavimo takams 
užsikimšus

susirinkusius maldininkus.
Kardinolas pamoksle kvietė 

mesti šalin jausmų klaidingas 
iliuzijas ir jungtis su Kristumi, 

ten ji yra A1 išpildant dvasinius ir fizinius 
o ne “kiaulių žmonių reikalavimus. . '

mų statybos reikalams išleidžia 
Bet konstrukcijos ir naujų na- mos sumos padidėjusios.

“Britai Ugandoje 
bus įkaitais

-. NAIROBI. —Iš Kenijos sos- 
Itinėš Nairobi ateinančios žinios 
’ praneša, kad Ugandos prez. Idi 
Aminas yra gerokai įpykęs,, su- 
iminėja savo karininkus ir grą- 

- siną „ tiritains, gyvenantiems 
Ugandoje; * Ugandoje gyveną 
britai-galimas- daiktas bus su
imti ir laikomi įkaitais, nutrau
kus Anglijai diplomatinius san-

jtykius sū Uganda.
Prėž. Aminas liepos 31 įspėjo 

visus britus Ugandoje nesikiš
ti į politiką ir klauptis prieš jį. 
Jau yra suimtų 25 asmenys — 
britai ir Kenijos piliečiai, kal
tinant šnipiniėjimu.

Suimami Ugandos karininkai
Sunday Nation laikraščio pra

nešimu, liepos 29 d. 13 Ugandos 
armijos karininkų pareikalavo 
prez. Amino atsistatydinimo, bet 
jau rugpiūčio 1 buvo pradėta su
iminėti aukštas pareigas kariuo
menėje turį karininkai, Įskaitant 
ir gynybos ministerį.

Siekiamos žemės reformos, vyriausybei
?=•’ pareikštas pasitikėjimas

LISABONA__ _ Nuvertus. Portugalijoje daugelį metų trukusį
vieno žmogaus rėžimą, Portugalijos gyventojai visuotinu balsa
vimo keliu turėjo galimybės išsirinkti sau tinkamą vyriausybę, 
kurios ministeriu. pirmininku dabar yra Mario Soares. Jis yra 
socialistų partijos lyderis, pirmą kartą po pusšimčio metų galįs 
vadovauti konstitucinei vyriausybei.
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Kinija siekia geresnių 
santykių su JAV

WASHINGTONAS. — Tik ką 
grįžęs iš raudonosios Kinijos 

mažumų lyderis Amerikos kon
grese sen. Hugh Scott sako, kad 
Kinijos vadai norėtų greičiau tu
rėti geresnius ir draugiškesnius 
santykius su JAV. Jie tikisi, 
pasak senatoriaus, kad Ameri
ka neužmiršianti savo, pasiža
dėjimo, duoto .1970 m.

Kinijos vadai vįsdėlto prisi
laiko reikalavimu; kad Amerika 
atitrauktų karines jėgas iš Tai- 
wangV nutrauktų diplomatinius, 
santykius su Taiwano vyriausy
be ir panaikintų Amerikos-Tai- 
wario gynybos- sutartį. Tačiau 
laikas dildo ir tuos klausimus.

•Senatorius raudonojoje Kini
joje yra pastebėjęs, jog Kinijo
je yra daugiau nuosaikiųjų ne
kaip radikalų, bet kad radika
lai vairuoja komunistų partijos 
mašiną. Jis radęs didelį nepa
sitenkinimą Sovietais ir tiesiog 
maniakišką baimę jais, kaip ank
styvų gerų Maskvos-Pekino san
tykių tuo tarpu negalima tikė-

Kaliniai protestuoja
MADRIDAS

monstravo kaliniai Garabanchelo 
kalėjime. Jie yra nepatenkinti 
karaliaus paskelbta amnestija, 
kuri Į laisvę išleidžia tik politi
nius kalinius ir kalėjimuose pa
lieka kriminalinius nusikaltėlius. 
Sukilę kaliniai tvirtino, jog vi
si kaliniai yra lygūs ir nėra iš
skirtini.

Carąnbachel kalėjime yra iš 
viso 1,200 kalinių, kurių tik 100 
sėdi kalėjime už politiką. Gi 
visi kiti yra kriminalistai.

Kalinių demonstracijos prasi
dėjo šeštadienį, bet jau sekma
dienį buvo ramu ir kalinių gimi
nės bei artimieji galėjo juos lan-

5 sportininkai nenori 
grįžti į komunistinius 

Rytu kraštus
MONTREAL. Can. — Sovie

tų sportininkai nenorėjo baigti 
Olimpinių žaidimų, kol Kanados 
policija jiems neatvesianti plau
kiko Sergejaus NemcanOvo. Po
licija jo neatvedė, bet rusų spor
tininkų sargybinis turėjo progos 
pasikalbėti telefonu su Nemca- 
novu, kuris aiškiai pasakė, kad 
Rusijon jis atsisako grįžti.

Praeitą šeštadieni atsisakė 
grįžti į komunistinę Rumuniją 2 
rumunai sportininkai o sekma
dienį dar. du rumunai pareiš
kė jjolicijai. kad jie nori pasi
likti laisvoje Kanadoje, ir neno
ri grįžti Į komunistinę Rumu
niją. Kanados policija atsisakė 
duoti grįžti nenorinčių rumunų 
sportininkų vardus.

Penkiolika kongreso dalyvių jau mire. 
Kita paslaptinga liga prasidėjo Anglijoje

WASHINGTONAS. — Specialiame pranešimo Washington 
Post paskelbė apie Pensilvanijoje prasidėjusią labai limpaną, pa
slaptingą plaučių ligą, kuri pasireiškė Amerikos "Legiono k-onven- 
cijaį Philadelphijoje pasibaigus. Ta liga 15 žmonių jau mirė, 
o 50 serga‘ligoninėse. Visi mirusieji ir tebesergantieji yra tos 
konvencijos dalyviai.

Ekspertai ligą vadina 
paslaptinga

F ederaliniai - -ir- Pensilvanijos 
valst. sveikatos tarnybos parei
gūnai ramina, kad panikai pa
grindo nėra, bet kartu stebisi to
kiu staigiu dar neištirtos epi
demijos pasireiškimu. Pensilva
nijos’ sveikatos komisionierius 
Dr. Leonard Bachman spėlioja, 
kad. galimas daiktas, tai yrą 
“kiaulių sloga”, bet’kiti eksper
tai pastebi, ■kad’ dar nėra pakan
kamai įrodymų epidemijai iden
tifikuoti. . . '

“Mes turime reikalą su kaž
kuo labai nepaprastu”, stebisi

Izraelis apgyvendina 
užimtas sritis

TEL AVIVAS. — Izraelitai 
stengiasi apgyvendinti 1967 m. 
karu užimtas arabų sritis — Ga
za ir Jordano upės pakrantėse* 
Rugpiūčio 2 dienos Izraelio ra
dijo pranešimu, izraelitai piahu-o 
ja pristatyti naujų kaimų bei 
miestelių ir Įkurdinti bent 500,- 
000 naujakurių Gaza teritorijoj. 
Tokie ’ambicingi žydų imigraci
jos įstaigos planai’buvo paskelb
ti, kai-okupuotame vakarų Jor
dano upės krante vyksta antižy
diškos demonstracijos ir riau
šės. Ret ir čia Izraelis turi ap
gyvendinimo planus ’ 10-čiai me
tų. Jie turi būti tvirtinami mi
nisterio pirmininko Ytzhak Ra
bin vyriausybės, bet kuri nesi
skubina planus tvirtinti, neno
rėdama erzinti arabų.

NUSIŽUDĖ TANAKOS 
ŠOFERIS

♦ ‘ _ -

TOKIJO. — Rugpiūčio 2 bu
vo rastas negyvas buvusio mi
nisterio pirmininko Kakuei Ta- 
nakos šoferis, kuris pirmininką 
vežiojo 10 metų ir kuris buvo 
tardomas, sąryšyje su Lockheed 
bendrovės 10-ties mil. dol. ky-



RINKIMINE KLASTA GHICAGOJE
SUSKALDĖ BENDRUOMENE

Kux ųuyes Clevelande išaiškinta 
klasta — tuo tarpu dar neaišku

pakviestiems talkininkams bal nepristatė ir pasiuntė, betąrpįaį 
sams skaičiuoti į JAV VIII Ta-, Vyr. Rink. K-jai.

nius, klaidų nepastebėjau. Ta žės mėn. 1 d. davinius, kandi- 
proga patikrinau ir kitus skai- datų į LB VIII Tarybą.
citavimo lapua> kurie liestų Ka- 2. Rado: Po pirmo balsų 
zį žiedpnį ir radau: skaičiavimo 1976 m. balandžio

Balsų skaičiavimo _ lape Nrt mėn. 27 (LClevelando Apyl. Rin 
t bąlsąviuio kprtelęse buvo ai- kimų komisija nepristaįė lai- 

rybą, LB Clevelando ApylJ (Apyg. Rin. K-jos protokolas) 5 bahafe Kazio Žiedo- ku/halsų skaičiavimo davinių,
Rink. K-jos pirmininkas nuro-! 5.' Pirmus balsų ( ^aį^ąyi-napdaį, gi ^caipiavimo. įa- TD
dė skaičiavimo būdą, L y. 2 mo davinius neatsiuntė laiku, Pe įr^šyTa Taigi. Kaziui 
asm. suskaičiavę 50 ar 100 bal-10 tik pakartotinai prašgnl at~ Žiedoniui buvo prašyta 24 bal- 

siuntė gegužės mėtį 10 d. d. perdaug, c . - 
(Apyg. Rink. K-jos. pro tok o- Balsų skaičianmo lape Nr.
las). ’ --*•••♦ -■ '■* .lį balsavimo kortelėse buvo

6. Kodėl Vyr. Rink. K-ja pri- atžymėta 18 balsų Kazio Žie- 
pažino antrus skaičiavimus la- ‘ donip naudai, gi skaičiavimo 
bai, labai neaišku? j laPe irašyta 30. Taigi, Kaziui _

Išdėstytu reikalu, prašau LB Žiedoniui buvo, įrašyta 12 bal- 5. Mūsų nuomone, antras bah 
Garbės Teismo antrus balsųjį Per^ay8- U j
skaičiavimus panaikinti, nes .
nebuvo į 
JAV LB Taybos Rinkimų Tai na^ ir Vaclovas Steponavičius, 
syklių. Priedas: 1. LB Ohio Apie aukščiau, pastebėtas 
Apyg. Rinkimų K-jos protoko- klaidas tuoj pąinformayau Ka- 
lo nuorašas. j zį žiedonį, Stasį Barzdūką ir

2. Clevelando Apyl: Rink. Rinkimų Komisijos narį-Juozą
-K-jos aktas, įrodymui, kąd jis Raklauską. Kaziui Žiedoniui 
vienas tikrino. j pareiškįąu, kad šių, pastebėtų

3. Pirmo ir antro skaičiavi- skaičiavime, klaidų neslėpsime
mo suvestiniai. - j ir. dėl to teks balsavimo lape-

Pastaba? Clevelando pirmo liūs perskaičiuoti antną..kartą. 
Kazys Žiedonos tokiu mano pa 
reiškimu buvo nepatenkintas, 
nes.- tuo. atsirastų bereikalingų 
kalbų. .Tą pačią dieną 4 vai. p. 
p.-paskarabino man Kazys Žie- 

' ' įdonis ir pareiškė norą pats as- 
JA\ LB Clevelando Apylin- nieniškan pamah'ti, tuos skai- 

kčs Rinkiminės Komisijos į JAV ė j avimo lapus, kuriuose buvo 
LB VHI-ją Tarybą balsų-’pers pastebėtos klaidos. Su Kazio 
kaičiavimo; A*'

Visi atsimename, ' kad JĄV 
Lietuvių Bendruomenės fron
tininką pravesta klasta Chica- 
gos “rinkimų” metu ir neno
ras nusikaltusius žmones išaiš
kinti — Amerikos Lietuvių 
Bendruomenę suskaldė. Jeigu 
vadovai būtų turėję drąsos iš
kelti viešumon nusikaltėlius, 
šiandien Bendruomenė būtų 
vieninga. Dabar aiškėja, kad 
be klastos neapsieita ir Cieve- 
lande.

Žinomas veikėjas Kazys Žie 
dpnis parašė skundą dėl netvar 
kingo balsų skaičiavimo Cle
velande. Balsai buvo dar kar
tą pe.(skaičiuoti ir išaiškinti 
kiti nenormalumai. Reikalas 
nuėjo į garbės teismą. Kad 
Amerikos lietuviai žinotų, kaip 
operuoja nauji politikai, no
rintieji primesti savo valią vi
siems lietuviams, seklbiame 
Žiedonio skundą. Rinkiminės 
komisijos aktą ir Garbės Teis
mo sprendimą Oficialūs doku
mentai aiškiau kalba negu bet 
koki komentarai. —'

Seka dokumentai:

ŽIEDONIO SKUNDAS
1976 m. gegužės 24 d.

Kazys Žiedonis,' 2938 Rocke
feller Rd., Willoughby Hill, 
Ohio 44092, (216) 944-8979.

JAV LB Garbės Teismo Pir
mininkui Ponui Edmundui 
Korzonui, 8531 S. Kenton, Chi
cago, Ill. 60652.

Skundas dėl rinkimų eigos 
į LB VIII Tarybą neteisėtumo^?, praėjus terminui, 

. ir 1 
mo

1. 1976 m. balandžio mėn. čiuoti. Pęrskaičiayimui nebu

savimo kortelių, perduoda ki
tiems 2 asm. perskaičiuoti-pa- 
tikrinti. Taip buvo vykdoma 
ir balsų skaičiavimo dieną ne
rasta klaidų.

2. Po balsų skaičiavimo se
kančią dieną keletas asmenų 
man skambino bet pavardžių 
nesakė, kad su balsavimais ir 
balsavimo kortelėms netvar
koj ir būstinėje “Water Gate”. 
1976 m. balan. mėn. 30 d. no
rėdamas įsitikinti ar ištikrųjų 
balsavimo kortelės po skaičia
vimo nėra sudėtos į dėžę ir dė 
žė neužlipdyta, Paskambinau 
Cleve. Apyl. Rink. K-jos pirm. 
K. Gaižučiui ir paklausiau ko
kia procedūra patikrinti balsų 
skaičiavimus. Atsakymą gavau,
lik esant skundui ir’prie komi-i skaičiavimo visų kandidatų 
sijos. T, pačią dieną p. K. Gai-‘b,endra S'W? anlr« S370> 
šilti radau J. Mikonio jstaigojeis į.r^uiuas‘ r - -
ir man pranese, kad jis tikrino; „ ..i , .
balsavimo korteles ir rado ne-j G~); . ,pnis
tikslumų. Be to, pareiškė, kadį 
jei nori ateik parodysiu. Nuvy-*, 
kęs į pirm, butą, skiepę rtądau. 
pirmininką Gaižutį beskirstant 
balsavimo- korteles; Tuo įsiti
kinau, kad. ištikrųjų yra. nusi
žengimas. prieš LB įstatymus, 
bei- taisykles ir telefoniniai' 
pranešim ai ,_pasi t virtino.

3. 1976 m

Žiedonio pageidavimu aš suti-: linkės į VIII Tarybą balsavu- 
' kau ir jis. buvo atvykęs į mano šių registracijos knyga.

butą, kad įsitikintų pats apie 
1976 m. balandžio mėn. 30 d. 'pastebėtus hetikslumus.

■aiĮryte paskĄmhjųp niąn Ęazys j£y LB‘Clevelando Apylin- ir voku? persiunčia Vyr. Rink. 
(Žiedonis, kanjiįdątąs į; VHI-ją Rinkimų Komisija, kreip- Kom. Mes jų negavome.

m. gegužės mėm lj Tarybą, ir W;ij%Mj4^ą\4^^į?įl^^au'išvar-.| d. Akrono, Columbus ir A py
, . 1 Cleve. ria vieną' bąlsų skąięųąyuųp^ 4;^jn<. nętjkslųmus. nutarė vi-i-L _

balsavimo davinių netikau- Apyl. Rink. K-jos pirm, pare- porą, kuri galėjo jąnj skirjus; balsus ."■peĘskąičiuotL Bal-lpai, balsavimo lapeliai, sąrašai
dymų buvo balsavimai perskai balsus neužskaičiuoti-ir prašė sams skaičiuoti buvo pakvies

.. .. ? j “U"’. -: --p i- mane juos patikrinti. Su Kazio y §ie asmenys?; Petras Bieli- c, LB PiĮsgurgo? Apyl. Rinki-
!7 d. Naujos parapijos salėje,*vo jokio pagrindo, nes.'oficia-ĮŽiedonio nuomone aš sutikau1

M aibine.

1 xc<

sbrięsE*'

I

4

\menca is the place that is made 
>ut of. dreams. And; UA. Savings 
Bonds have. been helping to. ipake 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
nx years. That means your dreams 
an come true faster than ever before.

You can buy.shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
t»nd-a-Month plan wliereyou bank.

Before you know it, your Amen am 
•Sil be a reality.

win

Now £ Bcmdfs pay b.tereat held to 
maturity 5 10 montbi the first J
year). Bonds are replaced if stolen, c 5 
deatroyed. U’hen needed tiwy cnn be rushed * 
at your bank. Intereat ia not subject tn rate 
nr local income lax*. and federal Ml way < 
ha dflfifrrad u»Ml iwjaraptaon.

in America.
' than six. year*.

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608

lauš skundo nebuvo. Be pslikriuex jtHtariamos bal- sjatytiis 2 kariu skaičiuotus, t,
pildė LB/-'Tapybos Rinkinių sų skąįčia.vūno grupės davo- y. bąjandžio.mėn. 27 d. iri gegu 
Taisyklių & h. To sa.- 1 j jo.

4, Ohio Apyg. Rink. K-ja ne
gulėjo patikrinti net balsuo
jant paštu teisingumą, nes jų

bei akto LR Ohio Apyg. Rin
kimų Komisijai. Tik pakartoti 
nai prašant, daviniaf buvo at
siųsti gegužės ,*mėn. 10d..

3. Praėjus 5 dienoms po rin 
kimų, oficialių skundų nebuvo,

4. Mūsų žiniomis balsavimo 
lapeliai nebuvo' sudėti į dėžę 
ir užlipinti.

Į ' F . sų skaičiavimas: gegužės 1 d.
j 1 Šiuos skaičiavimo lapus skai nebuvo būtinas, nes po pirmo- 

pildoma iri vykdoma tė ir pasirašė Vytautas Biliū- jo skaičiavimo nebuvo gauta 
oficialaus skundo.

6. Išvada: Siunčiame LB 
Vyr. Rinkimų Komisijai abe
jų skaičiavimų — balandžio 
mėn. 27 d. ir gegužės mnė, 1 d. 
skaičiavimo davinius Jūsų nuo 
žiūrai iri galutiniam sprendi
mui.

7. Priedas: 1-mo -ir II-tro 
balsavimo duomenų suvestinė.

a. JAV LB Glevelando Apy
linkės į VIII-tą Tarybą balsai 
skaičiuoti I-fą kartą, 1976 m. 
bal. 27 d. į

b. JAV LB .Cleveland© Apy
linkės į VIII-tą Tarybą Balsai 
skaičiuoti H-tą kattą, 1976 m. 
gegužės mėn. T d. .

c. JAV LB Clevelando Apy-

Apie aukščiau, pastebėtas 

Pastaba: LB Cleve. Apyl. 
Rink. Korn, balsavimo lapelius

gardus balsą skaičiavimo la

ir vokai

nis, Stasys Astrauskas, Vytau 
tas Stuogis, ir Rinkimų Komisi
jos nariai: Kazys Gaižutis, Juo
zas Kaklaųskas it Bronius Bert- 
notas. Skaičiavimo^ stebėtoju 
buvo pakviestas JAV LB Ohio 
Apygardos Pirmininkas Jonas 
Virbalis. Balsai buvo perskai
čiuoti- Lietuvių narnuose 1976 
m. gegužės mėn. d. nuo 12 
vai. iki 4, 30 vai. p. p. e- ■ ' -% &• •

Antro skaičiavimo daviniai 
dedami prie šio akto,

Kazys Gaižutis 
Kazys Gaižutis, JAV LB 

Clevelando Apylinkės Rink. 
Komisijos Pirmininkas.

Nariai: Bronius Bernotas.
J.- Kaklaųskas.

mo Komisijos balsavimo davi
niai,

f. LB Ohio Apygardos kandi
datų į VIII Tarybų sąrašas su 
adresais.

LB Ohio Apyg. Rink. K-ja: 
Nijolė Balčiūnienė Juozas Bi
liūnas Jonas Vyšnioms^

(Bus daugiau)

MEKSIKOJE NESILANKO 
TURISTAI

EI Heraldp de Mexico praneši
mu, beveik visi Meksikos viešbu
čiai, kurių yra per 1;200 ištuštė
jo. Labai mažai užsiniečių at
važiuoja į Meksiką, atostogauti. 
Apie 60 tūkstančių viešbučių 
tarnautojų pasiliks be darbo.

Pasak laikraščio, tai pasek
mė antrojo žydų boikoto, kurio 
pasėmėje nukenčia viešbučių sa
vininkai ir tarnautojai.-Žydai, 
esą, boikotuoja Meksiką neaiš
kiais politiniais sumetimais.

• Pirmoji mašinistė buvo Lil 
lian Sholes (1856-1941). Jį mo
kėjo gerai rašyti rašomąja ma
šinėle, kurią išrado jos tėvas 
1872 m.

JAV. LB. Ohio Apygardos 
Rinkimų Komisijos LB VIII 
Tarybai rinkti, dalyvaujant Ni 
jolei Balčiūnienei, Juozui Bi
liūnui ir Jonui Vyšnioniui įvy 
kusip Į976,m.,gęg.-inėn. 11 d. 
posėdžio. . _

PROTOKOLAS

1, Svarstė: LB Clevelando 
Apyl. Rinkimų Komisijos pri-'

. ’ *■ ■T'.’.’”

LJCOC 5C7'XC

SLA

SLA

„ SLA

SLA

O T A SUSIVIENIJLMAS 
W T / < LIETUVIŲ

A AMERIKOJE
■ < ■ ■ i; ’ 1 ’ ■ 5 . -

— jau 50 mėty tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo daa 
giau kaip SEPTYNITJS MILIJONUS dolerių, savo apdraus 
tiems nariams.

— didžiausia lietuvių fraternally organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę’Ir pašaTpą, kuri yra pigi, nes SUSFVIK
NUIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagnndu. ’

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dol*riy kapitalu
tad jo apdrauda tikrą ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti 'ivamų klasių ’ reikalingiausias apdraudas * nuo $100.00 
lkL$l(M)00,0(V * 1 -

— jaunimui duoda gerg TąupomąĮą Apdreudą • Endowment In 
wrance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

— duoda VATKAMS^ir jaunuoliams labai pigią TERM, apdraudę: 
trž $1,000.00 spdraados tik $3.00 mokesčio metams.

— AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme 
nims, rekomenduojama Hetuvižky KLUBŲ ir, draugijų na
riams. Už $1500(k00 akcidentalės apdraudos mokestis $2 00 
t metus. ; ? '

— kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės j kuopų 
veikėjus ir jie plikiau paaiškina apie SUSIVIENIJIMO darbus

Gauette spausdinta^ informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN? ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YQRK, N. t. 10001

SLA

SLA

SLA

VIRŠ BALTU D
Kelionės įspūdžiai tarp laiko ir erdvės

KAZYS KARUŽA

' Klasinis stilius. Pabaigoje religinių karų klasinis 
stilius pakeitė religinį, kuris tęsėsi per visą 17 šimtm. 
Harakteringas jis išorės kolonomis, kupolomis, statulo- 
mis, primenančiomis Romos bažnyčias. Tai jėzuitų sti
lius, kaip Sorboune bažnyčia, Val-de-Grace ir St. Paul 
— St Louis, tai klasinė simetrija ir paprastumas, kaip 
Place de Concorde, Ecole Militaire. 'r : ■

* '*■'** ^ _ ' - e

.19 šimt. stiliaus pastatai: Madeleine, Arc .de Trium- 
phe savo originalumu nepasižymi. Vėliau buvo įvesta . 
geležies ir metalo stilius, daug įdomesnis, matomas Eif
fel bokšte, Biblioteque Nationale, Garnier’s Opera ir kt.

20 šimtmetyje, 1945 metais, įtakoje de Corbusier, iš
ryškėja visokių stilių mišinys, kaip stiklo —»Aliumini- 
jaus fasadai, plokščios stogų linijos, tai vertikalinis sti
lius, matomas Place di Italie, Science Faculty, UNESCO 
ir kažkurių universitetų salės. . . .

Seniausia skulptūra randama ypač Notre — Dame 
de Paris ir kitose' bažnyčiose.

x 19 šimtm. impresionistai padarė Paryžių meno cent
ru. Carol, Hėpine,-Morietr Renpir,Gsisley, Pissaųo vaiz
davo Paryžių įvairiose spalvose, nakties ir dienos švie
sose. < •

Gauguin, Cezanne ir Van Gogh piešė -Montmartre 
priemięčio ir kitus Lautrėe vaizdus. TonlOuse -Haiitrec 
darė škicus-špkėjų, kabaretų ir kitokį rodė savo tapybo-. 
se intymų gyvenimą, tuo parodydami, visai skirtingą 
Paryžiaus veidą. : , '

Tas -kilnūs ir galantiškas menas išsivystė karaliaus 
rūmuose, Louvre, Versailles, kur kilmingieji^ bajorų luo
mo. piliečiai klausydavosi operų, komedijų, bąlėtų ais
tringai sekė alegorinių šokių ir rečitalių^ koncertus ir 
tų menno šakų pažangą. Religinė muzika pasiekė sa- 
vo aukšti Notre — Dame de Paris, ir.kt. bažnyčiose.. Nuo 
valstybinės konservatorijos Įsteigimo, 'Paryžius ..pasida
rė, internacionaline muzikos sostine. Italų? • Rossini ir 
•Donizetti, lenkų Chopin, vengrų Liszt; vokiečių- ' Wag
ner ir Offenbach, svečiuodavosi, ten daugelį mętų.; Pran
cūzai : Bizet, Daint-Jaens, Charpentier, hį Dūkas įdavė 
operai ir simponijai naują dvasią.-ir paująįveidą..

mi geriausiais instnimentalinės muzikos orkestrų kon
certais, kamerine muzika,- vargoną. rečitaliais. Paryžius 
turi pavydėtinas puikias - koncertų sales.. Tos salės pasi
žymi tiesiog stebuklingą akustika.'

k LOŪVRĘ MUZIEJUS /

Pusiau gotika, pusiau renesansas, didžiausias ir 
turtingiausias'pasąulio muziejus. Per šilmtniėęius tar
navęs. karaliams- rešidencija,./ ‘

Francois I pradėjo, turtinti Louvre garsių meninin
kų paveikslais, kaip. Titian,
— Mona Liza — ir kitais, atvežtais.iš lĮtalijps,— viso 12. 
Bet po Louis XIV mirties Louvre. jau; bųyo apie 2.500: žy.- 
mių mėno.kūrinių. Louis XYIrideja LcHiyre-^yfersti mur 
ziejumi buvo realizuota tik, 179 metais. - f .

Napaleonas labai muzėjų, praturtino-;. Ęrivęžė.. iš vi
sų užkariautų kraštų garsiausius meno kūrinius; vėliau? 
daug jų* buvo vėl grąžinta, bet dabar Louvre .yra priskai- 
toma apie 40Q.0004vairių, kūrinių. - ,

Louvre labai įspūdingai atrodo iš sodų, pusės. Car
rousel Are d e Triomphe — tai, romėnų, arka, su ‘astuo
niomis ' ružayo marmuro kolonomis, pastatyta 1808- m, 
Napaleono kariniams 1805 m. laimėjimaihš atžymėti.

v MUZIEJUS '

Didžioji galerija, kuri tęsiasi nuo Apollo - galerijos 
iki Flore pavilijono yra 387 metrų skersmens — didžiau
sia pasaulyje. Galerijoj yra paveikslai, skulptūra, pie
šiniai, pastelės sudėti pagal mokyklas ir laikotarpius.

MONA LIZA — italų renėnsanso- atspindys. ’ Tai 
portretas turtingo florentino Giocondo žmonos, pieštas 
Leonardo dę Vinei. Tai įspūdingiausias portretas pasau
lyje meno atžvilgiu; mažas, neaiškios saplvos — bet ašt
rūs bruodžai, ypatinga išraiška, gražios rankos, nepa
prastas žvilgsnis yra savotiškai patrauklus ir. neužmirš
tamas. Už jokius pinigus neparduodamas. Pamos Lūpos 
pąsaiškos. Aš keletą, rųetų galvojau ten keliauti iri pa- 
cenzavo MONA LIZA paveikslą rašytojas-ai a. Juozas 
Tininis ,

REMBRANDTO 17 šimtm. autoportretai, jo žmonos 
2 portretai, Disciples de Emmųs. Autoportretai parodo 
menininko skirtingus gyvenimo periodus ir jo. ęvoliuci-

iki Flore pavilijono yra 387 metrų skersmens

ją kūryboje. į / , '
r * • • k cr ' ’' 1

RUBENS — turtingumas spalvų, medžiagų, ęūbų 
puošnumas, ir žmoniškumas išskiria jį iš kitų, kaip .He- 
len Fourment (jo antros žmonos) portretą.? fr’pb^tre- 
tai Marie dei Medici. ,

(Bus daužau)
■ JįM ■ ■ -1——r 1. — -f-r - --4 _ _ ..
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{vairius nuotykius ir

- . Nr. 2 jau r ooo jojiką, lekiantį ii kalno. Montanoje susirinkę žiūrovai
luokiast ne ii arklio, bet iš jojiko, kuris nepajėgė išsilaikyti gerai pririštame balne. . 
Jaunas arklys keliais judesiais nuvertė jojiką. Paveiksle matome jojiką, nemokantį 
išsilaikyti balne.

ANDRIUS MIRONAS

Lietuvaitė beždžionių tyrinėtoja 
Antropologė Birutė GaHikaitė-Brindamour 

studijuoja orangutangus t
Turbūt visi esame matę ar- Per tris su puse metų gyveno 

ba girdėję apie televizijoje ke~| džiunglėse ir stebėjo bezdžio- 
lis karius praėjusią National-nių gyvenimą ir papročius. Per

- Geographic programą, kurio- gyveno 
je rodys mūsų tautietės darbai nepriteklius, bet. tai neatbaidė 
Borneo saloje, Indonezijoje su Birutę nuo 
orangutangų veislės beždžio
nėmis. Jos straipsnis buvo tū
pęs National Georgraphic žurh 
nale 1975 m. spalio numeryje, 
'Su jos - nuotrauka viršelyje. 
Straipsnis iliustruotas, gausio
mis nuotraukomis ir ^rėži
niais. Ta proga pravartu lydau 
giau sužinoti apie Šią gabią mu 
sų tautietę.

Mokslininkės tėvai 'gyvena 
Los Angeles mieste. Tėvas An
tanas Galdikas yra garsaus mū

studijų. Orangu- 
'langai yra'visai kitokios bež
džionės, kaip kitų veislių to
kie patys gyvuliai. Jų labai re-' 
ta ir jie baigia išnykti, todėl’ 
vienas iš svarbiausių Birutės' 
uždavinių yra paruošti pagau-Į 
tas jaunas beždžiones sugrįži
mui į džiungles ir tuo būdui 
leisti viestis laisvėje.

Mūsų mokslininkė, kuri da
bar ruošiasi daktaro laipsniui 
iii rašo disertaciją, 
orangutangų mitybą; keliavi-

I
I

j -i-' - -i s * j n ij-vk nią medžiais ir guoliu pasiga-sų dailininko Adomo Galdiko. 7 . ® . * 1 . »
. . ... -v T įminimą. Beždžiones mėgstagiminaitis, nes abu kilę is to ... T. , . . ... - -• . -7*1 »-• v apsikloti lapais ir žolėmis irpat Mosėdžio valsčiaus, Kretin 1. .. . 7 .

gos apskrityje. Dailininkas bu 
vo tikras Žudė Antanui. Galdi
kui. Antanas Lietuvoje tarna
vo pasienio policijoje ir pri
klausė šaulių Sąjungai. Dabar 
priklauso Los Angeles Juozo 

/ Daumanto vardo šaulių Kuo
pai, vadovaujamai Kaziiniero 
Karužos. Antanas yra kuopos 
vėliavininkas, nes yra stam
baus ir-aukšto ūgio. Filomena

' Galdikienė, be šeimos priežiū
ros, užsicįirba darbu ligoninė- 

? je„ kur eina slaugės pareigas..
Galdikai susipažino, ir vedė Vo 
kiėtijoje, gyveno Viesbądeno 
stovykloje,--kur 1946 metais gi 
mė jų dukrelė Birutė Galdikai 

■tė. Iš viso turi 4 vaikus, v
Iš Vokietijos Galdikai persi 

kėl į Kanadą, kur ilgokai' gyve 
. ho Toronto mieste, čia Birutė 

■' išėjo pradinį ir vidurinį moks
lus, taipogi lankydama ir li
tuanistinę mokyklą, kur jos mo 
kytojai buvo istorikas Šapoka 
ir J. širka. Tėvams persikėlus 
į" Kaliforniją, Birutė ėmė.lan- 
kytin UCLA universitetą, pasi 
rinkdama psichologiją, bet sti 

■.r. pendija paskatino ją pereiti į 
. .antropologijos studijas, Jos 

jprofesoriūs, -garsus Dr. Louis
S. Be Leakey patarė jai studi
juoti orangutangų? vėisĮės bež
džiones Borneo saloje ir jo var 
do- Fondas suteikė jai galimy 
bę išvykti studijoms jau 1971 

'.metais. ; ■ -
■ Birutė buvo jau ištekėjusi 
nž Kanados kilmės Rod Brin- 
damouh, kuris yra fotografas.

UI ’ _ ,
tvrinėjo!blą Paginę dovaną, šia pro- 

įga pąsikalbėjo su Birute ir Rod 
Brindamour apie oriaugutangų 
gelbėjimą.

Birutės Galdikaitės darbą re 
mia Indonezijos Mokslų Insti
tutas ir Gamtos Apsaugos bei 
Gyvūnijos Priežiūros Tarny
ba.' Lėšas parūpina L. S. B. 
,Leakey Faundationr National 
Geographic Society, Wilkie 
Brothers Foundation, Jane and 
Justin Dart Foundation, Herz 
Foundation, New York Zoolo- 
cal Society ir Olandijos Van 
Tienhoven Faundation.

Birutė šiais metais atvyko 
daif kartą Amerikon, bet jau 
kaip pagarsėjusi mokslininkėj 
ir skaitė paskaitas Europoje ir 
Amerikoje. Po paskutiniųjų 
paskaitų Seattle, Sacramento, 
Stanforde ir Pasadenoje, taip 
pat aplankiusi savo tėvus Los 
Angeles mieste, Birutė Galdi
kaitė grįžo atgal į Borneo sa
lą, kur ji nuolat gyvena Kūmai 
mieste. r

Hamburgo s a v a it r aštis 
“Stern” baigia riuošti medžia
gą jos straipsniui apie orangu 
tangus, kuris bus panašus į 
National Georgraphic žurnalo 
rašinį. Los Angeles mieste, be

TRUMPA GYVATARO ISTORIJA

į
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nakčiai visada pasiruošia kas 
kartą naują guolį. Dažnai ir 
dienos metu pasidaro guolį 
trumpam mieguū po skanių 
bananų pietų... Sugautosios 
beždžionės, neturėdamos lapų, 
pasigriebia kokius skudurus, ar 
žmonių drabužius ir ruošiasi 
jais apsiklojusios miegoti. Me
džiuose savo guolius daryda
mos, jos dažnai pasigamina 
virš galvos ir stogelį nuo sau
lės Spindulių ar nuo lietaus ap
sisaugoti. Minta orangutangai 
bananais, žaliais medžių lape
liais arba žievėmis.

Šios beždžionės nėra pavo
jingos žmogui, nes jos niekad 
nepuola ir nėra piktos. Tik įer 
zintos, medžiojamos ar kaip 
kitaip sujaudintos, jos pasida
ro agresyvios ir labai piktos. 
Vienintelės orangutangų gyve
namos vietovės užsiliko tik Su 
matros ir Borneo salose.
, Galdikaitė prisijaukino ke
liolika beždžionių, suradusi jas 
džunglėse. Daugiausia tai pa
mestinukai, nuklydę nuo tė
vų. Bet Birutė mokėjo susi-ltėvų ir brolių, Birutė turi savo 
draugauti iii su suaugusiomis' i:-*----
beždžionėmis?

Po pirmos ekspedicijos į 
džungles Birutė buvo atvykusi 
į Ameriką pas tėvus pailsėti. 
Išvykdama iš Indonezijos, bu
vo priimta Olandijos Princo 
BernhardtOį kuris labai rūpi
nasi gyvūnijos išlaikymu In
donezijoje, kuri yra - buvusi 
Olandijos kolonija. Jis atvežė 
Indonezijos prezidentui stam-

mokslo draugių . ir lietuvaičių 
tarpe, ’ paminėdama Razutytę 
ir Bričkutę. Nors ir gyvenda
ma Joli nuo lietuvių, Binutė ne 
pamiršto tėvų- kalbos, skaito 
laikraščius ir knygas ir kalba 
visai laisvai.

Malonu, kad mūsų jaunimo 
tarpe iškyla gabių ir darbščių 
talentų. "Gal Birutė kada nors 
paskaitytų paskaitą ir lietuviš
kai. Tuo turėtų, susirūpinti Kul 
tūros Fondo švietimo Taryba 
ir pateikti mūsų priaugančiam 
jaunimui’gerą veržlumo pavyz

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori, patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

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 LIETU V OS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

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

žurnalistas Alfonsas "Nakas 
Montrealio Nepriklausomos Lie
tuvos š. m. liepos 14 dienos nr. 
suglaustai pateikia istoriją Ka
nados lietuvių pažibos — lietu
viškų tautinių šokių ansamblio 
Gyvataro, kuriam šią vasarą su
kako. 25 metai kūrybingo am
žiaus, kurs visame savo sąstate 
ateinančio rugsėjo 5 d. dalyvaus 
Penktoje Tautinių šokių šven
tėje Čikagoje:

Gyvataras Įsisteigė spontaniš
kai, kai iš Kanados kasyklų ir 
miškų į -Mamiltoną ėmė rinktis 
energingiausias jaunimas, darbo 
sutartis su Kanados* valdžia at
likęs ir augančiame pramonės 
meste kurti pradėjo. Nepreten
zingoje grupėje ėmė šokti šešios stambmenos, čia labai 
poros. Tai buvo 1950 metų ru- čia! suminėtos, 
denį, šiuo metu ansamblyje šo-* . . .... '
ka trys grupės: vaikai tarp 6-! Gyvataras, Kanados lietuvių

APIE VAIKŲ VEŽIOJIMĄ
Dar ne taip seniai, gal maž-.s) 
mg prieš 30 metų, mes girdė 

;<>.ne pe.| radiją, laikraščius, 
urnalus ir. net per televiziją, 

j ;:td Sovietų Sąjungoje valsty
bė (sovietų valdžia) atima vai 
Rus nuo tėvų ir juos išsiunčia 
Į valdžios nurodytas 
i as.
rėjo jokio halso.

Dabar, 1975-1976 metais, tas 
pat vyksta Bostone ir kituose 
Amerikos miestuose. JAV fe
deralinė valdžia (valstybė) ati 
ma vaikus nuo amerikiečių tė 
vų. Valstybė' įsako tėvams, kur 
jų-vaikai privalo mokytis. O 
tėvai šiame reikale neturi jo
kio balso. Ar šis reiškinys ne
primena procedūros, kurią ne 
taip seniai'JAV spauda pas
merkė, kaįp sovietų totalizmą?

Kas atsitiko su JAV konsti
tucija ir jos ' civilinių teisių 
priedais (amendmentais) ?

1789 metais JAV kongresas 
pasiūlė ir pasirašė šį pagrin 
dinį įstatymą su 12 straipsnių 
bei civilinių teisių priedais. 
Valstijų legisiatūros ratifika
vo šią konstituciją. Tarp JAV 
konstitucijos signatarų buvo

su mokiniais suderinamas 
su laisvėmis, kurias garantuo
ja JAV konstitucija ir jos prie
dai? Ar Jungtinės Valstybės 
dar priklauso prie “laisvojo” 
pasaulio? Ar i.ies, “Jungti
nių Amerikos Valstybių pilie-

mokyk-įčiai, kurie, sudarę tobulą uni- 
S>iame reikale tėvai netu- .jų, į v ėdėm teisingumą, užtikri 

nonie vidaus santaiką ir puo
selėjame bendrą gerovę”. — 
ar mes užtikrinome laisvės 
palaimą sau ir savo vaikams?

Mes prašome JAV Auk- 
djausiąjį teisiną atsižvelgti į 
mūsų ir mūsų vaikų svarbiau
sią turtą — į mūšų laisvę.

O. Viešpatie!. . Aukšėiau- 
siasai!... Malonėk.. . malonėk 
grąžinti tėvams vaikučius!

Aleksandras J. Chaplikas 
(Boston Herald American)

remiamu. Kanados valdžia 1968 
metais Gyvatarą pasiuntė į tarp
tautinį festivalį Prancūzijoje. 
Tris kartus Gyvataras buvo 
skraidinamas į Kanados vaka
rus, duoti spektaklius Winnipe- 
ge, Edmontone, Calgary, Van- 
couveryje ir keliuose mažesniuo
se miestuose. Dalyvavo Expo 
’67 Mčntrealyje. New Yorko šie valstybės vyrai: John Han 
pasaulinėje parodoje, šoko dau
gelyje Jungtinių Valstybių mies
tų. šoko II, III ir IV Tautinių 
Šokių šventėse Chicago  j e. Pa
galiau, 1974 metų žiemą nuskri
do Į Pietų Ameriką ir dviejuorį 
se Kolumbijos miestuose (Bo
gotoje bei Medelline) surengė 
devynius šokių spektaklius.

Tokios tai Gyvataro metrikos
abstrak-

denį, šiuo metu ansamblyje šo-

13 metų, paaugliai tarp 13-17 
metų, jaunuoliai virš 17-kos, su
darą reprezentacinę grupę. Iš vi
so 'ansamblyje dabar yra 65 
mergaitės ir 60 berniukų. Tau
tinių šokių šventėje Čikagoje 
dalyvaus 40 mergaičių ir 35 ber
niukai.’

Pradžioje Gyvatarui (beje, 
dar šio vardo neturinčiai grupei) 
vadovavo Vanda Panavaitė. Vė
liau grupę perėmė ir dabartinį 
ansambli išugdė Genovaitė Dum- 
čiūtė - Breįchmanienė. Moteris, 
tautinius šokius pamilusi ir juos 
be atvangos puoselėjusi nuo jau
nystės dienų Vilniuje, paskui Vo
kietijoje, Kanados šiaurėje, Ha
miltone. " Moteris, Trečiojoje 
Tautinių šokių šventėje buvusi 
meno vadovės dešionioji ranka, 

o Ketvirtoje Tautinių šokių 
Šventėje — meno vadovė, tad 
pasiekusi aukščiausią postą.

Dvidešimt-penkedių metų tar
pe per Gyvatarą praėjo šimtai 
jaunuolių. Nepaisant šokėjų kai
tos, Gyvataras metai iš metų 
tobulėjo, iki tapo Kanados re-

pažiba, . rugsėjo 5 d.
Tarptautiniame Amfiteatre at
liks svarbią rolę. Būtų labai 
gražu,kad kuodaugiau Kanados 
lietuvių į Čikagą atvažiuotų ir 
kaip publika, kaip žiūrovai. 
Penktoji Tautinių šokių šventė, 
rengiama Jungtinių Amerikos 
valstybių dviejų šimtų metų gy-. 
vavimo sukaktuvėse, savaime 
taps istoriniu įvyykiu. - Istori
niuose Įvykiuose asmeniškai da
lyvauti labai retai tepasitaiko, 
žodžiais bet materialiai valdžios

čikagos

cock, Benjamin Franklin, John 
.Adams (senato pirmininkas), 
Frederick Augustus Muhlen
berg (atstovų rūmų pirminin
kas). Jeigu jie žinotų, kaip 
JAV konstitucija yra piktanau 
dojama atimti vaikams nuo 
tėvų, jie tūkstantį sykių apsi
verstų, savo karstuose.

Nejaugi valstybė (JAV val
džia) pasidarė tokia galinga, 
tokia arogantiška, tokia abe
jinga JAV gyventojų norams 
ir.jausmams, kad ji nesiskaito 
su konstitucija? Nejaugi JAV 
valdžia diktuoja Bostono (ir 
kitų miestų) gyventojams, kad 
valstybė turi teisę atimti vai
kus, kiloti juos iš vienos mo
kyklos į kitą, kaip kokius įkai 
tus, be jų f ė vii sutikimo ar 
noro? Ar teisinga nesiskaityti 
sir tėvų meile ir susirūpinimu, 
ar teisinga ignoruoti net pačių 
vaikų jausmus ir teises?

Mes klausiam JAV Aukščiau 
siąjį teismą ir pavienių vals
tijų tribunolus, art šitoks elge-

Sovietuose alkoholikų 
dusyk daugiau kaip JAV

BOSTONAS. Harvardo uni
versiteto rusų tyrinėjimo cent
ro mokslininko Dr. Boris Segal 
turimais duomenimis. Sovietų 
Sąjungoje alkoholikų yra lygiai 
dusyk daugiau kaip Jungtinėse 
Valstybėse.

Alkoholio artėjimas nuo 1950 
metų Amerikoje padaugėjo 90 
nuošimčiais, o sovietų Rusijoje 
500 nuošimčių. Alkoholikų skai 
čius JAV-bėse siekia 9 milijo
nus, o Sovietuose 18 milijonų. 
Alkoholizmo Rusijo-j priežas
tys, tai nuolatinė ekonominė de 
presija ir “asmenybės slopini
mas, privačios iniciatyvos ir 
dvasinės laisvės troškimas.”

$2,997 trilijonai skolų

WASHINGTONAS- JAV-bių 
viešosios ir privačios skolos 
1975 metų gale siekė nebeįsivai 
zduojamos $2,997.1 bilijonų ar
ba 2,997 trilijonų sumos. Pirmą 
kartą po II Pasaulinio Karo vie
šosios skolos didėja greičiau, 
kaip privačios skolos, praneša 
Komercijos departamentas.

Federalinė valdžia ir valstijų 
bei vietinių administracijų sko
los siekia $741,2 biljonai,tai yra 
15 nuošimčių padaugėjimas. 
Privačios skolos siekė $2,255.9 
bilionus — 6.2 nuoš. padidėji
mas.

Taupykite dabar
pas mus

Išduodami Certifikatai,

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

• Garsusis Californijos skulp 
torius Douglas Tilden (1860— 
1936) buvo kurčias, , nebylys. 
Jo vardu yra pavadinta daug prezentaciniu meno vienetu; ne 
mokslo institucijų. vien horaliai, ne vien gražiais

mėnesio pirmos

kurie neša iki

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

Taupykite dabar.

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

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 vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

f

(s

173S So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

UNIVERSAL
$3.00

$3.00

1739 South .Halsted Street, Chicago, HL 60608

Gra-
$5.00

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. I, 1^01

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

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

Dr. Juozas B. Konžius, 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 istorijų. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas ganma įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
pinigine perlaidų.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nau|l«n«M galima gaut! puikiu knygų, kurio* papusi bet koklg 

knygų spinta ar lantyna.
Alaksandras Pakalnilkis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai ir Įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip 
manas. 367 psL Kaina $5.

A. Pakalnlikis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašvmai, suskirs
tyti į 12 dalių. 296 psl.. kaina S5.

Dr. Kazy* Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, 
tills viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš.

Praf. Vacį. Blrtiika, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; n dalis. 225 psl., įrišta — $3.00. minkš
tais viršeliais ________________________________  $2.00

Henrika* Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
< . Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu

stracijomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina S6.
P. KMlOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 

partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.
Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 

170 p*l. ______________________ ___________‘
M. Gudai!*, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 232 

puslapiai i. , - ■
Knygas užsakant reikta pridėti 25 et pašto išlaidoms.

NAUJIENOS, .

1739 S. Halsted St- Chicago,' IIL 60608. — TeL HA 1-6100

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

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų
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Pasibaigė olimpiniai žaidimai
Praeito sekmadienio vakarų Montrealyje pasibaigė 

šių metų olimpiniai žaidimai ir buvo užgesinta olimpinė, 
liepsna. Žaidimus baigė 500 Kanados jaunuolių, šokusių, 
pagal sunertus olimpinius žiedus.

Sovietų žaidėjai, praradę gerą plaukiką Sergejų 
Nemeanova, dar penktadieni grasino nebaigti žaidimų 
ir išvažiuoti prieš pabaigą, bet kanadiečiai labai lengvai 
sportininkų sargus suvaldė. Atakingi Kanados pareigū
nai pastebėjo rusams, kad tokiu atveju nei visas kana
dietis nedalyvaus 1980 metais Maskvoje ruošiamose žai
dynėse. Jeigu sovietų policininkai gali' įsakyti sovietų 
sportininkams, kad jie važiuotų namo dėl nepaprastai 
didelės tarptautinės gėdos, tai Kanada tikrai nesirengs 
ir nedalyvaus Maskvoje ruošiamose žaidynėse.

Sergejus Nemcanovas, geriausias sovietų trumpų 
distancijų plaukikas, pralaimėjo rungtynes. Vietoje auk
so medalio, jis tikslą pasiekė trečiuoju.- Sovietų sporto 
vadovai iš Nemcanovo daugiau tikėjosi. Jiems rūpėjo ne 
tiktai plaukiko aukso medalis, bet ir sovieų valdžios pres- 
tyžas. Bet tai nebūtų toks jau didelis .nusikaltimas net 
ir sovietų sportininkams. Ne visi laimi aukso medalius 
ir nevisi patenka į pirmąsias vietas.-

Sovietų sportininkus saugojusieji policininkai tuo
jau pasigedo Nemcanovo; Jis, vietoj sovietų sportinin
kams skirtos namų grupės, baigęs žaidynes, nuėjo į mies
tą, užsuko tiesiai į Montrealio policijos nuovadą ir pareiš
kė, kad jis nori pasilikti Kanadoje. Sovietų pareigūnai 
skleidė Įvairiausius melus ir šmeižtus prieš Kanadą. Jie 
net tvirtino, kad Kanados policija pagrobusi jauną plau
kiką ir nenorinti atiduoti. Rusai reikalavo būtinai su juo 
pasimatyti, išsikalbėtj ir įtikinti, kad jis grįžtų Į societų 
policijos -saugojamą nakvynes ir maitinimosi vietą. Ne
mcanovas atsisakė su rusais susitikti, bet telefonu jis 
jiems pranešė, kad Į Sovietų Sąjungą jis daugiau nebe- 
grįžiąs.

Olimpiniams žaidimams pasibaigus, Nemcanovas"pa
reiškė vienam Montrealio laikraščiui, kad jis pairiilęs 
amerikietę plaukikę ir nori pasilikti Amerikoje. Pasiro
do, kad jis tą plaukitę pažinęs Floridoje, Lauderdale van
denyse, kai praeitais metais abiem teko susitikti plau-

kiojimo bandymuose. Luikraštis pasakoja, kad Nerccano- 
vas yra apsistojęs pas tos jaunos amerikietės draugus! 
pačiame Montrealyje.

Be Nemcanovo, atsisakė komunistinėn Rumunijon 
važiuoti keturi jauni sportininkai. Atvykusieji jauni ru
munai surado gimines ir giminių pažįstamus, kurie su
tikę duoti jauniems sportininkams reikalingą prieglau
dą ir globą. Didelę sportininkų dauguma atvyko į Mont
real! pasivaržyti su‘geriausiais savo sporto rūšies mėgė
jais. Dauguma "jų įsitikino, kad pasaulyje yra geresnių 
už juos, nors jie savo kraštuose buvo pačiais geriausiais.

Bet penki jauni sportininkai, gimę ir augę diktatorių ar 
ba diktatoriškų grupių valdomuose kraštuose, panoro 
pabandyti laisvės. Jie nutarė rizikuoti ne tiktai sporti- 
ninko karjerą, bet ryžosi pažinti laisvąjį pasaulį ir išban
dyti jame laimės. Jie neteko savo tėvų ir artimųjų. Jie 
žino, kad kerštingi diktatūros šalininkai gali keršyti jų 
giminėms, bet jie ryžosi pasilikti laisvame pasaulyje ir 
pasitikėti savo jėgomis.

Ne visi atvažiavusieji galėjo varžybose dalyvauti. 
Formoza atsiuntė 30 pačių geidausiu sportininkų. Jie bu
vo atrinkti iš 18 milijonų gyventojų grupės, mėgstančios 
įvairų vandens ir žemės sportą. Jie atliko didelę kelionę, 
brangiai jiems, kainavusią.. Tačiau Kanados vyriausybė, 
olimpinių žaidynių vyriausia tvarkytoja, formoziečių 
prie žaidynių neprileido. Iki šio mete Formozos jaunimas 
galėjo dalyvauti olimpiniuose žaidynėse, o dabar, Kana
dai pripažinus komunistinę Kinijos vyriausybę,. Formo
zos salos jaunuolių neįsileido Į olimpinius žaidimus.

Lietuviai taip pat nedalyvavo olimpiniuose žaidi
muose. Montrealyje buvo lietuvių, jie net laimėjo meda
lius, bet jie negalėjo ten žaisti lietuvių vardu. Pasirodo, 
kad Montrealyje buvo ir daugiau lietuvių sportininkų. 
Jie ten gana gerai pasirodė, tiktai jų garbė teko rusams. 
Arvydas Juozaitis, žinomo sportininko sūnus, geras plau
kikas krutinę, Montrealyje laimėjo bronzos medalį. Mont
realyje buvo lietuvaičių irkluotojų, krepšininkių, ranki
nio sviedinio specialisčių. Visi lietuvai sportininkai, ru
sų-atvežti Į Montrealį, buvo geresnį, negu tos sporto rū
šies rusai. Jeigu rusai būtų turėję geresnių sportininkų, 
tai lietuvių Į olimpinius žaidimus nebūtų išleidę. Montrea- 
lin atvežti lietuviai sportininkai privalėjo gyventi-kartu 
su rusais, nakvoti rusų policijos saugojamuose namuose, 
o .jeigu kuris būtų pasižymėjęs, tai garbę būtų atitekusi 
rusams. Reikia manyti, kad lietuviai būtų galėję pabėg
ti, kaip tai padarė Nemcanovas, bet gal negalėjo to pada
ryti, Sovietų policija galėjo lietuvius sportininkus stro
piau saugoti, galėjo pasilikti pačioje Lietuvoje šeimos 
narius Įkaitais, galėjo juos supančioti kitomis priemonė
mis, kuriomis rusiški komunistai yra nepapratai išra
dingi. ' ’ ■ A .

Be atvežtų iš pavergtos Lietuvos gerų sportininkų,, 
Olimpiadoje buvo dar trys lietuviai: Palubinskas iš Aus
tralijos, Armonaifė iš Kanados ir Jankūnas iš JAV. Visi 
jie yra geri sportininkai. Iš viso, olimpiadoje dalyvavo 
net dešimt lietuvių, bet jų pastangų vaisiai ėjo kitiems.

1980 metų Olimpiada bus Maskvoje; Verta kelti min
ti, kad tais metais Maskva nenusineštų lietuvių pasiektos 
garbės, bet leistų geriausioms lietuviams sportininkąms 
atstovauti lietuvius.

SKELBKITĖS.NAUJIENOSE

PAVASARIS EINA KARPATŲ 
KALNAIS

Rašo Dan Kuraitis

Maskvai taip pat nepatiko, kad Pragoję gyventojai 
rinko parašus panaikinti dvi policijas. Visi stojo už 
vien;j valstybinę policiją, tuo metu Pragoję buvo dvi: 
vieną valdė Čekoslovakijos vyriausybė, nesiskiriant 
nuo pačių čekų nuotaikų, bet buvo didokas policijos 
dalinys, priklausęs grynai nuo čekų komunistų panti- 
jos specialaus skyriaus, šioje policijoje buvo gryniau
si komunistai, kuriems Maskva dar turėjo šiokios to
kios įtakos. Maskva negalėjo pakęsti parašų rinkimo 
šiai policijai panaikinti. * y

RUSAI ĮSIVERŽĖ į ČEKOSLOVAKIJĄ

Nespėjo čekų valdžios atstovai perskaityti Mask
voje buvusių čekų pranešimus apie sovietų valdžios

į kritikas, 1968 metų rugpjūčio 22 dienos rytą, dar sau- 
• lei nenušvitus, sovietų .tankai jau pradėjo veržtis į 
i Čekoslovakiją. Pirtmieji tankai įsiveržė iš rytų, kur ;
sovietų valdžia buvo sutraukusi stipriausią karo jė
gą. Sovietų tankai šliaužė į vakarus tais pačiais ke
liais, kuriais jie prieš porą savaičių manievravo.

Dubčekas, patyręs apiė sovietų karo jėgų įsiverži
mą į čekų teritoriją be jokįo pila nešimo, be karo 
paskelbimo, net be jokio pranešimo telefonu — suk
vietė valdžios pasitarimą komunistų partijos centre.

Rusų tankai laužė čekų tiltus, žudė sargybas pa
čiame pasienyje, traukė susisiekimą ir ritosi į vakarus, 

Dubčekas, prieš porą dienų išlydėjęs rumunus, ži
nojo, kad jokios paramos iš niekur jis negaus. Ru
munai galėjo tiktai savo sienas ginti,/riet ne čekams 
padėti Gomulka buvo bejėgis. Bet to. jis norėjo nau
jiems savo darbdaviams įsiteikti. Ulbrichtas pirmas 
pasiūlę užimti Čekoslovakiją ir pašalinti Dubčeką. 
Vienintelė, kuri galėtų pristabdyti sovietų karo jė
gas — buvo Amerika. Bet su Amerika Dubčeko santy
kiai buvo ne koki. Washingtone buvę čekii šnipai 
padėjo šnipinėti rusams. Amerikiečiai tai žinojo. 
Be to prezidentas Eisenhoweris, kaip kartys, būtų grei
čiausiai galėjęs suprasti padėtį ir imtis veiksmų, bet 
jis pats gulėjo ligoninėje, sirgo. Maskva visuomet pa
renka laikotarpį, kuris jai yra parankiausias, kai pa
vojaus negali būti. /

Kelioms minutėms po 5 valandos ryto, didžiausia 
sovietų karo lėktuvų eskadra pradėj'o'apšaudyti Pra
gos a e rod romą. Prtadžioje jie išdaužė pranešimų sto
tis ir aerodromo sargybų būstinę, o vėliau vienas po 
kito transporto lėktuvai pradėjo leisti sovietų tankus 
į Pragos aerodromą, šitas darbas ėjo visą rytą. Nes
pėjo tranpsporto lėktuvai nuleisti sovietų tankų, tuo

“ŽILVINO PASAKA”

; MOKYTOJŲ PASTANGOMIS 15 VAIKŲ 
NUVEŽTA Į PIONIERIŲ STOVYKLAS

RLB Centro Valdyba su Ta- kai šviesti” nugabeno prie ‘Kau 
rybos Prezidiumu š. m. liepos 
26 d. bendrame posėdyje susi
pažino su Maskvos samdiųių 
lietuvių kalba leidžiamame ko- posėdžio dalyviai, įsakmiai 
munistiniame laikrašty—“Gim- susipažinę su aukščiau minėtu 

J Q į aprašymu, vienbalsiai pasmer
kė šias mokytojas ir. visus 15-os 
vaikų tėvus už tokį nelemtą 
okupantui pasitarnavimą ir mū 
sų tautos ateičiai pragaištingą 
žygį, kaip nepasisiusnis mūsų va 
dovavįmo veiksnių paskelbtos 
drausmės — vengti; organizuo
tų tiesioginių ryšių palaikymo 
su okupantu bei jo samdiniais, 
kurie klastingu čiulbėsiu sten
giasi užliuliuoti mūsų -išeivijos 
prieauglį, kad užaugęs jis už 
Lietuvos laisvę nebfekovofų, nes 
užliūliuotiems bus- .gera ir pa
traukli okupuotoji Lietuvą. Juk 
jau dabar šis 15 jaunuolių 

‘Tėviškės” drau “greit apsiprato sų ' čionykšte 
gijos vienas iš pagrindinų fiks- tvarka” ir “pamėgo” okupuoto 
lų yra — visais galimais būdais samdinių dėstomą, ant komuni

stinio kurpalio; užtemptą “Lie
tuvos istoriją”.

Tai smūgis į veidą pavergto
sios Lietuvos herojiškiems ko
votojams ir kankiniams-

RLB Centro Valdyba ir

tajame Krašte” —- jo 1976 ra.Į 
liepos 8 d. laidoje išspausdintu 
ir gausiai nuotraukomis pavaiz 
duotu Bostono lituanistinės mo 
kyklos mokytojų ir tėvų suor
ganizuotu 15 vaikų nuvežimu į 
okupuos Lietuvos pionierių sto 
vykią. ' . .

Su “Tėviškės” draugijos va
dovais susirašinėjo, ruošiamai 
kelionei visokeriopos pagalbos 
josios prašė, planą ruošė ir pa
čiai kelionei vadovavo dvi Bos
tono lituanistinės mokyklos mo 
kytojos: Skirmantė Kondrotie- 
nė ir Dalia Lizdėnienė.

Okupuotosios

stengtis'perauklėti išeivijos jau 
nimą- To siekdama, ši-draugija 
ten nuvažiavusius vaikus globo 
jo, juos vežiojo . pariktus kol
chozus, vedžiojo po surusintus 
okupuotos Lietuvos muziejus, 
mokė sukomunistintos Lietu
vos istorijos ir toliau “tarybiš-

no marių” — į Rumšiškių pio
nierių stovyklą.

jau kiti lėktuvai leidosi ir siuntė kovai paruoštus tan
kus Pragos strateginėms vietoms užimti. Sovietų tan- 

|kai piitmiausia sustojo prie svarbesnių Pragos tiltų ir 
.aukštumų, užėmė didesnes miesto gatvių sankryžas.

Dubčekas, patyręs, kad pačioje Pragoję daroma, 
įsakė visiems čekų kariuomenės daliniams, vidaus rei
kalų ministerijos policijos viršininkams, krašto Šiau
liams ir milicijai nesipriešinti sovietų karo jėgoms. 
Čekai jau buvo pralaužę-pasienio sargybas, bet Dub
čekas asmeniškai įsakę pasienio sargams atidaryti 
čekas asmeniškai įsakė pasienio sargams atidaryti 
sipriešinti. Visus miestų vartai buvo atidaryti, o ban
kai ir krautuvės uždarytos.

Apie vodudenį sovietų karo jėgos jau buvo užė-

TANKAI TRIUŠKINA ČEKŲ KARIUS

Nei Čekoslovakijos prezidentas, nei čekų kariuo
menės vadas, nei vyriausybė^ nedavė jokio Įsakymo 
ginkluotoms čekų karo jėgoms priešintis įsiveržėliams. 
Čekai turėjo anskstyvesnes informacijas, jie žino pa
sienio sargą ir kariuomenės paskirtį; jie taip pat žino, 
ką pasienio sargas privalo daryti, kai priešo karo jė
gos veržiasi į krašto vidų, čekai buvo gana informuo
ti apie santykius su Sovietų Sąjunga. Jie žinojo, kad 
sovietų karo vadai nori pulti čekus, bet jie taip pat 
žinojo, kad Dubčekas ir kiti valdžios atstovai tarėsi 
su Brežnevu ir susitarė. Jie širdėjo Tito irt Ceausecu 
pareiškimus, bet konkrečių įsakymų jie neturėjo.

čekų kariai žinojo,' kad tarptautinės, - nuotaikos 
yra labąi Įtemptos. Kiekvienas vyresnis Čekų karinin
kas buvo gavęš tikslias instrukcijas. Be to, čekų kariai 
turėjo susisiekimo priemones, kurių negalėjo kontro
liuoti net ir geriausiai informuoti rusai. Be to, Dubce- 
kas, čekų valdžios premjeras, būdamas w komunistų

. — NAUJIENOS, CHICAGO l. ILI___ WEDNESDAY, Aujtust 4. 1976

įDvasiškija kritikuoja
Ameriką

FILADELFIJA. — Atvykusi 
iš Kalkutos vienuolė Teresa, ku
ri, pasak Norvegijos laikraščių, 
yra kandidatė į Nobelio taikos 
premiją, dabar vykstančio Filą- - 
delfijoje katalikų eucharistinio 
kongreso bado klausimais sim
poziume, aktyviai pasireiškė ir 
meldėsi, kad dingtų pasaulyje 
badas. Ji mananti, kad. pašau- ’ 
lyje reikia keisti dabartinė tvar
ka. •

Ta proga Amerikos vyskupas 
James Rausch kaltino Amerikos 
išvežimo politiką, kuri peni pi
nigų skaičiuotojus vietoje'ba
daujančių vargšų. Pasak vys
kupo, šiandien vyrauja skirtu
mas ir tai pagrindinis, tai tarp 
badaujančio vargšo teisės į" 
maistą ir teisės žmogaus par- 
duodančio^žęmės ūkio gaminius.

IJAV maišto politika aiškiai su- 
I teikia didesnę reikšmę maistą 
parduodančiam.

RUSAMS PARDUOS 
MAŽIAU GRŪDU

. ‘ WASHINGTONAS. — Žemės 
ūkio departamentas praneša, kad 
šiais metais Amerika mažiau - 
grūdų parduos rusams, bet dau
giau vakarų Europai.

žemės ūkio gaminių kainos 
' buvo pašokusios šlų tnetų pir- 
mame pusmetyje, bet dabar jos 

j vėl pradėjo kristi. ' - :

DIDĖJA ALYVOS ĮVEŽIMAS

Kaskart daugiau ir daugiau , 
įsivęžama žemės alyvos. Amen- " 
kos pastangos sumažinti žeĮnės 
alyvos įvežimą nedavė vaisių. Š. 
m. birželio mėnesyje žemės aly^ 
vso įvežimas padidėjo 34.5%.

JAV suvartoja 40 nuošimčiu 
viso pasaulio popieriaus - x ' •

. Amerikiečiai sudaro voš 6 
nuošimtį ■ viso pasaulio gyven
tojų skaičiaus, bet Amerikos Po 
pieriaus. Instituto skaičiavimais 
popieriaus suvartoja beveik pil 
nūs 40 nuošimčius viso pasau
lio popieriaus produkcijos, ar
ba 61 milijoną metrinių tonų. 
Sovietų Rusjja suvartoja tik 7.7 
milijonus.' Metrinė -tona sveria 
2,205 svarų. - v

♦ Žydų sinagogose naudoja 
ma septynių šakų žvakidės. Ly ' 
giai tiek pat šakelių turi Sal
vija augalas akmenuotose Iz
raelio apylinkėse.

♦ Honduras gavo vardą iš 
biblijoje esančios psalmės. Ko
lumbas, radęs tą salą, skaitė ' 
130 psalmę: “Iš GILUMOS sau 
kiamės į Tave”. Giluma ispa-

Tarybos Prezidiumas niškai yra Honduras.'

partijos centre ir posėdžiaudamas su kitais meiste
riais, patyręs apie nusileidžiančius lėktuvus ir čekų 
kareivių žudymą Pragos aerodrome, įsakė visoms 
čekų karo jėgoms nesipriešinti sovietų kariams, besi
veržiantiems į Čekoslovakiją iš visų pusių, ir iš dan
gaus. m ū.'

Dubčekas dar'norėjo susižinoti su prezidentu Svo
boda, bet neturėjo laiko. Prezidentūroje kažkas su- 
kliuvo ir sargybinniai negalėjo sujungti Dubčeko su 
tebemiegančių Čekoslovakijos prezidentu Svabodu. 
Faktinai įsakymus kariuomenei turėjo skelbti kraš
to prezidentas, bet Dubčekas nenorėjo laukti, jis pats 
prtanešė visoms karo jėgoms, kad nesipriešintų komu
nistams. . •

Tai buvo pati stipriausioji Dubčeko kortą, kovoje 
su Mąąkva. Daugelis girdėjo Dubčeko pranešimą. Jo 
klausėsi ne tik rumunai, bet ir pats Tito. Kaip vieni, 
taip ir kiti nenorėjo tikėli tokiu įsakymu karinome- ' 
nei. Matyt, kad Dubčekas su atvykusiai jugoslavais ir 
rumunais kalbėjo apie pasipriešinimą, o čia dar jau 
buvo įsakymas nestabdyti besiveržiančių sovietu ka
ro jėgų. Vėliau jie suprato, kad Dubčekas kitaip nega
lėjo pasielgti, čekai nebuvo pasiruošę, b "Brežnevas ty
čia sutiko su čekų reikalavimais, kad užpuolus juos 
visai Depssirtucšusius. . 1

(Bus daugiau) \ .
X ... --fr- - -
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

Iš Balfo veiklos

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pu teški Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA,
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. P£T£R BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5649 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
intrad.. penktadieni nuo 1—*5. treč 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, ill.
VALANDOS:' 3—9’ darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3. vai 
Tel.: 562^2727 arba 562-2728

REZ.: GI 8-0873 -

DR. W. EiSIN -EiSih AS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GLNcKOLOGlNE CHIRURGIJA 
6132 So. KeazirAve., W A 5-2670

V alaudos pagal susitarimą. J ei neat
siliepia: skambinti Ml 3-0001.

Balfo bendrarjašlyje 3 nr. ra 
soma, kad šiais metais Baifo 
direktorių suvažiavimas įvyks- 
spalio mėn. 2 d. Philadelphijo- 
je šv. Andriejaus parapijos sa 
lėje-pa talpose. Suvažiavimą 
globos vietos skyrius, .kurio 
pirmininkas-Juožas Lukas; o 
direktorius - Feliksas Andriū- 
nas.

Dėl siuntimų suvaržymo ra 
soma: “Suvaržymai siunti
niams į Lietuvą. Nuo birželio 
15 d. rusų valdžia žymiai pa
kėlė muitus siunčiamoms pre
kėms už Geležinės Uždangos, 
kai kuriais atvejaisrnet 5 10 
kartų aukščiau. Taip pat šuva 
žyla perlsiunčiamų medžiagų ir 
kitų kiekis. To išdavoje smar
kiai pakils ir BALF’o išlaidos, 
skirtos pavergtųjų -lietuvių šal 
pai. Okupanto uždėti nauji var 
žtai patvirtina siunčiamų do
vanų reikšmę pavergtiesiems 
broliams ir tai tegul sukelia 
dar tvirtesnį ryžtą visdems lie
tuviams jungtis į šalpos darbo 
tojų gretas ir kiek galint dau
giau remti jį savo aukomis”

Balfas rūpinasi iit iš ok. Lie
tuvos pabėgėliais. Birželio 24 
d. į Ameriką atvyko Vladislo
vas ir Ida Žiliai, kurie kovo 
mėn. iš Lietuvos buvo pasi
traukę į Vakarus, žiliams at
vykus per' Vieną į .Romą, pir
mininkei prašant, pr-el. Jonu-
šas susirišo su jais ir sudarė Gal pašto kaltė, gal-ir-kitos 
jiems-progą telefonu pakalbę- priežastys. Gaila man buvo ra 
ti su pirmininke, kuri suteikė ^ynua1 anksčiau. Kol, dar 
jiems nurodymus dėl tolimes- ^uvau oficialus LB Marquette 
nės imigrlacįnės tvarkos. BA-. Apylinkės Valdybos pir
LF’ui. prašant kun. V. Kazlaus uūnmkas, teko tuos laiškus 
kas, iš Vatikano radijo stoties, PeTŽiūrėti. .
padėjo žiliams surasti butą Ro Susikūrus T-R Reorganizaci- 
moje. Taip pat* jiems buvo su jai, savaime suprantama, prie'

Arklys vis dar vietoje tūpčioja (Paw* nr. 3), o jojikas jau galva žemę aria. Lai
mė, kad jrs nenori suko sprando. Arklys buty galėjęs jį sutremti, bet nukritusio ne
palietė, nei viena kanopa.

Atviras laiškas
(Ne J. Gailai)

Dn Valentinas Plioplys “Nau 
jienų” liepos 27 dienos laido
je skelbia atvirą laiškų Bag- 
džiui. Gerbiamas daktaras sa
ko, ir taip: “Pasirodo, kad grą 
sinančius, laiškus gavo dar Kbs 
tas Januška, Jonas Vaičiūnas 
ir Adomas Ūselis”.

Jeigu galvojama/kad J. Vai 
čiūnas kada neseniai yra-gavęs 
iš Gailos laišką, tas būtų ne
tikslu. Paskutinių kelių mėne
sių laikotarpiu' man neteko 
matyti iš Gailos jokio laiško.

fii

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Pabusk, kūnai miegi ir keikia iš numirusią, tai Kristų* apšvies 

tava".— Efez. 5:14.
Kuomet krikščionio akys ir ausys atsidaro ir jis pamato tikrąjį pasau

lio stovį, jis turi atsikelti lyg iš numirusiu ir pradėti veikti, kontroliuoti 
ir tvarkyti savo kūną, atsitraukti nuo nuodėmių ir nuo-viso, kas bloga ir 
pasistengti uoliai vykdyti teisingumo ir meilės įstatymus. Pabudęs, atsi
kėlęs ir apsišvietęs žmogus nebenorės paremti nuodėmingus tamsybės dar
bus. Jis stengsis kovoti prieš ir nepasiduoti pasaulio gundymams ir pagei
dimams ir šėtono apgaudinėjimui. Apie didyjį žmonijos priešą šėtoną, yra 
parašyta, kad jo tikslu ir pasikėsinimu yra suvedžioti visą pasaulį- Kalbėda
mas apie jį apaštalas sako: “Nenuostabu, nes pats šėtonas persirengia į švie
sos angelą” — 2 Kor. 11:14, 15.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji?: I. tą klausimą, atsako knygutė "Vilti* po mirties", kurią sausite 
nsfnokamai. Rašykite:
* F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629

SV. RASTO TYRINĖTOJAI
WW«WW«*«WVWrt•WV^^»•«W.W^WZ.V.’.W.V.%V.W^Z^.»^.

TEU. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Plikagalvių klubas

Amerikietis Johh T. Capps, 
55 metų amžiaus, beveik visiš
kas plikagalvis, pirmasis visose 
visose Jungtinėse Valstybėse įs-1-- ».• . . .. . . . .. . , , 60 nuošimčių pries automobi-teige pirmąjį'“Plikagalvių klu-’,. ,, ° ~ „t. \ , ,hus. savo nuomones paremda-bą”,'- praneša Chicagos lenkų . , - ,
j- -x- ta r? • i , .Imi oro tarsos pavyzdžiais ir tradienraštis Dz. Związkowy. 1 okj 
klubą steigti, skatinęs noras iš
laisvinti “plikus” nuo komplek1 
sų ir kovoti prieš nuomonę, kad 
plika galva negraži. “Tai netie
sa!”’ tvirtina to' klubo nariai.
Nesą nieko gražesnio ir taures
nio kaip nuoga makaulė!

Plikagalvių klubas jau turįs- 
daug narių ir garbės jiarių išrin 
kęs JAV prezidentą Geraidą 
Fordą. Laikraštis^ nepateikia 
nei to klubo .adreso.

Vaikai teisybę sako

OLATHE, Kansas. Pradžios -o-r. 
mokyklos mokiniai- pareiškė,1 tams.

kad geriau būtų, jei cigaretės ir 
automobiliai nebūtų išrasti.

Pravedus tos mokyklos vai- 
-. ’F • — - ■ Į

kų apklausinėjimą, 70 nuošim
čių pasisakė prieš cigaretes ir

• fiko nelaimėmis- Negana tov20 
nuošimčių pasisakė prieš alko
holį ir narkotikus iri. 10% prieš 
TV, degtukus ir indams plauti 
mašinas.

• Kraujo (indų takai akies re 
tinoje yra vis kitokie kiekvie-!- 
nam asmeniui, kaip yra nevie
nodos kapiliarinės linijos ran
kose bei pirštuose.

Popieris yra kilęs iš van
dens augalo papyrus pavadini
mo. To augalo lapus senovės? 
egiptiečiai naudojo savo raš-'

IEVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
J/Z 2533 W. 71st Street
k. ^>i Telef.: GRovehill 6-2345-6

M 1410 So. 50th Ave., Cicero
f Telef.: TOwnhall 3-2108-9
Į TRYS. MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. K. A. V. JUČAS
489-4441 561-4605 :?

ODOS LIGOS — CHIRURGIJĄ 
N. WESTERN AVE.

5214 N. WESTERN AVE. v 
Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso tel.: HE 4-1818 '' 
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST STRE ET

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLcCKAS 
OPTOMET-felSTAS- 

.KALBA LIETUVIŠKAI
261B W. 71st St___ Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

teikta BALF’o piniginė pašai- jos. prisidėjau, ieškodamas liei 
pa ir parūpinta tolimesnė pa- tuviškos tiesos; J. Gailos ne

iš organizacijų,; kurios teisingi pareiškimai spaudoje, 
bendradarbiauja-'su .BALF’u. asmens, užsimančio tokią dį- 
'Žiliai mano įsikurti New Yor- dėlę poziciją Amerikos lietu
ke.”- . ' Ivių gyvenime, parodė, kiek

Paskutiniu laiku, stambesnių Gaila atsižvelgia į lietuviškąją 
aukų Balfas gavo: miręs Mel- bendruomenę. Jis nusistatė gai 
rose Parke kun.'Stasys šanta- res, paneigiančias didžiosios 
ras testamentu paskyrė Balfui lietuviškosios^ visuomenės gal- 
$1,000 d, Chicagos Lietuvių Mo vojimą, ir jo pasmerkimas, di- 
teitų klubas iš gauto “Gintaro 
baliaus” pelno paskyrė 1.425 
dol. ir Leonardas Kazuckevi- 
čius iš Brockton Mass. 1,000 dol.

Chicagos Marquette parko 
Ralfo 5 skyriaus pereitų metų 
valdybos narių sąstatas papil-' 
dytas Liucija Hofmaniene ir 
Juozu Skeiviu. Rašoma.ir apie 
kituose skyriuose valdybų pa 
sikeitimus. Užbaigai prašoma 
visų skvriu valdybų tęsti ir. to . . . v
Bau pradėtąjį šalpos darbą. rili Ir tlhi k°™toją us Ltelu-

"elba

dėlių lietuvių patriotų,, jo aro? 
gąntiška laikysena prieš. tuos, 
Lurie užsibrėžę eiti grynai lie
tuvišku keliu, parašė tašką 
tarp mudviejų santykių.

Viename pasitarime, daly
vaujant J. Gailai, B. Raugui; 
K. Januškai ir man; Gailos pa- 

a sakymas, kad “ką man ta;Lie
tuva davė, aš sunkiai augau” 
ir t t., paneigė lietuvių savano

. Reiškiama visiems Balgo dar
buotojams nuoširdi padėka

Stasys Juskėnas

DR. LEONAS SE1BUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: ainzad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7,vai. vak.

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

Senovės amerikiečiai da
rydavo pilkus namams dažus 
iš pieno, virindami jį su naėly-r 
•nių uogomis*- '

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

• Tal.z PR 8-1223
OFISO VAL.: pintu antracL, trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai/po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

PERKRAUSTYMAI

M 0 VII! G
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

Tel. WA 5-8063

V. Turn aso n is, AL D., S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofise tsl.C- HEmlock 4-2123 
Rezid. telel.: Gibson 8-6195. , ‘ - •« •' • * 

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

M 0 V I N G
Apdraustas perkraustymai 

Ii Įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: F Rentier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

p. Šileikis, oi p.
ORTHOPEDAS-PROTĖZJSTAS 

Aparatai ■ Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba koloms 
(Arch Supports) ir 11

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

vos nepriklausomybę žygius.. 
.■ Paneigė žuvusiuosius už lais
vę, kurie niekad neklausė, ką 
jiems Lietuva davė ar duos. Sa 
vanoriai ir kovotojai žiūrėjo 
kitaip: jie galvojo, ką mes Lie 
tuvai galime duoti. Ir ką pri
valome duoti.

Toks Gailos pasakymas nut
raukė galutinai visus bet ko- 

* kius santykius tarp jo ir ma
nęs. Mano, lietuvio, garbė ir 
tautos garbė atsistojo aukščiau 
už viską.

F” , ' ’

5 Dėl to, jeigu ir atsirastų koks 
laiškas, rašytas man asmeniš-. 
kai, galiu tvirtinti* kad, kol 
Gaila heatšauks savo žocfžių 
ir netiesų, atsidurs neskaitytas 
popierių krepšyje po mano ra
šomuoju stalu, kaip ir kiti laiš 

.kai, kur ant vokų nėra pami
nėta siuntėjo pavardė ir adre
sas. ' ‘

šj viešą laišką skelbiu ne dėl 
’to, kad manimi tikėtų, bet dėl 
' to, kad lietuviai pagalvotų ir 

susidarytų vaizdą apie esamą
' būglę. Jonas Vaičiūnas

2850 West 63rd St., Chicago, lit. 6062$ 
Tatefa PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINI' 
’ KITUS SKABYTI,

FjSAUJlEBAS

Unksmump arba liūdesio valandom 
gražia Ir oluutal ŽStdt*

pui papuošimui ir sezoninės, 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT* > Y3 t?A$) 

DAUBARŲ SŪNU%;

5525 So. Harlem Ava. — 586-1220

• 1817 m. Magdalena Benz 
M buvo, paskirta Affoltern mies- 

įtetio, Šveicarijoje, akušere, bet 
negalėjo eiti tą pareigų, nes vi
sos moterys buvo priešingos 
tani paskyrimui. Jos' tvirtino, 
kad ji neturi tinkamo patyri
mo: visi jos 12 vaikų gimė be 
jokių sunkumų.ar komplika
cijų.

n Direktoriai

*•.' 1,11 ■ -.............. ....... > --. • ■ ■ •

IeudeikisMuzikui ir chorų dirigentui

mirus, jo žmonai Alei, dukrai. Ramonai, bro
liui Jurgiui su šeima, sesei Adelinai su šeima, 
ir visiems buvusiems ir esamiems Pirmyn 
choro nariams nuoširdžią užuojauta reiškia 
ii: kartu liūdi W ■

Mikalina Baronienė, < 
Lillian ir Vitas Povilaičiai/ 
Milda ir Antanas Vaivadai-

Rockford, Illinois. Anksčiau gyv. Bridgeporte, ChicagoįeT
1976 m. liepos 31 d., 2:20 vai popiet, sulaukęs 84 metų am-

Gyv.
Mirė

paus. Gimęs Lietuvoje, Kupiškio valsčiuje.
Amerikoje išgyveni 6$ metus. , <

Paliko nuliūdęs žmone Stasė ir kiti giminės, draugai bei pažįs
tami. ‘ ' Z

r ‘ Priklausė Rockfordo Lietuvių klubui. L'
Kūnas pašarvotas Gasparini ir Oliveri koplyčioje, 707 Marchesa- 

no Dr., Rockford, m. - <
„ Trečiadieni, rugpiūčio 4 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš kop

lyčios į Lietuvių. Tautines kapines, o 11:30 vai. rytd bus laidojamas.
Visi a. a. Peter Alinausko giminės, draugai ir pažįstami, nuošir

džiai kviečiaYni dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar- 
- navimą ir atsisveikmimą, "

Nuliūdę liekai
į ' ’ T, r, žmona, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Gasparini ir Oliveri. Tel. 815/964-6332,

mirus, sūnums: Vladui, Chicagos Liet.Tary
bos iždininkui; Vytautui ir Jonui sų šeitno^* 
.mis; dukterims: Janinai, Reginai, 'Onai ir 
Bronei su šeimpmis Reiškiame gilią užuojau
tą. ■/

Chicagos Lietuvių Taryba

GAIDAS - DAIMIE
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

4605-07

4330-34

So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741-1742

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette, 3i0440

4

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos

Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos.

t AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

. . ANTANAS JI. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

1446 So. 50th Ave_ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. 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, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354. So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Montanoje kiekvieną metą jauni vyrai parodo susirinkusiems vietos ūkininkams, 
kaip reikia apmokyti jauną arklį joti. Paveiksle Nr. 1 parodo, kaip pabalnotas ark
lys, neregėdamas balno ir jojiko, pradeda pasturgalį kelti, kad jojiko atsikratytu.

Visus kviečia talkon ų • - -
Pradėjus rusams leisti siųsti dovanas artimiesiems, liku

siems kitoje geležinės uždangos pusėje, surinkti duomenys rodo, 
kad vien tik Amerikos lietuviai muilais sumokėjo sovietų val
džiai virš 50 milijonų dolerių.

Chicagoje yra sudarytas komitetas, kuris stengiasi tą “mel-

Edvardas J. : Kubaitis; 
Willow Springs, Ill., domisi 

' Amerikos ir aplinkos istorija, 
ir savo gabumus bei. surinktą’ 

žiamą karvutę” iš rusų atimti. Komitetas nori savo darbą pa- medžiaga panaudojo -kilnianX; 
dalykui švenčiant’Amerikos neremti faktais,, todėl ir prašo Amerikos lietuvius suteikti jam dalykui švenčiant-Amerikos ne 

tikslių žinių, kiek per visą laiką'šeima yra sumokėjusi rusams priklausomybės 200 m. sukak- 
muito. Būtų naudinga pridėti trumpą aprašymą okupuotoje Lie- tį, J’s parašė Willow Springs 
tuvoje likusių artimųjų vargą ir skurdą-

Ne būtinai siųsti šiam komitetui blankas, kurias siuntinių mato, gausiai iliustruota, 120 
persiuntimo agentūros užpildė.’ Jos kartais gali būti šeimai rei- ■ psl. Joje aprašyta daugelis lie- 
kalingos, bet jeigu jos jau ‘nebereikalingos, tai mielu noru pri-! tuvių, kurie, kaip ir autorius 
imsime pačias blankas arba fotostatines jų kopijas. Jeigu ir toĮ^*- Kubaitis, daug - prisidėjo 
negalma padaryti, tai prašome iš blankų išrašyti sumą, kieki Pr’e Springs-,
muito išmokėta Sovietų Sąjungai ir pasiųsti tokiu adresu: CEASE 
DUTIES, 6831 So. Maplewood Ave., Chicago, Illinois 60629.

istorija —-The Story of "Willow 
Springs. Knyga bus didelio for

augimo 
Andrius 
Springs

• SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted ct., Chicago, IH. 60608. — Tel. 254-3320
V. VAL ANTINAS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA N0RE1K1ENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ’ Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies Ivairly p rėki y. □

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas per kr aus tyma s 
Pisrus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

ir gerovės. Jo brolis 
Kubai lis yra Willow 
pašto viršininkas.

— Ponia. Paula Venckus is 
šiaurines miešto apylinkės pa
reiškė savo -nuomonę Sun-Ti- 
mes reporteriui, kaip taupyti 
energiją esant karatam orui. 
Jos nuomone, reikia mažiau 
naudoti automobilį, o daugiau 
vaikščioti, o vietoj oro vėsini
mo naudoti natūralų oro trau
ką pro atdarus langus. Ji yra' 
kompiuterių operatorė. *

— Pedagogė Marija ir prof. 
Adomas Varnas išvyko atosto
gų j Union Pier lietuvių vasar
vietes.

— Ponia Helen Koplewski, 
ilgametė Naujiem] skaitytoja 
irt rėmėja, priimta i Schabo 
Slaugymo namus, Dowagiac, 
Mich.

— Vytauto Didžiojo Šiaulių 
Rinktinės 5-to būrio vadovybė 
Rockforde paskyrė Naujienų 
paramai $20 ir juos atsiuntė 
per kasininkę p. D. Bubelienę. 
Naujienos dėkoja skyriaus vai

dvbai if visiems to dalinio na
riams.

— ^.i^M&cijattska»j Surrey; 
rBCį Cąęatla, kariu, su ■ teršia 
linkėjimais ir prenumeratos 
inokes^iu, atsiuntė Naujienų 
mašinų fondui dešimkę. Dė
kui. ' .

-■-Stasys Tiškevičius iš Mar
quette Paiko apylinkės kiek
viena proga paremia Naujiei 
uas. Dėkui už linkėjimus ir už* . 
dešimkę Mašinų fondui.

ninkas ir jnaniu remonto kont- ’** ” 
ra atsiuntę ,4į>ęųkin£
Mašinų- fondui, link^dartfas va 
jui gero pasisekimo.“ Toš' hpy* 
linkės Juozas Ulevičius atsiun
tė .Albertas- Rožėnas $3, J. 
Swereckis iš South Holland, 
111 , atsiuntė ^2. Dėkui visiems- 
už geęus linkėjimus, aukas, ir 
už ankstjwa pfenumeržtoS^prif 
tęsimą, - pelaukiant raginimo:

_________________ — ’ r ? _ 
■*_______________________________ * < ' į

Nenori gyventi mieste i L

Chicanos mokytojų sąjungos 
pirmininkas ..Roberį M. Healey 
pasakė, kad Chicagos Mokyklų 
Tarytuos ąpprojektūotas nutari
mas neikalaująs, kad miesto 
mokyklų mokytojai privalo gy
venti mieste; yra “nekonstituci- 
nis” ir ignoruojantis pagrindi-. 
nes bei moralines žmogaus tei
ses gyventi kur nori.’?į^ ■ ’

Reikalavimas nustato, kad vi 
is naujai samdomi mokytojai 
būtų) parenkami iš- miesto-' gy- 
ventojų.-į Priemiesčiuose gyve
nau ti_eji nebus verčiami keltis j 
miestą, tik .negaus tokių paauk
štinimų, kol nepersikels. ■ į

Galutinai šį. projektą Miesto 
Makyklų Taryba svarstys šio 
rugpiūčio 11 dieną. į ‘

Koncertai Grant Parke

Chicagos Parkų Distriktas„pra 
neša, kad šio mėnesio (rugpiū
čio) 11 ir 13 dinomis —- trečia
dieni ir penktadieni — nuo 8 va 
landos vakaro Chicagos Simfo
ninis orkestras Grant Parke iš
pildys Gustavo Maklerio jr Rit 
chard Strausso muziką. Prane
šėjas Stanley Ąckerman. Chica 
gos. Simfoniniai koncertai, per 
eilę metų vasaros mėnesiais ne
mokamai duodami po atviru 
dangumi Grant; Parke, seniau 
būdavo masiniai lankomi, po 
daugiau kaip 10,000 klausyto
jų. Paskutiniais metais, bandi
tizmui įsigalėjus, daug žmonių 
susilaiko nuo koncertu lanky
mo. --

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių rerkU ,

EVFATNGS FREE? ? ?
' . L- S *
The World’s largest Toy Company 

s 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 
CALX. 568-7180

REAL ESTATE PGB S> 
Namai, Žemė — P arda v

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

VENTILATORS
4 (GIRLS)

Must have at least 5 years experience. 
(Must be Honest, and Reliable. 40

ninkas ir paimi remonto kont- Excellent working Conditions—Beau
tiful Atmosphere.
. ’ . SAŲARY $250 A WEEK.

Apply At Once or Call for Inter
view ’

943-8171
DAVID HANSEN 

-Custom Hair Pieces for Men 
875 No. MICHIGAN 

(Hancock Center)

REIKALINGA NAMŲ ŠEIMININKĖ
Gyventi vietoje, privačiame kam

baryjesul TV. šeima susideda iš naš
lio ir trijų vaikų. Reikalingos reko- 
mendacijos ir anglų kalbos mokėji- 
masį Geri namai LaGrange apylin
kėje. , ‘

Tel. 354-3121 r •

AR JAU PASIDARĖTE 
f TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali' daug 
padėti teisininko Prano Šulo 
išleista knyga —

KAI P SUDAROMI į 
. T E S T A ME N T A I 
Su legoliškomis formomis. 
Knyga .-' gaunama Naujienų 

administračijioje. Knygos kai
ną ?$Š;O(T.' Su legališkomis for
momis —• $3.50.

Stalo sidabras ir stalo stain
less steel Tęrroj 3235-37 West 
63rd Street, Chicago, Iii., 60629, 
telefonas — (312) 434-4660, da
bar ir visada išpardavimo kai
nomis, t. y. su 30—40% nuo
laida nuo pilnų setų kainų rin
koje. Wallace sterling (pilno 
sidabro) dirbiniams nupigini- 
mai Taikomi ne tik setams, bet 
ir jų dalims. (sk)

.Lietuvių Spaudos Klubo 
tsusirinkimas
• Šių metų rugpiūčio 6 dieną, 7 

vai. vakaro, Chicago Marquette 
Parko Fieldhouse salėje, S. Ke
dzie ir Marquette Road pietva
karinėje sankryžoje, šaukiamas 
Lietuviu Spaudos Klubo susi
rinkimas. Klubo nariai ir pri
jaučiantieji ’ prašomi dalyvauti,

L Klubo Valdyba

Bendrai svarins labdarybę

Illinois ir Indianos . Įstatymų 
saugojimo Įstaigos paskelbė, 
kad jos bendromis jėgomis pra 
dės apvalyti labdarybę, (welfa- mis.

re) nuo sukčiautojų, apgaudinė 
tojų ir • piktadarių.

Abiejų valstijų, federalinių ir 
apskričių pareigūnai sudarys še. 
šių. narių komitetą, kurie koor
dinuos apsikeitimą informacijo

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERM IN.
12 HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMA1 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PE1KAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 Vv. Cernaal Roar" Chicago JT ' Vlrgini* 7

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI.'

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELE REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-222

su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil-. 
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock
well. $22,000.

2 PO 5 MŪRINIS.
mas gazu, 2 mašinų

62-tra ir Talman.
3 BUTAI ir tuščia

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

Centrinis šildy- 
garažas, 
$29,900. 
krautuvė. $360

. IEŠKO pirkti mūrinį ar medini na
mą Bridgeport, vieno ar dviejų auk
štu su beismontu ir garažu. _ Agen
tams nesikreipti. ‘L
-_,L - *’rL1Skambinti. 421-6100.

MISCELLANEOUS
, /^ įvairūs Dalykai

PARDUODAMA: krautuvės svarsty
klės. dešroms piaustyti mašina, pyra- 
ginis bufetas, lentynos ir kita. Teirau
tis: 2543 W. 69th St., Chicago, Ill, Tel. 
737-1286.

.Notary Public .
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 I 
Taip pat daromi vertimai, giminiu' 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra-

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

5646 WEST 69th STREET 
Talafj REpbblIe 7-1941

--- —————

PIRKSIT — BARDUOSE 
NUOMOsrr.

ĮVAIRŪS DRAUDBIA
Maloniai jums patarnai
BALYS BUDRAITI

4369 ARCHER AVE. CHIC.
Tel. 254-5551

8929'SO. HARLEM' AV 
Tel. 598-3290^1

135-TA IR ARCHER A5 
TeL 257^5861 :

PASTOVŪS NAMAI

2 BUTŲ moderniai Įrengta! 
už Kedzie. žaliame parke. Vir 
pajamų. Kainuoja $30,000.
4 BUTŲ mūras prie Maria Hij 

jas gazu šildymas. Nauja el< 
auto mūro garažas. $44,900.

- ..
2 BUTŲ po 6 kamb., liuksus 

mūras ir mūro;■ garažas. Atski 
mai. Įrengtas beismontas. j 
mos ir California. $55,000./

6 KAMB. didelis mūrinis 
Naujas gazu šildymas. Garaž 

jau galima užimti $20,900. '
PLATUS LOTAS arti Šv. I 

ligoninės Pigus.

REAL ESTATE 
/

2625 WEST 71 STREE1
Tel 737-7200; arba 737-8!

BUILDERS AND CONTRAC
Namu Statyba Ir Rsmcni

FETTING CONSTRUCTIC
7152 South Kedzie Aveni 

Nauji namai ir remonto ds 
atliekami sulig užsakymu 

JULIUS FETINGIS, savim 
< 778-8166

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS Šiemet suėio 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

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

NAUJIENOS tvirtai įtovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisve, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar Ju {galio 
tįsiais.

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalu renesanso.
KAINUOJA: Chicago Į e Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metu — $15.00, 

trims men. — $830, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metv — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaity nemokamai.

Pražoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Siuntiniai [Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 ArcMr Are
Chl«so, III. 50652. T«l. YA 7-5H0

/=■ ■-■!
•

-------- 1------- 5

SOPHIE BARČUS
■ RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš W0PA,

Liefuviy kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1-00 v. popiet. — šeštadieni ir 

.< sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

Telef.:" HEmlock. 4-2413

NAUJIENOS, 
T'39 So. Halsted St.

Chicago, Hl. 60608

rj 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.

PAVARDĖ IR VARDAS __________________ ;_____________

ADRESAS

į _ NAUJIENOS, CH",A GO 4, ILL.— WEDNESDAY, August 4, 1976

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 ■ "į.-. - f .

v : SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žole 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
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL, 60629

Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato psL daug paveikslų. 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.

Knygas'galima gauti Naujienose arbapasiunčiant čekį ar Money or
deri tokiu adresu: *_• ' ' '

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

’ ^DIDELE ĮTAKA I VAKARU..
•EUROPĄ

aiškiai pamatysite, jei Romoje ap
lankysite Vatikano muziejų, pamaty
site Kotrynos Mediči dėdę Popiežių 
Klemensą IH. Florencijoje -— pačią 
Kotryną Mediči, Lietuvos karaliaus 
Henriko TU 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.

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

(Pr)-.

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

HEATING AND Ali 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
-4444 So. WESTERN AVE 

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI

DĖMESIO
S2—«0 M AMŽIAUS VAIPUO

Tiktai $74 pusmečiui automc 
Liability apdraudimas pensfnir

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ 
523-8775

HOMEOWNERS POUl

Call Frank Zapolis

GA 4-8654

STATf TA

State Farm hre arxJ Casualty

Didžiausias kaili

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, Bl. 6060

lietuvį kailininką 7^ | 
Chicago je — 

NORMAN.

263-5 
(j* taigos) 
677-545!

(buri

BIZNIERIAI. KURIE GARSINA 
“NAUJIENOSE" — 1URI GERIA!

PASISEKIMĄ BIZNYJE




