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KAZYS STEPONAVIČIUS PALAIDOTAS 
LIETUVIU TAUTINĖSE KAPINĖSE

Slaptas Izraelio - 
Sirijos susitarimas

KISINGERIS ARTIMUOSE RYTUOSi
BANDYS SIEKTI TAIKOS

j KAIRAS. — Pasirašius Siri
jos prezidentui Asadui ir Pales-.

i tinos išlaisvinimo organizacijoStl-

Nepaprastai daug žmoniy pripildė Evans
-koplyčia atsisveikinimo metu

Praeitą trečiadienį, liepos 4 dieną, Lietuvių Tąutingse kapi- j PL(j vadui Arafui 'paliaubas?
nėse buvo palaidotas garsus muzikas-ir chorų dirigentas Kazys 
Steponavičius -Charles Stephens. Jis mirė Rochesteryje, Minn., 
Mayo klinikoje, kur buvo nuvežtas gydytis nuo sunkios ligos. 
Virš šimto automobilių artimųjų, pažįstamų dainininkų ir muzikų 
išlydėjo velionį iš Mažeika-Evans šermeninės ir nulydėjo Į Stepo
navičių sklypą-Lietuvių Tautinėse Kapinėse, kuriose velionis nuo 
1930 metų suruošdavo metinėse šventėse giesmes ir muzikos pro
gramas su chorais ir orkestrais.

Antradienio vakarą Mažeika 
Evans koplyčioje įvyko Įspūdin
gas ir nepaprastai gausus ' atsi
sveikinimas. Prisirinko pilna 
šermeninė, užimtos visos kėdės, 
o koridoriai ir pasieniai buvo 
pilni kelių eilių stačių vyrų' ir 
moterų. Daugelis į šermeninę 
nebetilpo, teko laukti ir kiaušy- 
tis giesmių bei. kalbų kieme.

Atsisveikinimą pradėjo dai
nininkas Algirdas Brazis, ilga
metis muziko ' Steponavičiaus 
bendradarbis, operečių,- koncer
tų ir kitų .renginiu dalyvis ir di
rigento padėjėjas. Vyčių ir Pir
myn choro vardu -jis pareiškė,

• užuojautą šeirnos.mariamsj.pri- 
minė kelis epizodus iš vaidybos, 
muzikos ir dainos meno, dirbtus 
kartu su velioniu.

Dainininkas Brazis paprašė 
velionio prietelįų ir kultūrinių 
renginių mecenatą inž. Antaną

. Rudi pravesti atsisveikinimą; 
Ponas Rudis, pareiškęs užuojau
tas našlei Steponavičienei, duk
rai ir artimiesiems, angliškai pa
pasakojo muziko vestą naudingą 
kultūrinį darbą Chicagoje ir jos 
priemiesčiuose. Velionis ilgus 
metus glaudžiai bendradarbiavo 
su Naujienoms, .ugdė Pirmyn 
chorą ir dalyvaudavo visų lietu
vių ruošiamuose didesniuose ren
giniuose. Jis mokėjo suprasti 
viuomėninio gyvenimo tikrovę 
ir pajėgė visuomet sudaryti cho
rams reikalingą dainininkų vie
netą, kuris pajėgė suruošti ne 
tik operetes, bet ir kitus rengi
nius.

Baigęs savo pastabas, Rudis 
. pakvietė ponią Juzę Daužvar- 
dienę,, Lietuvos generalinę kon
solę Chicagoje. Ji labai šiltai 
paminėjo velionio vestą kultūri
nį darbą, vadovaujant lietuvių 
chrarams ir dalyvaujant įvairių 
švenčių ir minėjimų metu. Ji 
priminė susirinkusiems, kad mi
ręs Kazys Steponavičius yra pa
skutinis Gedimino Kryžiaus ka
valierius,- apdovanotos Lietuvos 
vyriausybės. Steponavičiaus va
dovaujamas Pirmyn choras 1938 
metais buvo nuvažiavęs į-ne
priklausomą Lietuvą ir lietu
viams parodė Amerikos lietuvių 
meilę gimtiniam kraštui ir pa
jėgumą tai pareikšti kultūringa 
giesmes ir dainos forma. Lietu
vos vyriausybė vertindama di
rigento Steponavičiaus vedamą 
darbą, davė jam Gedimino ordi
ną. šermeninėje jis buvo pri
segtas prie karsto.

Brazio vadovaujamas Pirmyn 
choras sugiedojo Avė MariŠ, o 
vėliau buvo paprašytas Naujie
nų redaktorius M. Gudelis tarti 
žodį. Jis priminė susirinku
siems, kad muzikas K. Steponą- 
čius 'jau 1930 metais glaudžiai

Egipto laikraščiai pradėjo pul
ti Siriją. Jie sako, kad pasira
šyta paliaubų sutartis yra pa
lestiniečių pasidavimas. Tuo tar
pu tikrovėje, sutartyje numa- 

• tyta Sirijos kariuomenės ati
traukimas iš Libano ir bendros 
pastagos užbaigti 16 mėnesių 
užtrukusi civilinį karą.

i Egipto prez. Anwar Sadatas

Be Irano, Pakistano, Afganistano, jįš- 
tarsis su britais, olandais, prancūzais

W ASHTNGTONAS, 1). C. — Sekretorius Kisingeris ti 
dienio rytą išskrido į Artimuosius Rytus, kad galėtų užtils 

- taikos sąlygas visuose Artimuose ir Tolimuose Rytuose.. S 
torius pirmiausia yra pasiruošęs pasimatyti su Irano šach 
atsakingais vyriausybės atstovais, o vėliau jis skris į Pakis 
kur pasimatys su dabartiniu prezidentu bei vyriausybės na

bendradarbiavo su Naujienoms 
Pavartęs senus dienraščio kom
plektų, jis rado Steponavičiaus į rugpiūčio 3, tartum paremdamas 
vadovaujamus chorus, ruošiau-J Egipto spaudos puolimus,, ėmė 
čiųs renginių programas Naujie-Įkaitinti viešai Siriją, kad ji yra 
nu metiniams koncertams ir ki- j slaptai susitarusi bu Izraeliu ir 
tiems renginiams. Naujienos; gavusi laisvas rankas sunaikint 
garsino Pirmyn vedamą darbą, ti .palestiniečius Libane.
o. Steponavičius niekad neatsisa
kydavo suruošti Naujienoms ar “Aišku, — šakė prez. Sadatas
su laikraščiu glaudžiai bendra- studijuojant.enis eg>p-

tieciams studentams, — kad Si
rija naikina palestiniečius daug 
žiauresniu , būdu, kaip tai darė 

J Izraelis”. Prezidentas pabrėžė: 
“Nežiūrint iš Sovietų pusės pa
skelbto draudimo neparduoti 
Egiptui ginklų, Egiptas yra pil
nai apsiginklavęs dr pasiruošęs 
išlaisvinti . Izraelio.-- okupuotas 
arabų žemes, jei taikos-pastan
gos nepadėtų”.

darbiau  jančioms organizacij oms 
reikalingas programas.

tieciams studentams, — kad Si

Muzikas Faustas Štrolia, pa
reiškęs šeimai užuojautas Vyčių 
choro vardu,- priminė, kad jam 
visuomet buvo malonu bendra
darbiauti su velioniu, nes jis nie
kad nesišykštėjęs naudingais ir 
praktiškais patarimais. Daina
vos nsamblio vardu atsisveiki
no J. Paštukas, pataręs ir Pir- 
.myn choro nariams neišsiskirs
tyti, bet tęsti iki šio meto vestą 
darbą. Buvo pakviestas ir Lie
tuvių Operos atstovas, bet jis 
nesuskubo laiku atvykti i šer
meninę. ’

Choras sugiedojo dar dvi gies
mes, o programos vedėjas An
tanas-Rudis, pareiškęs užuojau
tas ir padėkojęs , visiems daly
viams ir atvykimą atsisveikinti 
su velioniu, baigė atsisveikini
mą.

Trečiadienio rytą virš šimtas 
automobilių nulydėjo velionį į 
Lietuvių Tautines Kapines, ku
rios atvažiuojančius sutiko lai
dotuvių maršais, sklindančiais 
po visas kapines. Tautinėse ve
lionio laukė virš šimtas žmonių. 
Prie kapo susirinko virš penkių 
šimtų žmonių, kad galėtų atsi
sveikinti su lietuvių plačiai mė
giamu muziku ir chorų direk
torium.

Ronald Reagan ir jo žmona Nancy. Republikonas Rea
gan, norėdamas laimėti daugiau atstovu j partijos.konven
ciją, pasirinko Schweikerj į viceprezidentus. Reagan ap
skaičiavo, kad jis patrauks į savo pusę liberalus. Apskai
čiavimas vnatyt, buvo netikslus, nes kai kurie republi- 
konai konservatoriai perbėga Į Fordo lageri.
:—---- — -

SUOMIJOS PREZIDENTAS PRITARIA
i

Maskvos žurnalas 
puola JAV

MASKVA. — Sovietų Rusijo
je išeiną laikraščiai bei žurna
lai, rašydami straipsnius bei pa
duodami žinias, visada laikosi 
Maskvos ponų nustatytos lini
jos, reiškia jų .nuomones. Jie 
dažnai, tikriausiai įsakius, puo
la svetimų valstybių atstovus 
bei politinius ėjimus.

i Rugpiūčio 3 d. Maskvoje išei
nąs žurnalas Literat. Gazeta pa
skelbė straipsni, primesdamas 
Amerikos slapta j^ai agentūrai 
CLA kaltę, kad ji asmenišką prie 
Jimgtiiūų^Tąuti}' atstovo J. A.

Atstatomas miestas 
Tientsin

TOKIJO. — Įvykęs .Kinijoje 
žemės drebėjimas pridarė daug 
blogo Tangshan provincijoje, 100 
mylių Į pietų rytus nuo Pekino. 
Buvo sugriauta-beveik visiškai 
miestas Tientsin ir daug žmonių 
užmušta.

Nežiūrint, jog šį mėnesį Ki
nijoje laukiama naujo žemės dr-e 
bėjimo, Tientsin mieste jau pra
sidėjo atstatymo darbai. Kini
jos oficiali žinių agentūra Hsin- 
hua praneša, kad Tientsin mies
te darbininkai greit susitvarkė 
dr pradėjo darbą maisto, vaistų, 
plastikos ir kituose fabrikuose.

Sovietai sportininkus 
i išaugina vaistais

Pereitų metų sausio 20 die
nos numeryje Naujienos rašė, 
kad Sovietų imperijos sporti
ninkai iš mažu dienu mankšti
nami, stiprinant kūną Įvairiais 
vaistais kaip hormonais ir ki
tais.

Buvo rašyta, kad tą būdą pir
mas pradėjo vartoti Hitleris, 
bet dabar jau aišku, kad ir So 
vietai nuo jo neatsilieka.

Kaip vakar, rugpiūčio 3, an
trojo TV kanalo žinių pranešė
jas tai patvirtino. Kalbėdamas 
apie Montrealyje buvusią olim 
piadą ir apie pabėgusius spor
tininkus, jis taipgi . pabrėžė, 
kad sovietų imperijos sporti

ninkams duodami specialūs vai 
štai, suleidžiant į sportininkų 
kūną švirkštais, ypač mergai
tėms, kurios iš mažens mankš
tinamos ir stiprinamos vyriš-Gali lyti

Saulė teka 5:47, leidžiasi 8:>6 kaiš"h6rmonais.„ "

sibaigūs buvo stipriai suvaržyta Maskvos raudonųjų. Ji iki šiol 
moka rusams didelę kontribuciją, o jos visas vidaus ir užsienio 
politikos elgesys pritaikomas maskviškių ponų norams. Jos už
sienio politika^ pasak Washington© ekspertų, yra stipriai Įtaigo
jama Sovietų.. '

Tačiau ir tokiose sąlygose, 
Finlandijos valstybė stengiasi 
pasireikšti savistoviai. Ji yra 
pasiuntusi savo kariuomenės ne
didelį dalinį Į Mažąją Aziją ir 
į. Kipro salą taikos prižiūrėti Ji 
pas save priėmė ir globojo sau
gumo ir ginklų apribojimo kon- Į gkoje atrasta žemės alyva spar 
ferencijas bei Helsinkio akto 
signatarus.

Jos prezidentas Urho Kekko
nen bene paskutinis lankėsi Wa
shingtone 200...metų Amerikos 
nepriklausomybės sulįaktuvių 
proga ir buvo prez. Fordo svečiu. 
Būdamas Amerikoje, jis spaudos 
atstovams pasakė, kad Įtampos 
sumažėjimas pasaulyje mažoms 
tautoms, kaip- Suomijai, daug 
daugiau reiškia nekaip didžio
sioms, nes jėgoms susikirtus, 
mažosios tautos esti- sutrypia
mos. Prisiminęs detentę, jis pa
brėžė, kad detentę yra lengva 
kritikuoti, bet labai sunku ką\ 
nors vietoj jos, teigiamo pasiū
lyti.

Suomija dėl žinomų priežasčių 
nėra politiškai susiryšusi su 
JAV, bet, pasak prez. Fordo, pa
skutiniais metais ji daug yra 
prisidėjusi pasaulio taikos la
bui. Tas tik įrodo, kad mažos 
tautos gali ir privalo gyventi ne
priklausomai, turint omenyje 
pasaulio taikingą ateitį.

Aliaskoje prasideda 
bėdos

JUNEAU, Aliaska. — Alias-

tėsniu tempu plečia civilizaci
ją ir kartu atneša civilizacijos 
blogybes: dorovės smukimą ir 
gamtos žalojimą.

kos agentu. Esą, jam nesuti
kus, CIO grasino jį nužudysian- 
ti.

-Pasak Literat. Gazetos, So
vietų vyriausybė Įteikė protes
to notą JAV pasiuntiniui Mask
voje, kuri buvo persiųsta Į Wash- 
ingtoną. Bet JAV valstybės de
partamentas, žurnalistų klausia
mas, atsisakė tuo klausimų kal
bėti. Maskviškio žurnalo straip
snyje, kuris užvardintas “Niek
šai””, prikišama Amerikos spau
dai, kad ji apie tą Įvykį nieko 
neužsimena, nes tai prieštarau
tų^ “šaltojo karo mitui apie “rau- 
donųjų šnipus Amerikoje.

Kaltinamas Fordas

Įsamiai prie vamzdžių tiesi
mo dirbantiems darbininkams, 
buvo Įsakyta nemaitinti lauki

amų gyvulių atliekamu maistu, 
bet darbininkai neklauso ir 
maitina laukinius gyvulius, 
ypač baltąsias meškas, norėda
mi jas prisipratinti. Meškos 
paragavusios skanaus darbinin 
kų maisto, pasidaro labai Įkyr 
rios ir net pavojingos.

Tokiais atvejais gamtą tvar 
kantieji tarnautojai yrą privet 
sti tokias įkyrias meškas nai
kinti. Aliaskos vyriausybė, ne
turėdama kitos išeities, neklau 
žadus darbininkus ėmė bausti 
pinigine bausme iki 500 dole
rių ir net suiminėti ir . sodinti 
juos į kalėjimą. ?

Susitarė gyventi 
■draugiškai 
GVATEMALA. — .Laiks nuo 

laiko Hondūro ir Salvadoro pa
sienyje iškildavo mažo masto 
karinės peštynės. Jos negalima 
vadinti karu, bet visada būda
vo, kad ir nedidelis skaičius už
muštų ir sužeistų. Dabar, tarpi
ninkaujant Gvatemalos preziden
tui Kjel Laugerud. Hondūro ir 
Salvadoro vyriausybės susitarė 
ir pasirašė taikos sutartį. Su
tartyje numatyta visame pasie- 
pyje/I5 kilometrų ruožo plotyje, 
atitraukti visų rūšių ginklai ir 
kariuomenė.

Dabar, manoma, nebus kliūčių 
organizuojant Vidurinės Ameri
kos bendrąją rinką.

teismas nusprendė, palaikyda
mas prezidento nuomonę, kad 
rekordai turi labai svarbių pal 
stybės paslapčių ir todėl turi 
likti paslaptyje. ' " 4

VAŠINGTONAS.—Frez. For-į Teismas dar tuo klausimu nė 
do parėdymu, teisingumo sek-Į ra pasibaigęs, paslapties' klau-. 
retortas teismo keliu nori galu
tinai atsikratyti kongreso, ku
ris reikalauja pristatyti senato 
komitetui visus ITT saugumo 
slaptai padarytus užsienio agen 
tų telefoninių pasikalbėjimų už
rašus * rekordas. žemesnysis informacijų kongresui.

simas perkeltas j -aukštesnę tei 
^mų instanciją, betkaikurie se 
natoriai jau kaltina prez. For
dą, kad jis naudoja vykdomą 
galią kaip ir buvęs prez. Nik- 
sonas — jis slepia ir nesuteikia

JAV ginkluoja Iraną 
-WASHINGTONAS. — 3AV 
Senatos paskelbta studija rodo, 
kad Amerikos ginklų pardavi
mas Tranui pasiekė pavojingų 
proporcijų. Tranas dabar skai
tomas stambiausiu JAV ginklų 
ir kariškų reikmenų pirkėju: 
nuo 1972 metų Tranas iš JAV 
pirkęs tų gaminių už $10 bilijo
nu. Buvęs prezidentas Nixon ir 

f|o patarėjas Kisinger užtikri-

Be to, Kisingeris planuoj 
sitikti su kai kuriais Įtaki 
niais arabų šeichais Per 
Įlankoje. Viskas paruošta, 
sekretorius galėtų aplankyt 
ganistaną, aptartų su vyri, 
bės nariais šiandieninę p 
Artimuose Rytuose ir num: 
netolimą ateiti.

Iš Artimųjų Rytų ateina 
žinios sako, kad yrą vilties 
kai ne tik tarp Izraelio bei ] 
to, bet galima taika ir tarp 
arabų valstybių. Kuri laik 
lė susirūpinimo Libanas, be 
dabar galima sakyti, kad 
fliktas eina prie pabaigos 
džiausiąs viltis turėjusiej 
lestiniečiai pradeda sutik 
likimu. Jiems kito kelio neh 
kaip atiduoti- ginklus L 
esančioms Sirijos karo jėj

Iš Izraelio ateinančios ; 
sako, kad Izraelio karo ats 
tariasi su Libano arabais, 
traliuojančiais didoką Piet 
bano plotą. Nepajėgus L 
valdžiai furikcijonuoti, si 
Libano kariuomenė. Gal 
smūgi karo jėgoms kirto a: 
generolas, padaręs persve 
ir Įsakęs Libano prezidenti 
sistatydinti. Buvo išrinktas 
jas krašto prezidentas. 
šio meto jis dar nepajėgė 
imti pareigų, nes rinktas k 
prezilentas Franjieh dar 
sitraukė.

Iš kitų šaltinių ateinanči 
nios sako, kad Izraelio kar 
stovai keliais atvejais buvo 
tikę su Sirijos karo vadais 
dančiais Sirijos dalinius Li

Iš pasikalbėjimų susidarc 
dis, kad Sirijos karo vadai 
no Izraeli taikingais tikslai 
rijos kariuomenė nesirengi 
silikti Libane arba savinti 
IĮ Libane teritorijos. Sirija 
riai yra įsitikinę, kad die 
sis taikos kliūtimi yra L 
veikiantieji palestiniečiai i 
kuęįe Libano kairūs eleme 
Sirijos karo vadai įtikino 1 
IĮ taikiais tiksliais. Iz: 
tiki, kad galima bus pasieki 
kos Golano aukštumose, ka 
baigtas kovos dėl strategin 
bano vietų.

Prieš skrisdamas Į Irani 
singeris sustojo Londone 
galėtų pasikalbėti su' Didž 
Britanijos premjeru. *Grįžc 
iš Artimųjų Rytų, jis ir vė 
giasi pasimatyti su britų ] 
jeru, bet taip pat nori pas 
su prancūzų ir olandų vyri 
bėmis. Vyrauja įsitikiu 
kad sekretoriui Kisingerit 
vyks Įtikinti vyriausybes 
romis jėgomis siekti taikė

nę Irano šachą, kad Junj 
Valstybės prižada parduot 
nui bet kokius ginklus ir 
tik nori.

*
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄ VICIUS

Dantis už dantį... išimtą metų nugyvenęs, 
“Tėviškės žiburių" 29 nr. ve-! P^auškėjęs šimtui bobų,

damasis “Kaltinama tauta” yra 
pašvęstas lietuvių ir žydų san
tykiams bei dabartinėms nuotai
koms aptarti. Ten tarp kita ko 
taip rašoma:

— Iš minėto Don Leviho

‘ ' i . . L . .-J, .
ku bus išrinkUs, tas* kuris gaus 
daugiausia tarytos narių balsų. 
Renkant, be abejo, bus įvairių 
motyvų. Vieniems daugiau rū
pės Bendruomenės vienybė ir 
tąika, kiti pabrėš toleranciją, 
treti ryškins Bendruomenės dar
bų reikalą ir 1.1. Kiekvienas mo
tyvas turi savo pliusų, bet nė 
vienas negali diskvalifikuoti kan
didatuojančio. Kandidatuoti teL 
sę turi kiekvienas, o Bendruome
nės priešaky reikia žmogaus, ku
ris tikį Bendruomenės idėja, ku
riam, bendradarbiaujant su ki
tais mūsų veiksniais, rūpės Ben
druomenės savarankiškumas bei 
lygiateisiškumas ir kuris jau yra 
pradėjęs sėkmingai laikyti Bend
ruomenės darbų egzaminus. Nuo
širdžiai reikia linkėti LB tary-' 
bai tokį kandidatą, krašto valdy
bos pirmininko vietai rasti pa
čios JAV LB ir lietuvišką mūsų 
reikalų labui!

’’’U

Barzdukas ir Draugo redakto - .. ,ki š.q1 buvus.ų lrinkimir 
a y lepos . _ _ ,įurgįų žinoti,Kkad ta taryba nau

jo krašto valdybos pirmininko 
nerinks: jie bus tik tų rinkimų' 
komedijantais. Jį išrinks Cice
ro miestelio “rabinai” ir Filadel
fijos pseudopolitikieriai fronti
ninkai. " '

Prel. Balkūnas, seime kandi
datavęs į PLB pirmininkus, ir 
visi to seimo dalyviai turėtų ži
noti, kad dabartinis PLB pirm. 
Nainys buvo “išrinktas” dar 
prieš bendruomenininkų seimą 
Washingtone.

Bendruomenės urėdų rinkimas 
man primena cirko magiką, iš
traukiantį kiškį arba kraliką iš 
kepurės. Panašiu būdu buvo iš
trauktas dabartinis JAV LB pir
mininkas Gaila. S. Pąšilytė

Netikėtas atradimas
Madame Marie Leclere iš' 

Draugo 174 nr. yra įdėtas Sta- Dominantėment apylinkės Pran- 
•io Bąrzduko raštas “JAV LB cūzijoje buvo nuvežta greitosios 
naujos valdybos laukiant”. Paci
tavęs iš frontininkų žurnalo T 
Laisvę” preh J. Balkuno pane- 
gyrikas, davęs gražią ištrauką 
iš niekuomet nevykdytas Lietu-

Nieko gero nežinai: -.
Kam tilvikas baloj braido, 
Kam papartis naktį žydi, 
Kam mėnulio kreivas žandas 
Ir kam bernas lekia šyviu? — 
Kvailas gimęs, mulkis augai,

straipsnio sužinome, kad buvu-' ^ujas skrynią uždarai, 
šieji Lietuvos žydai Izraelyje: 
rengia naują, labai didelę knygą 
ąpie Lietuvos žydų likimą II D. 
karo metu. Joje bus išspausdin
ti faktai, liečiantys žydų nai
kinimą kiekvienoje Lietuvos gy
venvietėje — bus parodyta, kas 
ir kiek naikino. Tai bus fak
tai, bet tik vienos medalio pu
sės. Atskleisti pilnai tiesai rei
kia ir kito panašaus veikalo, do
kumentuotai rodančio žydų da- 
lyva\ imą lietuvių naikinime bol
ševikinės okupacijos metu. Tie 
veikalai turi vienas kitą papil
dyti ą.ba nė vienas nepasirodyti.

žvdai apkaltins lietuvius an
tisemitizmu, o lietuviai žydus 
— antilituanižmu. Abi tautos 
žiauri ui nukentėjo nuo vokiško 
tctalizmo; o dabar kenčia nuo 
rusiškojo. Ar laisvėje gyvenan
tys kaltinimų pasikeitimu ne- 
užclokuos ateities kelio, kuria
me ir vėl gali susitikti abi tau-

Vykdant senąjį žydų šūki — 
akis už akį, dantis už dantį, Lie
tuvos žydai Izraelyje, prieš leis
dami tą knygą, turėtų apskai
čiuoti, kiek Izraelyje ir kitur 
būtų aklų, taip pat kiek būtų 
bedančių... S. Sukis

Istorijos pamokoj,
Tarybinis istorijos mokytojas 

privalo per pamokas įvesti politi
kos i ' propagandos už komuniz-

. Gerki čiobrų, ramunėlių, 
Šalavijų ir šalpusnių, 
Ir dar gurkšnį gyvatinės — 
Gal tau protas atsisuks.

Antanas Vaičiulaitis,
Aidai, nr. 6

Mažas lietus
People’s Bicentenial Commis

sion pirmininko Jeremy'Rifkin: 
propaganda prilygsta Agitpro-! 
pui. Jis visą pusmetį skelbė ir’ 
grasino, 1
ingtone bus ne mažiau 250,000 
naujųjų žmonių pradėti Naują-i 
ji amžių.

Atėjus mitingo laikui, pasi
rodė tik apie 5,000 — tiek pat, 
kiek moderniųjų laikų pranašas 
skelbė bus ten persirengusių po
licininkų bei saugumo institu- 
ci j g agentų.

Patyrimas visur reikalingas
Pasaulinės olimpiados metu 

Montrealyje veikė specialus po
licijos dalinys sekti kišenvagius. 
Pirmomis olimpiados dienomis 
sugauta 10 kišenvagių, kurių 9 
pasiųsti į savo kilmės kraštus, 
o dešimtasis laukia teismo. Tarp- 
1,600 kišenvagių sąrašą, bet ja
me nė vieno iš to dešimtuko ne-

. JUVO. ,

Melai ir retorika

, Kartą mokytojas žemesnėse
o klasėse tarp kitko ėmė tvirtinti,

kad Tarybų S-ga greit kapitalis
tus pralenksianti. Vienas vai
kas baimingai klausia:

— Tamsta mokytojau, tai kas
tada bus?

Kaip tai kas bus ? — užpy
ko mokytojas, o mokinys paaiš
kino:

Tamstą praeitoj pamokoj
. sakei, kad kapitalizmas stovi ant to valdyba yra Bendruomenės j 
. bedugnės krašto...

pagelbos mašina į ligoninę. Jos 
liežuvis ’buvo neišimamai- įstri
gęs Į elektrinį kiaušinių plakėją 
— maišytoją. . '. J

Jaudinanti žinia apskrieji yi-
vių Chartos ir paminėjęs PLB ! są kultūringą pasaulį ir greitai 
seimą, raštą taip užbaigia:

— LB taryba rinks naują 
krašto valdybos pirmininką ir 
tvirtins jo pristatytus šios val
dybos narius. Tai labai atsakin
gas tarybos uždavinys, nes kraš-

wbuvo 
sluoksnių o centre. Se- kadangi kalbant pagyvėja kvė- 
natoriaį ir kopgresmanai pirko pavimas ir/kraujo apytaka.

gtoco politinių t 
o centre.

nas kalbėjimas pailgina amžių,

tuos maišytuvus tuzinais ir do
vanojo juos savo sekretorėms ir 
kitoms tarnautojoms bei pažįs-| • 
tamoms visame krašte, nęs kaip 
tik tąs-įvykis su M-me Leclere 
liežuvi*' buvo po. kongresmano 
Hon. Wayne Hays'ir kitų skan= 
dalo bei neaiški? meilės istorijų.

Vartojamų produktų saugumo 
komisija (CPSC) pradėjo tlkrin- 
vartojimo saugumą, bet visi ma-i 
šytuvai buvo jau išpardavinėti.

(The Alternative, 10 nr.)
Avižos geras maistas

Laikė II Pasaulinio karo ai
riai ir anglai nekėlė jokių tar-

Pagaliau paaiškėjo dėlko mo
terys ilgiau gyvena už vyrus!

Gerai ir greit sukasė daržą
Sovietų Rusijoje* kad padi

dinti žemės ūkio gaminių kiekį, 
Maskvos ponai leido kolchoziu
kams turėti nedidelius žemės 
gabalėlius kelių bulvių ar kitų 
daržovių pasisodinimui. Vienos 
tokios kolchoznikų šeimos tėvas 
pakliuvo į kalėjimą, įtarus jį, 
kad jis skaitęs ir platinęs disi
dentų leidžiamą pogrindyje drau
džiamą literatūrą. .

Vieną dieną kalinys parašė 
. žmonai laišką, kuriame įsašė du 

pusavio vaidų, o-Anglijos prem- žodžius; “Pakėsta darže”.
. Tą pačią dieną į daržą prigužė- 

« A M 1 Iv T ■v v 11 i ZN

Ragana
' žiūri žiežula iš girios, 

Buria ragana žvairė —

dvasios siekimų ir darbų atspin- 
Krizas Pleperis dys. Reikia prileisti, kad į pir

mininkus gali kandidatuoti keli 
asmenys, nes demokratinėj san
tvarkoj tai natūralu. Todėl teks

- ' skaitytis su faktu, kad pirminiu- Į Ru°šiasi Tautiniu šokių šventės 
t susipažinimo vakarui

Kelionės įspūdžiai tarp.laiko ir erdvės
• r r. < >. ui 'G* •

KAZYS KARUŽA. .

VAN DICK — Rubens mokinys, labai rezervuotas, 
elegantiškas Charles I anglų karaliaus portretas ir kar
tu labai realistas spalvose (keturi apaštalai) atkreipia 
ypatingą žiūrovo dėmesį.

Toliau galerijoje yra, gotiko ir renesanso skulptū
ra; Dievo Motinos, šventųjų, Angelų medyje ir akmeny
je — tai viduramžių įtaka. Vergai — Michelangelo, tol- , 
iau yra prancūzų renesanso humanizmas, • kur meninin
ką domi daugiau žmogaus kūno formos, kad prancūzai 
didžiuojasi genialiu Napaleonu ir jo laimėtais ’ karais, 
nors karą pralaimėjo'Rusijoje dėl gilios žiemos. .

G- Birželio 7 d. 8 vai. ryto sėdau į traukinį ir. drožiau 
į Prancūzijos vakarinę dalį, kur jau laukė traukinys'į 
Londoną/ . ;

Sudiev, garsenybių mieste, Paryžiau! Palikau ūka
nas ir audras Paryžiuje. Ir tai tyčia Paryžiuje persekio
jo mane iš visų orų blogiausias oras, o taip troškau sau
lėto. .. Gal kada dar nuskrisiu vasaros metu. ; ;

IŠVAŽIUODAMAS GALVOJAU- APIE VERSĄLĮ' .

Pradžioje 17 šimtm. Versalis buvo tik kaimas, ap
suptas miškais, kur puošė visą plačiąją apylinkę. Ten 
vykdavo didžiulės medžioklės, pramogai didikų ir- kara
lių. Louis XIII pastatė pilį, apsuptą sodais. Louis XIV 
ir kiti karaliai gražino ir didino pagal,savo', skonį, kol 
Versalis pasiekė savo tikrosios didybės;ir virto,karalių 
rezidencija ir pasididžiavimu. - - i

Po Louis XVI nužudymo rūmai buvo nualinti, bal
dai iš varžytinių parduoti, sodai apleisti, o meno garsie
ji paveikslai perkelti į Louvre. Tik Louis — Philippe pas.- 
kyręs 23 milijonus frankų rūmų atstatymui, pavertė jį 
muziejumi. „Galutinai sutvarkytas buvo po 1914 — 1918 
m. karo, padėjo ir John D. Rockefelleris.. AręHitėktūfbs 
stilius ir sodai yra išlikę tokie, kaip buvo 17-18 šimtm. 
Be to, įspūdinga yra veidrodžių salė. 17 vienodo, forma
to veidrodžių, apšviestų 32. chandelierais, parodydavo ka
ralių ir. karalienę visoje savo didybėje, čia vykdavo svar
biausi priėmimai, vestuvės (Louis XVI ir Marie'Antoi
nette) Čia buvo pasirašyta Versalio .sutartis, Į9Į9 m.

j eras čiurčilis buvo pakviestas _ _ _
į Airiją oficialiam vizitui. Ne- j0 gaiiicįninįų įy pradėjo kasinė- 
turtingi airiai, pusryčiams čiur- ti Po dienų kolchoznikt 
čHiui davė-avižinės'košės, vieto-- ' ' - - - - ...... .
je įprastos kiaušinienės su laši
nukais. Jis niurnėjo ir pareiškė, 
kad Anglijoje?, avižomis šeria 
arklius. Ten buvęs prez. de Va
lera atsakė: .4 ::
x — Kaip tik dėlto visame pa
saulyje yra žinomi savo patva
rumu Anglijos arkliai ir Airijos 
vyrai...;.

' LENKIŠKI ŽERTAI
Klausimas: Is ko taip gerai 

gyvena žmonės, kurie nieko ne
dirba?

Atsakymas: Iš įrodymų sto
kos...

Norėtų dūšia Į rojų
Tūla kanadietė, atvykusi 

Kanados į “liaudies” Lenkiją 
atostogų ir nusisamdžiusi au
tomobilį, norėjo visą Lenkiją ap
važiuoti skersai ir išilgai.

Neilgai važiavusią atostogi- 
ninkę sustabdė . liaudies milici
ninkas ir pradėjo apklausinėti, 
kibdamas dėl kažkokio taisyklių 
sulaužymo. Dialogui išvirtus į 
barnius, kanadietė įsikarščiavu
si pradėjo milįcimfiką gėdyti:

‘'‘Atvažiuoki,' ponas, pas mus 
į Kanadą ir ponas'įsitikinsi, kad 
mūsų policija dėUmenkos prie
žasties riėdaro’ tokios istorijos, 
keikią ponas čia darai dėl to
kios menkos priežasties!

•Milicininkas žiūrėdamas liūd
nomis akimis į “nusikaltėlę” sva
jingai pasakė: “Atvažiuoti į Ka
nadą? Manąi, kad’išleistų ?...”

Viskam turi būti laikas
Amerikietis, pasinaudodamas 

dolerio verte' Lenkijoje, nuskri
do ten pigiai pagyventi. Praei
damas pro vieną statomą namą 
•jis pamatė mūrininkus patogiai 
atsisėdusius ant plytų krūvos 
pasidalinant begeriančius “zu
brovka”. Svečias mūrininkus 
užkalbinęs paklaus^ kaip tai ga
lima darbo valandomis taip be- 
rūpestingai girkšnoti ? Gerian
tieji Į klausimą atsakė-klausi
mu: . ?

— Tai kada mums gerti?
Maskvoje pavojinga knyga
Kirpykloje darbuojasi du kir

pėjai. Mane kerpiantis kirpė
jas staiga atsisukęs į savo kole
gą klausia:-

— Pranuk, ką tu darai su ana 
ant stalo padėta knyga apie Le
niną?

— Kažkoks klientas ją paliko, 
manau, kad pamiršo.;

— Tuč tuojau ją paslėpk! Ar 
nori mūsų klientus- atbaidyti ?

Kieno ilgesnis amžius
Profesorius Jean Camiot’ iš 

Nicejos yra nuomonės, kad daž-

iš

aplankė vyrą kalėjime. Ji jam 
ir sako: “‘Darže jie nieko ne
rado, bet kad taip greitai ir vel
tui kas būtų sukasęs daržą, ne
su mačiusi”. . (vp)

Malonus apsirikimas
Ji: “Gali tu tai įsivaizduoti, 

daktaras man uždraudė dainuo
ti”.

Jis: “Tikrai? O aš maniau, 
kad tas tavo daktaras niekam 
tikęs”.

Skyrybos
Maskvos 'gyventojas Ivanas 

kreipėsi į teismą, prašydamas 
jau ketvirtų skyrybų.

Teisėjas, suteikdamas ketvir
tas skyrybas, jam tarė:

—‘Neišmanėli, dar antrose ve
dybose turėjai suprasti, kad 
idealių santuokų nebūna. Trečio
ji santuoka galutinai turėjo tuo- 
įtikinti.

Daugybė girtuoklių
- Sovietų sostinėje Maskvoje 
labai daug geriančių, ypač rruo- 
šalinėse gatvėse. Vien per pir
mą šių metų pusmetį tūkstančiai 
buvo, atvežtų į areštinę. Vienas 
maskviškis, stebėdamas milici
ninkus renkančius nusigėrusius, 
atsidusęs tarė: “Jie geria iš nuo
bodumo ir sarkazmo... Ieško nu
siraminimo”... (vp)

Magaryčios

PRANCŪZUOS REVOLIUCIJA
1793. m. sausio 21 d.,, sekmadienį, kur dabar stovi ^Fo

rest statula,^ buvo pastatyta giljotina. Pdcja krit8!'1^43 
aukos, jų tarpe Marie Antoinette, Madame "du ’ Barjry, 
Danton ir jo draugai, Ro bersprierre ir kt. ‘ ", n -

Prancūzai, tikėdamiesi geresnės ateities, krauju nu
plautą vietovę pavadino Place de Concorde. '■ ■

APSKRITAI TARUS neįmanoma vienu vizitu vis
ko tyšius ir dažnai vadovauja L. Bnėi tautinių Švenčių 
vėl pasigrožėti detalėmis specialių kūrinių metu ir dau
giau patyrinėti praeities senienas, muziejus, paminklus. 
Aš ten užtrūkau 5 dienas. Be to, esu labai dėkingas 1d- 
sangelietei dail. Gen. Geštautienei ir kleb. -I Petrošiui, 
kuris yra Lietuvių Bendruomenės ..pirmininkas. Jis savo 
žinioje turi apie 200 lietuvių, su kuriais* 'visuomet palai
ko ryšius ir dažnai vadovauja L. Benei tautiiiių<;Štfenčių. 
paminėjimams, išsiuntinėja kvietimusš palaiko Wsą"ne- 
senstačią kartoteką. Patiko man Paryžius,, savo praeiti
mi, legendomis, architektūra ir istoriniais pamink
lais.- Pastebėjau ten, kas yra svarbiausia Traukinys ne 
šėsi visu greičių per lygumas, miškus ir mažus pakilimus. 
Visur aplinkuma, pievos, kaip aksomas žaliuoja. To -viso 
pasigendama Kalifornijoje: Kųr-ne-kur pievose ganėsi 
gyvuliai. Žiūriu, pro traukinio langus, laukai' ir laukai,, 
telegrafstulpiai bėga pro akis vis pirmyn. 'ij

Traukinio ratai muša labai greitą taktą, tra-ta-ta- 
trach. Važiavimo greitis galėjo būti apie 100 "kilometrų 
per valandą. Kiek supratau, ūkininkai gyvena miesteliuo
se, o pietų kryptimi važiuojant žemės, nėra derlingos. 
Daugiausia matėsi ganyklos, pievos ir kažkokį krūmai 
ir išsibarsčiusieji mažų miestelių nameliai, nepaklusnūs 
vaikai asloje. . . • ’ . •

Traukinyje važiuodamas susipažinau vieną šimpa- ' ■ 
tingą šeimą. Vyras gimęs Pietų Afrikoje, o žmona Ma
dagaskare. Abudu kalba keliomis kalbomis. Verčiasi 
stambia prekybą, vyksta į Angliją, patyrinėti, ir susipa
žinus gal būt nutars turtus perkelti į Londoną; nes ir Af
rikoje prasidėjo neramumai, ypač Pietų Afrikoj, visas pa
saulis laužomas: komunizmo konvulsijų. Taip* jie aiški
no manz angliškai. Atvirai išsikalbėjome ir nepajutome, 
kaip nemaža laiko prabėgo. • 5 ' .

Aš irgi priminiau, kad esu gimęs Scotland’e ir esu 
lietuvių kilmės. 1944 m. liepos mėn. pasitraukiau iš Lie
tuvos su šeima, nes rusai — maskvine raudonoji armija 
— okupavo mano šalį, ir teko savo ir vaikų gyvybę gel
bėti. f Ssf

Vyriškis pradėjo aiškinti man, kad puikiai žino apie 
neteisingą ir žiaurų Lietuvos užgrobimą. Jis davė man 
savo adresą ir kvietė aplankyti jį- Pietų- Afrikoj^ 'jęigu 
vėliau dar keliaučiau.

(Bus daugiau)

• Liverpulio miesto vairuoto
jai tarp daugelio taisyklių turi

, ir tokią: “Įvažiuoti Į tunelį pro 
angą, o jį pravažiavus, išvažiuo
ti pro angą.

• Sakoma, kad ispanų daili
ninkas Velasquez buvo idealus 
portretistas. Jis nupaišė vieną 
admirolą, kad karalius, pamatęs 
tą paveikslą, nebaudė admirolą 
už pasišalinimą iš laivyno be lei
dimo...

• Prie kelio į vieną Kentuc
ky ūkį buvo toks grasinantis už
rašas: “Nelaukiamus svečius su
tiks du visai nesocialūs mon
grel veislės šunys ir dvivamzdis 
šautuvas, užtaisytas ne sofos 
pagalvėlėmis! Man jau nusibodo • 
tie vaikščiojimai po mano ūkį”.

e Vakarų Vokietijos žurnalas 
Wirtschaftwoche, nagrinėdamas 
infliacijos klausimą, rašo, kad 
infliacijos žodžio anksčiau ne
buvo. Jis pirmą kartą aiškina
mas 1879 m. Didžojoje Brok- 
haus Enciklopedijoje. Joje sa
koma, kad infliacijos žodis 1868 
m. pakartotas aiškinant pilvo 
išpampimą. Esą, kai gazai iš- 
pampina pilvą, tai toks reiški
nys vadinasi infliacija. (vp)
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RINKIMINE KLASTA CHICAGOJE
SUSKALDĖ BENDRUOMENĘ 

Kur nuves Clevelande išaiškinta 
klasta — tuo tarpu dar neaišku

(Tęsinys)

JAV LB Ohio Apyg. 1976 m. balandžio mėn. 24-25 d. 
balsavimų į JAV LB VIII Tarybą duomenų suvestinė

Balsavimo rezultatai skaičiuoti, bai. 27, 1876

>

Apylinkėse gavo balsų
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Babickienė Aušra 19. 323 153 57 2 554
Brazaitis Henrikas 8 • 197. 9 23 *• 237
Bublys Romualdas . 15 ' 293 156 40 2 506
Budrienė Jadvyga 7 130 4 15 — 156
Butkus Antanas 12 252x 31 20 1 316
Dučmanas Zenonas 5 135 37 15 — 192
Kun. .Kijauskas Gediminas 19 391 -- 200 65 2 677į
Kudukis Raimundas 17 334 97 42 1 491
Lenkauskas Edmundas 6 285 191 49 2 533
Malskis Jurgis a 210 39 4- — ■ 258
Malsiąs Jurgis 5 210 39 4 ■— — 258
Nasvytis Algirdas 10 161 10 39 1 227
■Širvaitis Algis 16 258 64 23 1 362
Vaičeliūnienė Kazė 9 168 11 16 — .204
Žiedonis Kazys 10 205 156 27 — 396
Iš viso balsavo Apyl. 15 31 655 9 210 83 12 1051
Neužskaityta 15 — 21 9 2 -- 10 57
Iš viso balsavo Apygardoje 1015.

; JAV LB Ohio Apygardos Rinkimų Komisija
■1976 m. gegužės mėn.... d. ' ’

svarstė LB Ohio apygardos iri 
! Cleveland, Ohio, L B apylinkės1 
linkimų komisijose iškilusius’ 
reikalus ir priėjo tokių išvadų.

1. LB Cleveland, Onio, apylin
kės balsavimo lapelių skaičiavi
mas. Vyr. rinkimų komisija, 
apsvarsėiuti Šios apylinkės rin
kimų komisijos balsų perskai
čiavimo akte iškeltus faktus, ’ 
priėjo šių išvadų:

a) Cleveland, Ohio, LB apylin
kės rinkimų komisijos pirminin-' 
kas, paprašytas patikrinti tam 
tikrą skaičiavimo lapą, ’būtų 
tikslingiau pasielgęs, jei į šį pa
tikrinimą būtų pasikvietęs Sent 
vieną komisijos narį;

b) komisija neturi pagrindo 
netikėti antro balsų skaičiavi
mo .daviniais, ypač, kad pirma- ‘ 
me balsų skaičiavime sąmonin
gai ar nesąmoningai padarytos 
skaičiavimo klaidos per antrąjį 
balsų skaičiavimą pasitvirtino:

' < S

.xepnxiau^uinos Lietuvos įkais statyti 
žemės banko rūmai Kaune

i IHIJ! 
iif

HhHhq!! » x'< i

ir ivim

savo

Seinų katedrą, daljar jo^ kardinolui, dalyvavo visi 
guliiAic būti is ‘ aukoti 1 enkjjo, ų- kitą krttšlą

tėvų būžnyrins. - skundėsi į <ivashiinkai ir svečiai, šių di- 
scini&kw. įdėlių Iškilmių melu lietuviai su

ii, pats savomis akimis ^dke įrašytu lotvnu kalba pla- 
kaip po oficialių len-j k**tu prasiveržė iki tribūnos ir 

- • .atsistojo prieš ją. Plakate buvo
1 įrašu:.: Įsidžinžk 11; 16 — 1975. 

giedoti lietuvis-’-Mes htduv ai ineldžiumc I-enki- 
jos bažnyčios dvasiškiją, kad 
būtą grąžinta Seinų parapijos 
bažnyčiai lietusių kalba. Kaip 
pasakojama* lai pamalęs Seinų 
vyskupas ir jo padėjėjai, paba
lo ir iš pykčio net drebėti pra-

JAV LB Ohio Apyg. 1976 m. balandžio mėn. 24-25 d. 
balsavimų į JAV LB VIII Tarybą duomenų suvestinė 

Balsavimo rezultatai skaičiuoti geg. 1, 1976
Apylinkėse gavo’ balsų

Balsavimo rezultatai

PAGALBOS
Okupuotoje Lietuvoje lygia

grečiai šalia rusinimo, vyksta 
lenkiųimas. Tikėdamiesi išlai
kyti tautą gyvą ir atstatyti ją ne 
priklausomą valstybę etnogra
finėse sienose, turėtume dėti vi-

c) komisija nutarė laikyti ga-isas pastangas, kad visame pa- 
liojančiūs tik antro balsų skai- šaulyje esantieji lietuviai • išlik- 
čiavimo, daryto 1976 m. gegužės tų lietuviais. Tai būtų pasauliui 
1 d., davinius.

2. LB Pittsburg, Pa., apylin-Į 
kės balsavimo reikalu. Iškilę , . • , .
Cleveland, Ohio, nesusisprati- .lietuvių kietumu pasaulis 
mai dėl šioje apylinkėje įvykdy- sk^tyiiis.
to antro balsų perskaičiavimo i Vilniaus Krašto Lietuvių Są- 
dar labiau paaištrėjo, svarstant 
LB Pittsgurgo apylinkės balsa
vimo rezultatus. LB Ohio apy
gardos rinkimų komisija, jaus
dama atskirų tautiečių jai pri
metamą nepasitikėjimą ir rei
kalavimus kai kurių LB Ohio 
apygardos ir Clevelando apylin-

kės balsavimo reikalu. Iškilę 
Cleveland, <

įrodymas, jog lietuviai niekuo
met nesileis jokiomis priemo
nėmis sunaikinami. Tik su to-

;Iš viso balsavo Apygardoje 1015.
į • - JAV LB Ohio Apygardos Rinkimu Komisija..

4976 m. gegužės mėn... d. - į
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jų atstovus į LB PittsburgoO 3 o. 3* C ’ £ o 23 apylinkės balsavimo davinių ti
■ ? ■ . ' - o o o’ CO krinimą, nerado kitos išeities,

Babickienė Aušra • 19 332 153 57 2 563- kaip visą LB Pittsburgo apylin
Brazaitis Henrikas 8 198 9 23 238 kės balsavimo medžiagą persiųs
Bublys Romualdas 15 - ■ 295 156 40 2 508 ti vyr. rinkimų komisijai patik
Budrienė Jadvyga u 7 133 4 15 — 159 rinti.
Butkus Antanas 12 254 '31 20 1 318 Nors JAV LB Tarybos Rinki
Dučmanas Zenonas ; 5 136 37 15 .. ■ . . 192 mų Taisyklės ir nenumato to
Kun. Kijauskas. Gediminas 19 406 200 65 2 692 kio atvejo, kad vyr. rinkimų ko
Kudukis Raimundas 17 341. 97 42 1 398 misija turėtų tikrinti bet ku
Lenkauskas Edmundas 6 293 101 39 2 541 rios apylinkės balsavimo davi
Malskis Jurgis \ , 5 212 39 4 . ■ 260 nius, bet, turėdama, galvoje Cle
Nasvytis Algirdas 10 168 10 39 1 228 velande iškilusius nesusiprati
širvaitis Algis 16 262 64 23 1 366 mus ir nenorėdama jų dar la
Vaičeliūnienė Kazė 174 11 16 — 210 biau išplėsti, nutarė išimties ke
Žiedonis Kazys - 10 167' 156 27- — t 369 liu pati patikrinti visą jai siun
Iš viso balsavo Apyl. 15 31 655 9 210 83 12 1015 tiniu prisiųstą Pittsburgo apy
Neužskaityta 15 —— 21 9 2 — io 57 linkės balsavimo medžiagą. £jiun-

JAV LB 8-jai tarybai rinkti į Julius Veblaitis, savo š. m. ge- 
?vyr.. rinkimų komisija, kurią Į gūžės 18 d. posėdyje, Įvykusia- 
šudarė Kazys Jankūnas, pirm., Į me Vlado Audėno' bute, 845 
ir nariai Vladas Audėnas ir i Monmouth Rd., Union, N. j.,

- -. 7
Vladas Audėnas ir i Monmouth Rd., Union, N. J.

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 metrikaeiją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, Dl. 60608.

tinys buvo gautas komisijos pir
mininko vardu, bet atidarytas 
visiems komisijos nariams da
lyvaujant. Iš LB Pittsburgo 
apyl. rinkimų komisijos balan
džio 29 d. rašto ir prie jo pridė
to balsuotojų sąrašo su adresais 
paaiškėjo, kad apylinkėje bal
savo 210 lietuvių^ tačiau sąraše 
nėra balsuotojų parašų, kaip te
reikalauja JAV LB Tarybos rin
kimų taisyklių 42 str.

Atsižvelgdama į tai, vyt. rin
kimų komisija nutarė laikyti, kad 
LB Pittsburgo apylinkės rinki
mų komisijoje balsavo 210 as
menų, bet jų atiduotų už atski
rus kandidatus balsų tiems kan-1

junga, stovėdama rytinių bei 
pietinių •Lietuvos sienų sargy
boje, į tas sritis ir kreipia dė
mesį. šiuokart ypatingą dėme
sį atkreipiame į Suvalkų, Seinų 
ir Punsko lietuviškas sritis, su
trumpintai vadinamu Suvalkų 
trikampiu, kuris šiuo metu įjun 
gtas į Lenkijos ribas. Lenkai tų 
sričių lietuvius visokiausiomis 
priemonėmis spaudžia sulenkė
ti. Lietuviai, nesileisdami lenki- 
narni, šaukiasi viso pasaulio lięĮ 
tuvius dvasinės ir moralinės 
paramos.. Kaip įrodymą pride
dame žurnalisto Antano Lau
kaičio šiais metais lankiusio Su 
valkų trikampio lietuvius “Dir 
voje” aprašymą. Dėkojame ‘Dir 
vai’ ir A. Laukaičiui už suteik
tas žinias, kuriomis pasinaudo 
darni specialiai sutikome su at 
vykusiais iš Suvalkų trikampio 
lietuviais, kurie patvirtino, kad 
aprašyta tikra tiesa. Mes, rem
dami jų pagalbos’ šauksmą, sa
vo keliu kreipiamės į viso lai
svojo pasaulio lietuvių kalboj 
leidžiamus laikraščius ir prašo 
me A. Laukaičio aprašymą per 
spausdinti, paraginant visus lie 
tuvius atkreipti Į tai dėmesį, 
kad imtųsi, akcijos. Taip pat 
kreipiamės į visus lietuvių veik
snius, kurie daugiausia jiems 
galėtų padėti, ypač į asmenis, 
kurių kompetencijoje žinyba, 
per kurią daugiausia pasireiš
kia lietuvių lenkinimas.

Tikimės, jų šauksmą išgirsi
te visi ir to, dideliu lietuvišku
mu pasireiškiantį kampelį jo 
neapleisitė. Jei gerbiame poetą 
vyskupą A. Baranauską, lai ne 
apleiskime ir jo lietuviško pali
kimo !

V. K. L- Sgos Kanados krašto 
Valdyba

- Laukaitis apie Suvalkų 
trikampį

Žurnalistas Antanas Laukai
tis, 1976 m. birželio 24 d. Nr. 
26, “Dirvoje”rašo:

—SEINAI, šio miesto, esan
čio apie 30 kilometrų’nuo Pun
sko, vardas yra man nepapras
tai brangus. Čia vyskupas A- 
Baranausko vyskupavimo me
tais ir sekretoriumi - kancle
riu buvo mano dėdė prelatas J. 
Laukaitis, nuo metų buvęs ir ži 
nomo Lietuvoje laikraščio “šal 
tinio” redaktorius. Dar vaiku 
būdamas iš jo paties ir kitų apie 
Seinus, lietuvų kovą su len
kais juose ir kita, esu labai 

1 daug girdėjęs. Ir dabar būnant, 
senesni žmonės geru žodžiu pri 
siminė 'Rusijos kalėjime mirusį 
—prel. J. Laukaitį. Pačiuose 
Seinuose lietuvių nedaug, ta
čiau apylinkėse apsčiai lietuvių 
ūkininkų. Didžiausias vargas ir 
rūpesčiai yra lenkų dvasiški jos 
persekiojimas ‘ir draudimas lie 
tuviškų apeigų, pamaldų ir kt. 
Lietuviams yra Seinų vyskupo 
lenko paskirta maža buvusi vo 
kiečių bažnytėlė, tačiau lietu
viai jos visai nenori.. .

— Kaip mes katalikai dzū
kai, kurių tėvai ir seneliai statė

Ir tik 
i imčiau 
kiškų pamaldų, bazilikoje pasi 
like apie 200 lietuvių, be kimi 
go, pradėjus 
kas gegužinių pamaldų gies- 
m€*s, buvo pradedami lenkų 
stumdyti. Man darant nunirau- 
kas, jie tai pamatę su kunigu 
pasišalino ir visas ūkininkų mal 
das stebėju iš pašalies.

Seinuose lietuviai yra tiesiog 
vejami iš bazilikos ir vyskupas 
M. Sasinowski viešai išsireiškė, 
kad jam yra geriau nustoti 4,- 
(XX) lietuvių tikinčiųjų, negu lei 
sti jiems bazilikoje turėti lie
tuviškas pamaldas, vyskupas 
ir kunigai lietuvius čia laiko blo 
giau negu šunis- Pagal lietuvių 
pasakojimus Seinuose, jie čia 
yra apsaugoti nuo fizinių susi
dūrimų su lenkais tik valdžios 
ir milicijos, kitaip lenkai kata
likai lietuvius, bazilikoje ar už 
jų ribų, išmuštų. Jeigu čia yra 
kunigas geras lietuviams ir no
rintis jiems padėti, tai labai 
greitai jis yra vyskupo iškelia
mas kitur- Prieš Kalėdas čia bu 
vo tiesiog grumtynės bazili
koje su pačiais kunigais ir jų 
palydovais., kurie lietuvius no
rėjo išmesti. Tačiau dzūkai yra 
tvirti ir. palietę juos lenkai, žiau 
riai apsiriko.

Lietuviai Seinuose yra labai 
pasipiktinę vyskupo Deksnio ir 
prelato Tulabos raštais, kuriuos 
lietuviams skaitė (nerodė) len 
kas vyskupas Sasinowski, šaky 
damas, kad šie lietuviai dvasiš 
kiai užgyrė jo kaip vyskupo pa
ramą, duodant jiems bažnytėlę. 
Seinų ir Punsko lietuviai per 
mane prašo pakviesti vysk. De 
ksnį ir prel. Tulabą atvykti į 
Seinus ir patiems įsitikinti kaip 
šis vyskupas ir kunigai skriau
džia lietuvius ir kaip jie pasku- 
tiniausiais žodžiais, net grasin
dami amžinąją prapultimi, vie 
šai per pamokslus puola šiuos 
tik savo bažnyčią, ir tikėjimą 
mylinčius dzūkus.
Padėkime Punskui ir Seinams.

Prieš porą mėnesių Seinuose bu 
vo oficialus katedros pakėlimas 
į baziliką. Vadovaujant Lenki-

Punsko ir Seinų lietuviai pra 
šo viso laisvo pasaulio lietu
vius dvasinės ir moralinės pa
ramos:

1. Rašyti protesto laiškus ir 
raštus Seinų vyskupui adresu: 
18—100 Lomža, Sadowa 3, J. E. 
Ks- Bp. M. Sasinowski, Poland, 
protestuojant prieš uždraudi
mą visų lietuviškų religiniu 
apeigų ir nedavimą naudotis 
Seinų bazilika-, kuri vra lietu
vių tautos istorija ir praei
tis.

2. Lietuvių vyskupams ir dva 
siškijai, ypatingai Romoje, pa
dėti šiuo reikalu Punsko ir Sei
nų lietuviams.
3. Nesiųsti jokių paramos siun 

tinių iš Amerikos ir Australi
jos per Seinų ir Punsko para
pijos dvasininkus, nes šie siun 
tiniai atiduodami ne lietuviams, 
o lenkams, vėliau 
dėkos laiškus, net 
dėmis lietuviškai, 
nių, per paskutinį 
viai gavo tik 2.

4. Prieš siunčiant siuntinius,' 
vargingų lietuvių adresus rei
kia būtinai gauti iš Lietuvių 
Draugijos, o ne iš parapijų.

5. Jokiu būdu neduoti aukų 
ir pinigų Vidugirio bažnyčios 
statymui, nes šio kaimo ir apy
linkių bažnyčia yra Seimuose 
ir šios bažnyčios pastatymas au 
komis iš užsienio, būtų tik lie
tuvių galutinis išvijimas iš Sei
nų bazilikos.

6. Padėti lietuviams Varšu
voje, Punske ir Seinuose spau
da, knygomis, gaidomis ir daug 
artimesnių tarpusavio bendra
darbiavimu, ko dabar taip trū
ksta.

(Nukelta į 5 psl.)

parašant pa
ir su pa var
is 27 siunti- 
laiką lielu-

didatams neužskaityti.
Vladas Audėnas, Kazys 

Jankūnas, Julius Veblaitis 
1976 m. gegužės 20 d.

(Bus daugiau)

Taupykite dabar 
pas mus

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N*u|l«n«M galima gauti pultely knygy, kurio* papuoš bot koki# 

knygų rolnta ar lentyna.
Aleksandra* Pakalniški*, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

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

A. Pakalniški*. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.

Dr. Kary* Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 
Hals viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštai? virš.

Prof. Ved. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- 
RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2.00; D dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais ----— --------- ------------ . .

Gra-
SS.OO

'5

____________ ________________ _ J2.60 !h
H«nrikM Toma* — Tamalaurica*, LIETUVI5KASIS PAMARYS, i 

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

P. K«*IOna«, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos < 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3. j

Janina Nartnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 J«L--------------------------------------------- :------- --------- J

M. Gudeli*, POVILAS MLERIS.. biografijos bruožai 232 
puslapiai --------------------------------- ———--------------- S3 °0 J

Knyga* užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. R KONČIAUS knyga

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

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

site Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

I73S So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

I i?

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 jsi-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. • • ,

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Investavimo knygelės sąskaitos neša
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KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykių 

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

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. Juozai B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės Ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas gan m a įsigyti atsilankius į. Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halrtrf Street, Chicago, HL «0608

UNIVERSAL
SAVINGS &L0AN ASSOCIATION

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

TEL. 421-;Įsteigta 1923 metai*.
Įstaigo# pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six montas. $7.00 per 
three months. Canada >30.00 per year; 
other countries $31.0C‘ per year.
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Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose: 

metams _____________
pusei metu-----------------
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui 

Kitose JAV vietose; 
metams ____________

pusei metu

$30.00
$16.00
$8.00
$3.00

$26.00
$14.00

$7.50
$2.50

$30.00
$16.00

$31.00
$18.00
$4.00

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui .

Kanadoje:
. metams________

pusei metu _____
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams '__________
pusei metu--------
vienam mėnesiui ..

Naujienos piina kasdien, išskiriant 
sekmadienius Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted SL. Chicago 
ŪL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.,

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu. 

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

Maitina laikraščius klaidingom žiniom
Praeitą antradieni Įspėjome skaitytojus apie Mask

vai šunuodegiaujančią didelę žinių agentūrą. Dabar 
norime papildyti tos pačios agentūros žinias, tingių re
daktorių paruoštas. Mes citavome Kanadoje leidžiamo 
laikraščio The London Free Press korespondento iš Le
ningrado paduotą žinią, liečiančią Pabaltijo pavergtas 
tautas ir nepriklausomybės netekusias valstybes.

Minėtame rašinyje nurodėme, kad Leningrade žinią 
paruošęs ir centrui persiuntęs korespondentas jos visai 
nepatikrino. Jis gavo viską paruoštą iš sovietų užsienio 
ministerijos propagandisto ir nieko nepatikrinęs per
siuntė New Yorkan, dideles organizacijos centran, o ši 

.tokią propagandinę žinią išsiuntė 1,7000 laikraščių bei 
radijo stočių JAV, ir 1,200 angliškai leidžiamų laikraščių 
užsienyje. Jis tvirtino, kad Pabaltijo valstybių diploma
tai Washingtone turi labai aprėžtą diplomatinį statusą, 
kada jiems visą laiką yra pripažįstamas pilnas diploma
tinis statusas. Niekad jis nebuvo aprėžtas, niekad 
kas jų neįspėjo ir niekad niekas nesirengė mažinti

nie-

bet
ra-

Tas pats korespondentas, nepasirašęs pavardės, 
veikiąs viską tvarkančios AP organizacijos vardu, 
šė, kad Leningrade esantis Amerikos konsulas regulia
riai nuvažiuoja Į Pabaltijo valstybes, kai ten rengiami 
Amerikos kultūriniai renginiai. Tai yra neteisybė. Ame
rikos konsulas reguliariai ten nevažinėja, nes Amerika 
jokių renginių pavergtuose Pabaltijo kraštuose neren
gia. JAV yra pasirašiusios “kultūrinių bendradarbia
vimo” susitarimą su Sovietų Sąjunga. Ta sutartis Įpa
reigoja sovietų valdžią, Įsileisti Į sovietų teritoriją Ame
rikos muzikus ir dainininkus, bet ji taip pat Įpareigoja 
ir JAV vyriausybę Įsileisti Į Ameriką sovietų šokėjus 
ir dainininkus. Viena Amerikos muzikų grupė buvo nu
važiavus Į Vilnių, kur galėjo atvykti ir Leningrade esan
tis Amerikos konsulas. Visa Pabaltijo valstybių stritis 
yra paskirta Leningrade esančiam Amerikos konsului, 
tai jis gali ten nuvažiuoti bet kada, kada jam atsiranda 
reikalas suteikti patarnavimą Amerikos piliečiui arba 
daboti kad sovietų valdžos atstovai neprisikabihtų prie 
Vilniun nuvykusių Amerikos muzikų.

PAVASARIS EINA KARPATŲ 
KALNAIS

Rašo Dan Kuraitis

Pačiame aerodrome rusų tranpsporto lėktuvai už
muši- tris čekų karius, saugojusius aerodromą. Kai iš- 
šlaūžę sovietų tankai iš lėktuvų, tai du jų tuojau su
triuškino dar kitus tris čekų kareivius, nustebusius ir 
nežįnančius ką daryti. Jie nemanė, kad iššliaužęs so
vietų tankas, jokio ženklo nedavęs ir nieko nesiklau
sęs. šliauš tiesiai ant kareivio ir ten pat ji sutriuškins. 
Dubčekas buvo informuotas apie šį sovietų tankų žy
gdarbį. Panašiai pasielgė sovietų tankai, priartėję prie 
čekų banko. Tankas priartėjo prie durų, o kai vienas 
kareivis užėjo iš užpakalio pasižiūrėti, ir išaiškinti, 
čia atsitiko, su kuo jis turi kalbėti. Jis bandė prieiti 
prie tanko bokštelio ir paklausti viduje esančių so
vietų karių, ko jie nori. Iš tanko vidaus ijis neko ne-

konsu- 
išleido

Press

Tuo Amerikos konsulo Leningrade b baigir- 
sLKad AP atstovams būtų aiškų ir visi lietuviai žinotų, 
tai reikia priminti, kad pirmas Amerikos konsulas kon-! 
sulas, iš Leningrado'nuvykęs Į Vilnių, jį pasitikti pa-j 
vergtos Lietuvos “užsienio ministerei”, Vidaus miesto 
burmistrui ir kitiems komunistų primestiems pareigū
nams aiškiai pasakė, kad mano atvykimas į Vilnių visai 
nereiškia dabartinės Lietuvos vyriausybęs, jos paskelb
tos teisinės padėties ar sovietų valdžios pripažinimą, 
Mano atvykimas yra grynai informacinio pobūdžio. Nei 
aš, nei JAV vyriausybė Lietuvos prijungimo prie So
vietų Sąjungos nepripažįsta ir prašau iš mano vizito 
nedaryti jokių toli einančių išvadų.

Sovietų valdžios atstovai, šitaip atvykusio Ameri
kos konsulo pasveikinti, pasijuto tarytum būtų šaltu 
vandeniu apipilti. Jie buvo pasiruošę ko gražiausiai 
Amerikos konsulą priimti, o vėliau skelbti apie ‘ “tary
binės valdžios” pripažinimą, bet turėjo keisti visus pla
nus. Jie buvo mandagūs su konsulu, davė jam prašomas 
informacijas, užsiminė apie “nepaprastai didelę konsu-1 
lo atvykimo reikšmęę” bet neturėjo drąsos skelbti, kad 
Amerika jau pripažįsta lietuviams primestą okupacinę 
valdžią ir “komunistinę sistemą”.

Kad karštakošiai nedarytų tolimų, išvadų iš 
lo nuvykimo Į Vilnių, Valstybės Departamentas 
specialų pranešimą ir išsiuntinėjo visai spaudai, 
rėjo gauti ir Washingtone dirbantieji Associated
atstovai. Jeigu jie to pranešimo neišmetė Į gurbą, tai jis 
ir šiandien turėtų būti Pabaltijo kraštus reikalus liečian
čioje byloje. Kiek tai liečia lietuvišką spaudą, tai tas pra
nešimas buvo paskelbtas Naujienose ir lietuviškuose sa
vaitraščiuose. Turint tokį Valstybės Departamento pra
nešimą, negalima tvirtinti, kad Lietuvos, • Latvijos ir 
Estijos diplomatinis statusas yra aprėžtas.

Tas pats bevardis korespondentas iš Leningrado, 
paminėjęs, kad Petras Didysis: 710 “inkorporavo Pabal
tijo sritį Į Rusijos imperiją” ir kad tos žemės ten pasili
ko iki Antrojo Pasaulinio Karo pabaigos, šitaip rašo: •

“Po to, Latvija, Lietuva ir Estija tapo silpno
mis nepriklausomomis valstybėmis, bet netrukus ap
linkui esančios didelės valstybės pradėjo kapoti jų 
teritorijas. Lenkija suruošė . militarinę kampaniją 
1929 metais, kurios metu buvo atimta dalis teritori
jos. Vėliau Lietuvos valstybės buvo priversta atiduo
ti Hitleriui Klaipėdos kraštą. Stalinas pareikalavo 
ir gavo jūros bazes Antrojo Pasaulinio karo pra
džioje, prižadėdamas nesikišti i minėtų valstybių vi
daus reikalus. Jis vis dėlto visas valstybes okupavo 
ir prisijungė jas 1940 metų birželio 15 dieną. Buvo 
paskelbta, kad sovietinio stiliaus parlamentai buvo 
sudaryti kiekvienoje valstybėje ir kiekvieria respub
liką vienbalsiai nutarė prisijungti prie Sovietų vals
tybės” ((The London Free Press, 1976 m, liepos 21

Kiekvienam lietuviui aišku, kad šios agentūros ko
respondentas kiekviename sakinyje skelbia nteisybę. 
Jeigu jau žmogus ryžosi informuoti savo skaitytojus apie 
Pabaltijo valstybių likimą, tai jo pareiga buvo, surinkti 
tikslias žinias. Nei Petras Didysis inkorporavo Pabalti
jį, nei lenkai 1929 metais sumažino Lietuvos teritorijas, 
nei Stalino primesti parlamentai vienbalsiai nutarė pri
sijungti prie Sovietų valstybės. Visa tai padaryta taip 
apgraibomis, kada AP centras labai lengvai būtų galėjęs 
patikrinti žinias ir neklaidinti angliškai skaitančių žmo
nių.

girdėjo, bet tankas staigiai patraukė atgal ir vietoje 
Į sutriuškino čeku sargą. Sovietų tankistai turėjo įsa- 
I kymą elgtis žiauriai su žmonėmis ir kareiviais, kad 
t jie nebedrįstų pasipriešinti sovietų karo jėgoms.
’ Juo daugiau tankų išsirisdavo čekų aerodrome, 
tuo didesnis jų skaičius riedėjo prie tiltų ir svarbes
nių įstaigų. Kada buvo užimti patys svarbiausieji če
kų centrai, keli tankai nuriedėjo prie čekų komunis
tų partijos, čekų karo vadai buvo gana gerai infor
muoti apie valdžios žmonių nutarimus ir buveinę. 
Rusai manė, kad čekų valdžia posėdžiaus premjero 
arba užsienio reikalų ministerio buveinėje, bet ten
nieko nerado. Tada Rusams buvo pasakyta, kad visi 
yra susirinkę čekų komunistų partijos centre.

Ten nuriedėjo keli tankai. Rusų karininkai tuojau 
įsiveržę į vidų. Tankai buvo apsupę visą namą. Nie
kas negalėjo išsiveržti laukan. Niekas nei nesirengė 
išeiti. Kartu su sovietų tankistais į namo viršų lipo 
ir keli sovietų karininkai, gerai informuoti apie vald
žios atstovus. Ten buvo ir čekistai, ėjusieji suimti 
Dubčeko ir vidaus Reikalų ministerio.

Vidun įsiveržusieji rusų karininkai tuojau liepė 
visiems atsistoti prie sienos ir iškelti pankas aukštyn. 
Kai išaiškino, kuris yra Aleksandras Dubčekas, tai 
jam tuojau liepė išeiti laukan. Dar tame pačiame 
kambaryje jam liepė atiduoti revolverį peili ir kitus 
ginklus, jeigu turėjo. Koridoriuje jo jau laukė Čekis
tai, pasiruošė vežti ji į aeRodromą ir pradėti tardyti. 
Dubčekas dar norėjo prašyti . rusų, kad leistų jam 
pasakyti antra kalbą karo jėgoms, liepiančią sustoti 
ir nesipriešinti rusams. Apie jokią antrą kalbą ru
sai ir klausyti nenorėjo.

Tuo tarpu, čekų radijas kartojo to paties Dubčeko

suvienijimo ilgą amžių, ne kas 
j kitas, o tik nariai yra tas lai
das, kuris gali užtikrinti Susi- 

Į vienijimo rytojų — ateitį.
Tad tuoj po 58-ojo Seimo 

Bostone, t y. 1974 m. liepos 
5-6 Pildomosios Tarybos šuva 
žiavime buvo sudaryta .Vajaus 
Komisija, susidedanti iŠ Povi
lo Dargio, Alexandra Chapli- 
ko ir Genovaitės Meiliūnienės. 
šiai Komisijai -buvo pavesta 
paruošt taisykles ir vadovaut 
visam naujų narių telkimui. 
Vajų nutarta pavadiųtį SLA 
90 metų sukaktuviniu vajumi. 
Tuo vardu buvo apeliuojama į 
Susivienijimo Kuopas, valdy
bas, pavienius narius tapti or
ganizatoriais ir prašyta ener
gingai veikt, ugdant Susivieni
jimą naujų narių verįavimu, 
ko daugiau naujų narių gavi
mu. Ne vien per savo organą 
‘Tėvynę’ kalbėjau' bet taip pat 
per draugingą Susivienijimui 
spaudą — laikraščius ‘Dirva* 
‘Naujienas’, ‘Keleivį’- ir ‘Vie
nybę’ kalbėjau, ir esate skai
tę mano paties ir kitų rašytus 
straipsnius, kuriais bųvo-'pa- 
kartatinai primenamos atviros 
durys į Susivienijimą, be palio 
vos ėjo paakinimai stoti į Su
sivienijimą.

Be to, esu kalbėjęs ir gyvu 
žodžiu SLA. 5-osios Apskrities 
suvažiavime 1974 m; gruodyje 

Į New Yorke; SLA 6-osios Aps- • 
Jkrities (jų j u b iliejiniamfe) 
Į tais 1975 metais, vasaryje Chi- 
| cagoje; SLA 2-osios Apskrities 

Sveikinu Jus, atvykusius į Visas Susivienijimo 90-ies suvažiavime Bostone ir Bračk- 
59-ąjį SLA seimą organizacijos metų gyvenimas buvo daugelio tone 1975 m. gegužyje. Visose 
reikalų svarstyti. Mūsų suvažfą’ šviesių ir gerų norų asmenų) mano kalbose vyraujančia te- 
vinąai yra lyg didelė Susivieni-j vairuojamas. Tų žmonių dalis] ma buyo: gaut Su$ivieįjjimui 
jimo šventė, teikianti mums na- jau yra iškeliavusi Anapiliu-1 naujų narių.'1 '
jų jėgų ateities veiklai. Kartu Amžinybėn. Mes su meile ir ■ Re vįSn fn] naujų nąrių gavi 
seimas, kaip aukščiausias orga-j pagarba ir šiame seime prisi- muį panaudojau irądijos. 1975 
nizaėijos sprendžiamasis ir vai- minsime juos. . ■ •: '
dymosi organas, savo, paskirti- Džiaugiuos, kad šį sukaktu x __ ____ _ . ___ _ _
mi prisideda prie būsimos veik vinį riaportą tenka man daryti labai dažnai kalbu per mano 
los naujų gairių nustatymo. ne įur kitur, o Chicago], kuri 

Kaip SLA prezidentas, patei- yra buvusi liudininke Šusivie-

• Puntukas Anykščiuose

DARGIS KALBA APIE SLA
X «. t ' -L., *. A . .S-. • V y ' t M -

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
prezidento Povilo P. Dargio 

raportas 59- tam seimui Chicago j e, 
1976 m. liepos 6 d.

Sveikinu Jus, atvykusius Į

reikalų svarstyti. Mūsų suvažia į šviesių ir gerų norų

jų jėgų ateities veiklai. Kartu Amžinybėn. Mes su meile ir

los naujų, gairių, nustatymo. ne kur kitur, o Chicago], kuri

suvažiavime 1974 m: gruodyje

cagoje; SLA 2-osios Apskrities

Be viso to, naują- nąrių gavi

m. vasario pabaigoj kalbėjau 
per Laisvę Žiburį New Yorke o

paties vedamą radiją Pittsbųr 
ghe. .' ■

Kas tuo 'buvo, laimėta?
Buvo laimėta akivaizdi Qrg8 

nizatorių talka, kuriai besįdar 
tbuojant pavyko laimėti bent 
tiek, kad Susivienijimo narių 
mažėjimas nors kiek yra sus
tabdytas.

Tačiau, Gerbiamieji/- Seimo 
Delegatai, tuo narių klausimas 
neužsibaigia. Narių skaičiumi 
Susivienijimas turi’augti, ir to 
kiam uždaviniui atlikti mes 

gų, ne iš laikraščių, ne iš radi-'je iškėliau svarbą pačio pa- negalime daryt pertraukos po? 
jų, televizijų, o paimtas iš gy-1 grindinio organizacinio “tur-j ilsini. Tepatarnauja iri šis Sei- 

L y. narių. Taigi, tik dėka mas tokiam pareigingumui sus 
jiimo-, turtingo'išgyvenimais ir narių, ir, svarbiausia, kad jie tiprint, kad, nelaukdamos ra- 
pergyvenimais, paimtas iš to, yra skaičiuojami tūkstančiais, ginimų iš SLA vadovybės, Kuo 
ko būta, kas yra dabar, ką, ti Susivienijimas yra sukaupęs ir;pos siųstų naujų narių prašy- 
kriausiai, perduosime irt ryto- pinigą, ir kitokį medžiaginį mus Centrui ir sukeltų tokį vū- 
juį, nesibaigiančioms dienom turtą, o taip pat ir moralinį ka su mūsų bendrą džiaugsmą ku 
su rūpesčiais, nerimu ir veržlu pitalą. Ne kas kitas, o tik na- riam į Susivienijimą suėjom, 
mu vis į ką nors geresnio. įnai užtikrino iki šių dienų Su- (Nukelta į 2 psj.)J

kiu savo pranešimą seimui. Jis 
apima iš dalies mano darbus 
nuo 1974 m. liepos 1 d. iki 1976. 
m. jiepos 5 d., t. y. nuo prtaeito. 
iki šio seimo.

Šis mano raportas sutampa 
su mūsų brangios organizaci-j 
jos 90-ties ir JAV metų ^gyva- 
vimo sukaktimis. •

nijimo Įtemptų, dramatiškų 
Seimų, ir visa.pasižymėjusi įna 
šu geros nuovokos, sveiko su
pratimo Susivienijimo labui.

Pastarieji dveji metai Susi
vienijime yra paskutinieji žings 
niai į-šią mūsų pasiektą 90-ties
metų sukaktį. Tuose paskuti-

Kai teikiu šį raportą Jums, niuose ir labai svarbiuose žin- 
mielieji Delegatai, tai žinoki-' gsniuose nuo pat pradžios šios 
te, kad jis surašytas ne iš kny-, kadencijos Pildomoje Tarybo-

venimo, gyvenimo mūsų, gyve- to,”

testavo prieš sovietų karo jėgų įsiveržimą į Čekoslo
vakiją, prašė, kad jos pasitrauktų ir kad Jungtinės 
Tautos tuojau išsisiųstu komisiją į Pragą ištirti, kas 
darosi Čekoslovakijoje.

Tuo metu Dubčekas dar nežinojo, kad vienų ir 
tuo pačiu metu, kai sovietų karto jėgos jau buvo užė
musios Pragą ir visur buvo pralaužta čekų siena, į 
Čekoslovakiją pradėjo varžtis Rytų vokiečių, lenkų, 
vengrų ir bulgarų karo jėgos. Daugiausia įsiveržė vo
kiečių, vėliau ėjo lenkai, o mažiausiai buvo bulgarų 
ir vengrų. Pasirodo, kad visos šios karo jėgos nuo 
Bratislavos konferencijos ruošėsi invazijai. Panašiai.
elgėsi ir sovietų karo jėgos. Brežnevas pasirašė susi
tarimą, kuriuo prižadėjo mažinti įtampa, tuo tarpu 
sovietų karo jėgoms buvo duotas įsakymas įsiveržti 
į Čekoslovakiją. '

AMERIKOS LIETUVIAI PROTESTUOJA
* Amerikos Lietuvių Taryba, patyrusi, kad sovietų 

karo jėgos įsiveržė į Pragą suėmė premjerą Dubčeką 
ir pagrobė visą teritoriją, labai griežtai protestavo.

Altas pasiuntė Dr. Grigaičio ant greitųjų suredago- 
tas telegramas tuometiniam prezidentui Johnsonui, 
Valstybės sekretoriui Dan Rusk ir Amerikos amba
sadoriui prie Jungtinių Tautų ponui John Bali. Pra
šė prezidentą ir Valstybės sekretarių pareikšti grieš- 
čiausią protestą prieš sovietų karo jėgų jsivaržimą į 
Čekoslovakiją Sovietų valdžia neturėjo jokios teisės 
į čekų teritoriją. • J ‘ į ;

Bet dar griesžtesnis . protestas- buvo prieš vokiečių' 
komunistų karo jėgų įsiveržimą į Čekoslovakiją. Vo
kiečiai komunistai nieko bendro neturėjo su čekoslo-, 
vakija. Naciai įsiveržė į Čekoslovakiją, atsiplėšė dalį

protestą ir kneipimąsi į Jungtines Tautas. Čekai pro-į čekų žemės, o dabar jau komunistai daro tą patį.
, — NAUJIENOS, CHICAGO g. ILI-----THURSDAY, August 5, 1976

Rugp. 22 dienos vakarą jau buvo žinoma, kad į Če
koslovakiją tos. dienos vakare: isiverže lenkai, veng
rai irt bulgarai,- Amerikos Lietuvių Taryba tada rei
kalavo atšaukti vokiečių lenkų ir kitų komunistinių 
valstybių karo dalinius. Bet kiečiausias reikalavimas 
buvo sovietų karo vadams ir to meto vyriausybei, nu
tarusiai įsiveržti į nedidelės valstybes neginamas 
žemes.

Dr. Grigaičio parašytas įžanginis .buvo dar griež
tesnis. Jis priminė, kad Brežnevas Kosyginas ir Pod- 
gorinas, atvykę į Bratislavą, prižadėjo čekams taiką 
ir neliesti čekų žemių, o čia, nieko niekam nepraneš
šę, net nepaskelbė karo, pradėjo karo veiksmus prieš 
nedidelę ir nepasiruošusią gintis valstybę Europos 
centrę. > , .

Atsimenu, kad mes visi, kurie tuo metu buvome 
Chicagoje sekėme kasdieninius įvykius, buvome labai 
pasipiktinę, Gaudėme laikraščius, kad patirtume, kas 
Europoje darosi ir kokios visos tos sovietų interven
cijos bus pasekmės.

Dubčekas, patynęs apie sovietų transporto lėktu
vų nusileidimą ir viso Pragos aerodromo užėmimą, 
spėjo per radiją pareikšti Sovietų karo jėgų vado
vybei įr Sovietų Sąjungai griežtą protestą prieš įsi
veržimą į čekoslovąkiją. Jį, bekalbantį per rądiją, 
čiupo sovietų pulkininkai, įsiveržė 1 komunistų parti-, 
jos centrą. Visiems ruinsai liepė- atsistoti ir iškelti ran
kas, o kai išaiškino, kuris yra Dubčekas, tai tuojau lie
pė jam atiduoti-revolverį, iškrėtė jo kišenes ir išsive
dė.-čekai Dubčeko nematė ilgus mėnesius. '

' (Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITl^s^ 
DIENRAŠTI “NAUJIENAS*
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489-4441 561-463-5 .

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 ft WESTERN AVE. < 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso tek HE 4-1818 ,
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 7lst STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 Iki 7 vaL popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMfiTRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI • * 
' 26U W. 71st St. — Tėl. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’'.

Vai, pagal susitarimą. Uždarytav tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR * 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telefu 776-2880;
Neujas rez. teief.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, špec. MOTERŲ ligos 
Ofisai: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

V. Tumasčnis, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso teief.: HEmiock 4-2123 
Rrtld. teief.; Glbson 8-6195 

Priima ligonitis pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti teief. HE 4-2123 
Jei neatsiliepia, tai teief, GI 8-6195

F. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

X2S Aparatai - Protezai. Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

a (Arch Supports) ir 11.
Vai.: 9—4 ir 6—8.. šeštadieniais 9—1 
2850 West 63rd St., Chicago 111. 60629 

Talaf.: PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR P ARA
KITUS SKAITYTI

BĮU J I K N1 S

.. Atsako i Nekrasovo .. 
laišką

New York Times savo liepos
23 laidoje įdėjo Bruno Shaw 
laišką, kuriuo atsakoma į Vladi 
mir Nekrasov laišką.

Nekrasov savo laiške Pekin- 
gą laiko didžiausiu pasaulio tai

rlinės Kinijos tautos esančios di 
deliame pavojuje.

Atsiliepdamas į ta», B. Shaw 
iškelia Maskvos grėsmę kaimy
nams ir taip dėsto: “Sovietų Są 
junga nuoširdžiai norėdama ap 
saugoti savo silpnesnius nuo tų 
pavojų, kurie gręsia Pekingo 
kaimynams, nušluoja nuo pa=. 
šaulio paviršiaus trijų neprik
lausomų kaimynų, Estijos, Lie 
tuvos ir Latvijos valdžios. Sovie 
tų Sąjunga pavertė Lenkiją sa- 
o marionetine valstybe. Sovie- lu buvo išsiuntinėti šiais me- 
tų kariai įžygiavę Čekoslovaki- tais, tad ir šiuo atžvilgiu šie 
ją, nužudė Jan Masaryk jos už- Susivienijimo metai nėra sau- 
sienių reikalų ministerį ir pa
vertė tą kraštą marionetine val
stybe. :

Sovietų tankai įsiveržė į.Ven 
griją, šaudė gatvėse, civilius gy
ventojus ir pavertė tą kraštą
marionetine valstybė, Traktuo- QU ^įvykių nuotraukomis. Tos 
darni Rytinę Vokietijos dalį, istorijos lietuviško teksto yra
kaip karo grobį, Sovietų Sąjun-,500 puslapių, o angliško (sąnt-j 
ga ir ją padarė savo" marionete rauka) per 100 puslapių. < 
(taip pat ir Rylų Berlyną, ne
paisant jos pasirašytų sutarčių 
su karo Sąjungininkais). Vi
som šiom marijonetinėm vals
tybėm,' Įskaitant ir Sovietų Są
jungos nuosavą Gulago salyną, 
tas pavojus nebegręsią.-.Jos vi
sos yra Maskvos globojančiose 
rankose. - ELTA

DR. KURŠIS SENAI

Jau prieš 300 metų lietuvis gy
dytojas Dr. Kuršis, dabartiniam 
New Yorke vertėsi gydytojo 

praktika •
Amerikos Nepriklausomybės 

200 metų sukakties proga, Cle- 
velando miesto centro bibliote- 
koje LB vietos apylinkės rūpes
čiu/iš lietuviškų’ organizacijų 
atstovų sudarytas komitetas, 
kuris suruošė: Meno, audinių, 
rankdarbių, medžio * drožinių, 
spaudos — knygų ir kitą paro
dą. Ji vyko centro bibliotekoje 
birželio men. 5 dieną su lietuvių 
pasirodymu kalbomis, menine 
dalimi ir kita. r

Parodėlėje dalyvavo ir ame
rikiečiai. Kar. Juozapavičiaus 
šaulių kuopos valdybos rūpes
čiu buvo pagamintas didelis lie 
tuvio Dr. Kuršio paveikslas ir 
parodoje išstatytas, kaip vieno 
pirmųjų lietuvių Amerikoje.

Dr. Kuršius, yra didelė mums 
lietuviams asmenybė, nes jis 
prieš 30P metų buvo pirmas 
Niujorko miesto gydytojas ir 
aukštesnės mokyklos direkto- 
riuš Niujorko mieste. Ttib laiku 
— 1656 m. tą kraštą valdė Olan 
dija ir miestas vadinosi New 
Amsterdam. Tas didis lietuvis

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

Tel. WAV5-8O63

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

2443 WEST 63rd STREET 
Tifonai; PR 8-0813 Vr PR 8-0834

Mnksmamo arba liūdesio valandom 
gražiau«i-< j+lč: k zziiz

<nu paruošimui tr sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT’* -jyf /AS) 

-r DAUBARŲ SONUS
5525 So. HaHem Ave. — 586-1220

DARGIS KALBA ...
(Atkelta iš 4 psl.)

Ne vien buvo apeliuojamą 'kaktų vinių metų ne eilinė lie- 
į narius, kviečiant į talką ver- (aviškam gyvemmui, Susi vi e- 
buot naujus narius Susivieniji- mjimo žmonėms, be abejo, pir 
mui. Buvo neužmirštas Bosto- moj eilėj. ’ 
no Seime iškeltas pageidavimas 
mokėti nariams dividendus. 
1974 .m. rugsėjo 29-30 ,ir spa
lio 1 Pildomosios Tarybos su
važiavime buvo priimtas nuta 
rimas išmokėti dividendus už 
1972 ir 1973 metus tiems, ku
rie 1974 m. gruodžio 31 buvo 
SLA nariai Aktuarų pagalba 
apskaičiavimo formulė' buvo 
sudaryta pagal 1) apdraudos 
j-ūšį, 2) apdraudos dydį, 3) ap 
sidraudusio amžių ir 4) nario 
laiką Susivienijime.

Tie dividendai čekių pavida-

si, o su. dovanėle kiekvienam.

Prie labai reto irt svarbaus 
darbo reikia skirt ir SLA Istpri 
jos paruošimą. Veikalas per 
600 puslapių, iliustruotas asme

Savos ir mūsų pačių parašy 
tos istorijos Susivienijimui la
bai reikia. Ir dėl to, kad tai 
yra vieša organizacinio gyve
nimo dokumentacija, ir dėl to, 
kad Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje būtų daugiau pažįs 
tarnas dažnam lietuviui, o ir la 
bai dėl to, kad būtų ištiesinta 
lai, ką kiti yra sukreivinę, ra
šydami apie mūsų Susivieniji
mą. Taigi, mūsų pačių istoriją, 
parašyta istorija patarnaus is 
torinei tiesai.

Tai tiesai .atskleisti laikas 
yra atėjęs, kai iki šiol turėjom 
tik SLA pirmųjų trisdešimties 
metų parašytą istoriją, o nuo 
1916 metų, t y. ištisas 60-ies 
metų laikotarpis, dalinai esąs 
archyve ir nematomas viešam 
gyvenimui, dalinai išsklaidy
tas periodinėj spaudoj, nėra, 
arba, tiksliau kalbant nebuvo 
aprėmintas vienu veikalu, vie 
na knyga, kuri duotų pilnėspį 
ir teisinga SLA gyvenimo vaiz 
dą. '

Susivienijimo 90-ies metų 
istorija jau yra ne tik,parašy
ta, bet ir atspausdinta čia^ toje 
pačioje Chicagoje. Gaila, ne
buvo galima suspėti su uždė
jimu tai istorijai viršelių, kad 
būtų galima jau čia jums, ma

Dr. Kuršis, mums lietuviams su 
darė didelę garbę, kad ir lietu
viai dar prieš Amerikos Nepri
klausomybės atgavimą buvo 
šiąm kraštui įnešę nemažą kul 
tūros įnašą.

Laike parodos, prie Dr. Kur
šio paveikslo visą laiką stovėjo 
grupės amerikiečių ir kitų tau
tybių piliečių. Tas žiūrovams 

. liudijo, kad jau lietuvių tauta 
ir. prieš 300 metų buvo kultūrin 
ga ir aktyvi. M. Smelstorius 

Alfredas Jakštas tęsia
studijas

Alfredas Jakštas, kuris prieš 
40 metų pradėjo studijas kaip 
premedicinos studentas ir ku- 

: ris per paskutinius 15 metų 
. rūpinosi Chicagos meno insti
tuto tapybos darbais kaip kon
servatorius atstatęs' daugiau ne 
gu 400 kūrinius, praeito sek
madienio Chciago Tribune sa
vo pasikalbėjime sako:

“Aš pabaigiau kaip tapybos 
konservatorius vietoje buvęs 
žmonių chirurgu.” Jis gavo iš
silavinimą Harvardo universi
teto Fogg muziejuje ir jo nuo
mone, tokios studijos turi tę- 
sties 10 metu. <- .

_ - ’ ‘ ? '■
IMgal jį senųjų meistrų dar

bai nėra tiek daug neigiamai 
paliečiami šviesos, kaip moder
nūs, kurie yra daromi su, nau
jomis medžiagomis. Jis pataria 
laikyti paveikslus prie mažos 
Šviesos.

lonfis Delegatai, tą istoriją ir 
.’padalinti. Tai bus nors ir po-, 
(šeiminė, tačiau risvien šių su-

D^raito i.aujleiios

Nebuvo užmirštas buvusia
me Bostone Seime iškeltas de- 

I legatų pageidavimas Susivie
nijimui įsigyti paoilsio namus. 
Buvo dairomasi ir tyrinėjama 
vasarvietėse tokių nuosavybių, 
kurios atitiktų, susivienijimo 
reikalavimus: kad tuo galėtų 
pasinaudoti (Hžiuina organiza 
cijos narių, kad pati nuosavy- 
bė-namas būtų visais atžvil
giais patogus lankytojams, ir, 
pagaliau, kad ir kaina būtų 
įveikiama Susivienijimo iždui.

1975 metų vasarą buvo tiria 
ma Atlantic City; New Jersey, 
irt Floridos vasarvietėse, apžiū 
rint kai kurias sužinotas par-„ 
duodamas nuosavybes. Deja, 
Nuosavybių Komisijos, apžiurę 
ti namai nebuvo tokie, kad bū
tų buvę galima apsistoti jiems 
įsigyti. Malonu, kad šio Seimo 
įnešimuose yra kai kurių Kuo
pų paakrtojamas pageidavi- 

jmas poilsio namus pirkt Toks 
pageidavimas' bus geru paaki
namu Nuosavybių Komisijai 
naujoje kadencijoje paritempt 
ir pageidavimą realizuot.

(Bus daugiau)

PAGALBOS ŠAUKSMAS
(Atkelta iš 3 psl.)

Po pąmadų ir nuoširdžių vieš 
nagių pas Lenkijos lietuvius bu 
vau užtikrintas, kad Punske ir 
Seinuose dar negimė toks len
kas ir dvasiškis, kuris 
dzūkų įstengtų atimti 
ką kalbą., maldą ir 
juos lenkais. ' a

iš šių 
lietuviš- 
padaryti

• Masažas yra labai mėgia
mas Japonijoje nuo senų seno
vės. Senovėj buvo net keliau
jantys masažistai.. Įstalymai rei 
kalavo, kad jie būtų visiškai 
akli.

■-i.i

i- Gimusi PELIKSĄ

Mirė 1976 m. rugpjūčio 3 d* 8:30 vai. ryto, sulaukusi 47 metų am- 
žiaus. Gimusi Chicago. Illinois.

Pasiliko nuliūdę: vyras Aleksandras. 2 sūnūs — Alex ir Jonas, 
brolis Jonas Peliksą, jo žmona Dolores su šeima ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Beverly Ridge koplyčioje,. 10415 S. Kedzie Avė.
Penktadieni, rugpjūčio 6 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš kop

lyčios į Queen of Martyrs parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamal
dų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Dorothy Tikilas giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutęikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
» Vyras, sūnus, brolis, marti, giminės

Dėl informacijų skambinti PR 94411.

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

_ MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
- ■' L. ' • :--------------------

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
rMrektorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
144$ So. 50th Ave^ Cicero, IIL Phone: OLympic 2-1003

pirmųjų metinių sukakties proga, užsakytos penkerios mi
šios Romoje, kurias atlaikys prcl. K. Razminas šiandien, 
rugpiūčio 5 dieną.

Kitas įjenkias mišias laikys vysk. A. Deksnys.

Be Lo, velionei pagerbti ir atminti, $1,000.00 dolerių 
auka įteikta Vytauto Didžiojo šaulių rinktinei. Ta pačia 
intencija pasiųstos aukos lietuvių labdaros organizacijoms
— Balfui, Alvudui, Lietuvos Dukterims, lietuviškai spaudai
— Naujienoms, Lietuvos radijo valandėlėms, Lietuvos Vy
čiams ir Lietuvos laisvinimo veiksniui — Amerikos Lietu- 
rių Tpirybai. -ę* . f ' 'z * •. ,•

Artimuosius ir pažįstamus šių metinių proga prašo 
gražiomis mintimis prisiminti velionę.

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK CR SŪNŪS 
J _ (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpuhlic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VTntinia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, DL 974-4410

Liūdintis vyras

P. J. RIDIKAS
3SS4 So HALSTED STREET Phone: YArds 74911
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Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

• 1 a
"Saule ir skydas yra Viaspats, malonę ir garbę jis suteikia. Vieš

pats neatsako gera tiems, kūne elgiasi nekaltai". — Psalme 84:11. -
’Mūsų tekstas suteikta* daug paguodos Dovido klasei, Dievo mylimie

siems, pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
saulė ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
nuo viso, kas galėtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tų. kurie 
jį myli ir yra jo pašaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin
tus užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galime žiūrėti i ateitį, pilnai ti
kėdami, kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasišventusiems ir ištikimiems Jėzaus 
Kristaus pasekėjams.

VW žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra m U 
rusieji? I tę klausimą atsako knygute kiltis po mirties", kurię gausite 
nemokamai. Rašykite;

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

ALTS Detroito skyrius š. m. 
rugpiūčio 8 d., sekmadienį ren
gia išvyką gražioje ir jaukioje 
Onos ir Česio šadeikų sodyboj, 
28975 Wellington Rd., Farming 
ton, Mich., tarp 12 ir 13 mylių 
prie Middle Belt Rd.

Važiuojant Middle Belt Rd. 
nuo 12 mylios į šiaurę už % my 
lios yra Wellington Rd., į jį 
reikia sukti dešinėn. Maistu ir 
gėrimais pasirūpins rengėjai. 
Skyriaus valdyba maloniai kvie 
čia visus Detroito ir apylinkių 
lietuvius išvykoje dalyvauti.- 
Pradžia 12 vai. Ištikus lietui Ša 
deikai dalyvius priims po slo
gu. Rengėjai ALTS-gos Detroi
to skyriaus valdyba.

Tautos šventės minėjimas
, Tautos šventės minėjimas į- 

vyks"'rugsėjo 12 d. 1 vai., sek
madienį Kultūriniame centre, 
ruošia LB Detroito skyrius. Mi- 
nėjiman kviečiami Detroito ir f 
apylinkių lietuviai • skaitlingai. 
dalyvauti.

R. ir O. Valatkų išleistuvės
Rapolas Valatka, buvęs Lietu 

vių Radijo Melodijų ilgametis 
vadovas, tad Valatkams išsike
liant iš Detroito sudarytas or
ganizacijų komitetas išleistu
vėms suruošti. Komitetą suda
ro Antanas Zapareckas, pirmi
ninkas, nariai:. Viktorija Čepo- 
lionytė, Albertas Misiūnas, Leo 
nas Matvekas, Alfonsas Juška, 
Vladas Staškus, Antanas Su- 

jkauskas, Jonas .Švoba ir Alfon- i 
’sas Žiedas. Norintieji dar gali į 
komitetą įeiti. Išleistuvių balius, 
numatytas sekmadienį, spalio 
10 d., pradžia 1 vai. d. Kultūri
niame centre A. Sukauskas

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

• Didžių didžiausiu meške- 
riotoju (nemeluojant) laiko
mas anglas Edward F. Spence, 
autorius knygos “Lydekų meš
keriotojas”. Jis. jas gaudė, viso 
pasaulio. , vandenyse ir . sugavo. 
8,000, bet visas, paleido atgal į 
vandenį. . !

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID 
V

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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



studijoms. Kolegijos preziden- 
j tei dr. Virginijai R. Keehan yra 

. ių Bendruonic J nesvetimi lietuvių reikalai.
/ — Standard Fed. Savinas A 

Ix>an b-vės Visuomeninių 
kaly direktorė Barbara J. Jero
me Baumhart praneša,kad prie 
šios lietuvių finansinės institu
cijos prisijungė First Fed. S. & 
L. Auroroje Standard b-vės 
prezidento ir tarybos pirminin
ko Justino Mackevičiaus J r. 
priklausomybėj. Viceprez. John 
F. Klorus bus skyriaus -A u po
roje vedėjas.

— Gabija Juozapavičiūtė iš 
Kanados, Pasaulio Lietuvių Jau 
nimo S-gos pirmininkė, rugpiū- 
čio 21 d. susitiks Frankfurte su 
Vokietijoje* sudarytu Jaunimo 
Kongresui ruošti komitetu, į ku 
rį įeina: A. Šmitas — pirminin 
kas ir nariai — V. Bartusevi
čius, dr. G. Bau ras, A. Herma-- 
nas, Ą. Lukas, R. Šileris ir R. 
Žutautaitė.

RLB Prezidiumas ir Centro Valdyba ~ S°listai/e™a Linkevičiū- 
‘te ir Bernardas Prapuolenis pa 

---- kviesti dalyvauti Australijos 
----- — Southwest kolegijoje, 7.500 Lietuvių 
J | So. Pulaski Rd., Įvedama dau- 

_ gelis praktiškų kursų studijuo
ti pageidaujamas specialybes: pakviestas Jūros tyrimų centro

AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOMENE 
MALONŪS J A V .LIETUVIAI, 
Keorganizuotos ir Registruotos JAV Uetuv

nės Tarybos Prezidiumas ir Centro Valdyba skelbia. Rugsėjo 
mėnesį Lietuviu Bendruomenės solidarumo -ir vienybės mėne
siu. Kviečia visus lietuvius iškilmingai paminėti mGsų Tautinę 
Rugsėjo Aštuntosios Dienos švente.

Tarybos Prezidiumas ir Centro Valdyba kviečia visas lie
tuvių organizacijas, jų padalinius, klubus, seniūnijas, apylin
kes, apygardas, lietuvių parapijų vadovus ir pavienius lietu
vius įsijungti, kad Aštuntoji Rugsėjo----Tautinė Šventė būtų
iškilmingai atšvęsta.

Ruusėio mėnuo yra mokslo mokyklose pradžia. Prezi
diumas ir C. Valdyba prašo lietuvių tėvus, nežiūrint kaip bū
tu sunku, savo vaikus siųsti Į lietuviškas mokyklas, kuriose 
yra ugdoma lietuvybės dvasią-

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. 
(13 St., Chicago, Ill. 60629. Kiekvienam aukotojui bus pasių
stas iždininko pakvitavimas.

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

Dienų programose' 
Melbourne mieste.

— Prof. dr. Vytautas Klemas

sąskaitybą, prekybą, verslo ad- direktorium Delaware univer-
Afiesto mero Pensininkams ministraciją, finansij mokslus,' sitete Centre dirba 9 proceso

riai ir 6 daktarai. Jie naudoja-

čius po Mfcbi^:inu ežerą, rytais j wahtED
kas nori pameškerioti ir-popiet 
pasigrožėti ežero pakrantėmis. 
ŠiuD reikalu inforinačijas tel
kia laiyo kapt. K. Pumpūtis, tel.
927-3.559. - p

Dar bus dalyvaujama Jūros : 
Dienoje, rugpjūčio mėn. 14 d. j 
Union Pier, Mich., Lietuvos ka 
riuoni. šventės minėjime, “Ka- , 
rio” žurnalui paremti parengi
me ir vienoje programoje Lie
tuviai Televizijoje.

Kuopos šauliai dar yra numa 
lę šiemet suruošti išvyką Į gani 
tą su šeimomis,.jūrininkų va
karą, plaukiojimo sezono uždą 
rymą, ir Kalėtų eglutę.

Buvo veikiama ir kuopai pir 
niininkaujaut Mykolui Maksvy
čiui. Aukota Tautos Fondui 
500- dol., Simo Kudirkos Fon
dui 120 dolj spaudai 100 dol., 
Detroito jūrų šaulių stovyklai 
100 dol., ALTai 75 dol. ir po 25 
dol. r 
VLIKuiir LB. ? ' - <

Pagyvėjus šios kuopos veiki
mui, į kuopą stoja vis daugiau 
naujų narių? ir paskutiniame 
valdybos' posėdyje priimti na-' 
riais: Petras .Malėta, Jonas Vir 
pša, Kazimieras Valantįnas, Ra 
sa

FEMALE
 Darbininkė v fikU________

^vVFATJfc^TORSr , 
1 . 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 

(Hancock Center)

PERSONAL
Asmeny Ieško

^..YPATINGAI SKUBIAI PAJIBŠKO- 
MAS liepos pradžioje mirusio PRA
NO STRAZDO - BURBOS brolis, gy
venąs Chicagoje ar jo apylinkėse.
. Brolis ar ir šiaip giminės skubiai 
atsiliepkite: . ■

ALGIRDASJONYS. ;
307 Burlington Avė..
Delanco. Ji. J. 08075.

_<.Brighton -Parko apylinkėje priva- 
i senyva 

moteris ieško kompanijonės. Gyven
ti atskirame kambaryje arba gali at
važiuoti Tel. 864-017L

11 tuamstikos mokyklai, čiuose namuose gyvenanti

Ppdis ir Vida Zinkjis. S. P.

AR JAU PASIDARĖTE 
? • •/- TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu' Jums gali daug 
padėti teisininko Prano Š a l o 
išleista knvga —

^KA 1P~ SUDAROMI ■
Įstaiga praneša, kad mėnesinis 
pašnekesys su Chicagos pietva-

apdraudę, raštvedybą ir kito
kias. Rudens cemestras prasi- . sj er(jvių satelitais ir kitomis 

karių pensininkais bus rugpiū- dės rugpjūčio 16 d. registracija moderniomis priemonėmis.
čio 13 d. nuo 9:30 ryto iki 12:30
vai. popiet Bataan salėj, 4046 S.
Western Ave. Bus pranešimai 3000, Ext. 248. Kolegijoje yra 
ir atsakymai Į Įvairius pensinio dieninės ir vakarinės klasės su 
kų klausimus.

ir informacijos, o studijos — 
rugs ėjo 20 d. Teirautis tel. 735-

plačiausiu pasirinkimu dalykų

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 ct., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

VEIKLA GEN. DAUKANTO 
JŪRŲ ŠAULIŲ KUOPOJE
Visuotiniame metiniame šios 

kuopos narių susirinkime ge
gužės mėn. 9 d. buvo išrinkta 
nauja kuopos valdyba šios su
dėties: pirm. E.' Vengianskas, 
vicepirm. V. Zinkus, sekret. J. 
Ulevičius, ižd. V. Navickas 
moterų vadovė V. Zinkienė, kul 
tūriniams reikalams K.Vidžiųs, 
sporto vadovas A. Martinkus, 
laivo kpt. K. Pumputis ir ligo
nius lankyti V. Galeckas.

Ziono atominė jėgainė 
teršia aplinkos orą

.Taršos ir?Aplinkos Problemų 
organizacijos pirmininkė Cathe 
rine Quigg.skunde Illinois Ko
mercijos Komisijai pareiškė, 
kad Commonwealth Edison ko 
mpanijos branduolinės (atomi
nė) jėgainė prie Zion Į šiaurę 
nuo Chicagos, paleidžia Į aplin
kų radioaktyvių dujų 6 kartus 
daugiau, negu yra leista neken
kiant.

Mrs. Quigg pranešė, kad per 
pirmuosius tris šių metų mėne
sius matavimai parodė radioak 
tyvių dujų atominėje jėgainėje 
prie Zįon, III, padidėjimą šešis 
kartus daugiau negu yra Bran-

% . duolių RegūĮįavimo Komisijos 
Išrinkus šios sudžties kuopos] jeisfaf

Su legoliškomis formomis
Knyga gaunama Naujienų 

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

Lietuvių Spaudos Klubo 
.,. susirinkimas

šių metų rugpjūčio 6 dieną, 7 
vai. vakaro, Chicago Marquette 
Parko Fieldhouse salėje, S. Ke- 
dzie ir Marquette Road pietva
karinėje sankryžoje, šaukiamas 
Lietuvių Spaudos Klubo susi-, 
rinkimas. Klubo nariai ir- pri
jaučiantieji prašomi dalyvauti.

Klubo Valdyba

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekių.
MAISTAS U EUROPOS SANDELIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5.9209

valdybą, veikimas smarkiai pa 
gyvėjo. Organizuotai dalyvauta 
kapų puošimo ir mirusiųjų pa
gerbimo dienoje, ALTos ren
giamame Sovietų Sąjungos da
romo lietuviu tautos naikinimo 
minėjime Ciceroje, Sovietų Są
jungos Pavergtųjų Tautų de
monstracijoje Čikagos miesto 
centre, Lietuvių Dienoje, Keno
sha, Wis.’ ir k.

Didelį patarnavimą daro šios 
kuopos šauliai kiekvieną sekma 
dieni'du kartu su savo motori
niu laivu pavėžindami tautie-

žmonėm mažinasi 
įvariais būdais 

• . •’ rPncetono. universiteto studi- 
. .■ f * • ‘ »

jos parodė, kad..visam amžiui 
sterilizacija daugėja tiek spar
čiai, kad daros/yięna iš populia
riausių gimdymų.kontrolės prie 
monių poroms tarp 25 ir 44 me 
tu amžiaus. - /

Lyginant su 4‘piliulės” . varto
jimu, sterilizacija Įsudaro 28.5 
nuošimčiu, o piliulių vartoji-

šunys kasmet siikandžioją 
po tris milijonus žmonių

- Jungtinių Valstybių Humane 
Society surinktomis žiniomis, 
šunys- kasmet JAV-bėse Įkanda 
nemažiau kaip 3. milijonams 
žmonių, iš kuru mažiausiai 30,- 
000 žmonių turi pakelti skaus
mingą skiepijimą -nuo, pasiutli
gės. Praeitais metais tik 2 žmol 
nės mirė JAV-bėše šunų apkrė
sti pasiutlige.

REAL ESTATE SALE 
Narnai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
£ ffi ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ,. KREIPKITĖS |

4 PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentas
2212 Vv. Cermak Roa? Chicapn U’ Virgiui? 7-7747

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIAT^S — VERTIMAI: ’ 

į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS —BELL REALTY'
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-22'2:

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow RUD’S RKA U ESTATE su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil- ° XV1-'Z3-LJ j. j. u
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock- 

I Weil. $22,000.
2 PO 5 MŪRINIS. Gentainis šildy

mas gazu. 2 mašinų garažas.
62-tra ir Talman. $29,900.
3 BUTAI ir tuščia krautuvė. $360 

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

IEŠKO pirkti mūrini ar medini na
mą Bridgeporte. vieno ar dviejų auk
štu su beismontu ir garažu. Agen
tams nesikreipti.

Skambinti 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, Hl. Tel. 
737-1286:

--- Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 1 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybėj pra- 

, , • šymai ir kitoki blankai.

-AIKRODtlA! IR BRANGEMYBtS
£ Pardavime ir Taisymas

VM WEST 6*th STREET
. : REpubHc 74 Ml

PIRKSIT _ PARDUOSIT — 
. NUOMOsrr.

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI <
Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVĖ. CHICAGOJE . 
Tol

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

135-TA IR ARCHER AVĖ.
Tel 257-5861

PASTOVŪS NAMAI . 
MARQUETTE PARKE

- 4
2 BUTŲ moderniai įrengtas namas 

už Kedzie. žaliame parke. Virš $4,000 
pajamų. Kainuoja' $30,000.
4 BUTŲ mūras 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 muro garažas. Atskiri šildy
mai. Įrengtas beismontas. Arti 71- 
mos ir California. $55,000.

6 KAAIB. 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

Te? 737-7200; arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS •
Namų Stalybi Ir Ramentas

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS Memet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

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

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

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, 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 i 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: Chleagojt Ir Kanadoje metama — $30.00, puse* metų — $15.00, 

trims mėn. $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $2-50.- Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus .‘ 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Are 
Chicago, HL 80632. Tol. YA 7-5TW L_______ s______ ;____ _

' ♦ Turkijos sultanas Musta
fa 3-sis (1717-1774) buvo tėvas 
582 vaikų, jų tarpe nebuvo nė 
vienos dukters.

♦ Nesvaifcu, kaip teisingi ir 
dori privačiame gyvenime bū
tume,, bet jeigu neturėsime ge
tų Įstatymų, mes negalėsime 
kaip tauta žengti pirmyn (Te
odoras Roosveltas). ' <

FETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS,. savininkas 
778-8166

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš W0PA, 

1490 ki A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki p®ktadienio 12:30— 
1*00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7157 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

NAUJIENOS,
T'39 So. Halsted St,

Chicago, HL 60608

Siunčiu dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

6 _ NAUJIENOS, CtT'AGO 1, ILL— THURSDAY, August 5 1976

SODYBŲ PIEVELES
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 ' •, ’

SODYBŲ PIEVELES ’•
1 v' ’ * T ,

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šių 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: A '

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

..DIDELE ĮTAKA J VAKARŲ..
- EUROPĄ

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

Dviejų savaičių ekskursija iš Chi
cagos Į minėtas Lietuvos įtakos vie
tas išvyksta rugpjūčio 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.

HEATING AND AIR
CONDITIONING '

- . DOMAS ŽUKAUSKAS
t. 4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 TeeL VI 7-3447

, D Ė M E S. I O
62—80 M .AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis: 
A.LAURAIT’5

■ 4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pfit kviečiama skambinti 
arba rašytiprašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
oroga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai patai gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
įdresus.

Juozės Vaičiūnienės knygos •

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato psŲ daug paveikslų. Kaina S2.00.

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

■- ~ ~ ’ i. ■ _ t- >

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: '

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

'(Pry.

—^Kiekvienas Ireluvū gali ap 
drausti gyvybę nuo $100 iki 
[0,000 Susivienijimo Lietu- 
ų Amerikoje (SLA) organi- 
tcijoj. Vaikams ir jaunūo- 
ams pigi TERM apdrauda: 
,000 tik už 3 dol. metams, 
ems yra ir Taupomoji — En 
>wment apdrauda aukštajam 
okslui arba studijoms. Klaus’ 
te apie grupinę Akcidentalę' 
įdraudą organizacijų na-J

HOMEOWNERS POLICY

Call Frank Zapolis

GA 4-8654

STATE FA tM

tMSUBAMCE

State farm Fire and Casualty Company

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

P6-® vienlnteŲ

NORMANĄ

ei. 263-5826 
(Įstaigos) ir 
677-8489

185 North Wsbash Areno* 
2nd Floor Chicago, DI. 60601

iams — tik $2 UŽ $1,000 ap-j BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
raudą. Del Šių ir kitokių m- .naujienose- — nmi geriausią 
innadių akambinkRe Knati- „skrkima BIZNYW 
ai Austin^ % Naujienos 
•L 421-6100. (Pr),




