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LOVELAND, Colo.—šeštadie
nio naktį prasidėjusiam Thomp
son upės potvyniui sunaikinus 
ir nunešus daugumą pastatų su 
žmonėmis, Estes Parko srityje 
buvusi religinė stovykla Cam
pus Crusade for Christ su 61 
'stovyklaujančiais valkais sek
madienį rastą nenunešta ir vi
si vaikai sveiki gyvi, bet ketu
ri pamokslininkai važiavę auto-

sugadintų 
sumažėjęs

Oter One Million Lithuanian 
In The United States

Esą, 
skaičius

ČIKAGA 
dalyje buvo padegtas neapgy
ventas apartmentinis namas. Po
licija rugpjūčio 4 jau turėjo su
ėmusi 4 įtartinus jaunuolius, re
miantis liudininkų parodymais. 
Tarpe tų keturių suimtų yra 3 
broliai Sharpe..

daug deguonies,- kas davė -vil
ties rasti Marse biologinę gy
vybę. Bendrai tas klausimas 
mokslininkams dar nėra- aiškus. 
Jie tik spėlioja ir laukia toli
mesnių pranešimų iš Marso.

Tuo tarpu stoties “ranka” yra 
paėmusi antrą Maršo žemės pa-
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Vežikų unija 
kelia byla

61 VAIKAS IŠLIKO GYVAS; 
KETURI MALDININKAI žŪVO

Tačiau 
priklausąs 
nąs, kad pašto reikalai negerė
ja, bet blogėja. Jis gavęs tokį 
Įspūdį priimdamas ir skaityda
mas savo korespondencijas. Jis 
manąs, kad Amerikos paštas ga
lėtų pasimokyti iš užsienio paš
tų veiklos ir jų tvarkos. -

•WASHINGTONAS. — Ameri
kos pašto pareigūnai pareiškė 
Atstovų Rūmų vyriausiam pas
tų- priežiūros ir tikrinimo komi
tetui, kad pašto patarnavimas 
gėrėjas, Įrengus paštuose 1 bil. 
dol. kaštavusią siuntinių skirs
tymo sistemą, 
siuntinių 
40%.

— Mums nėra jokio išskaičia
vimo leisti statyti tarptautinius 
aerodromus, iš kurių pakilę lėk
tuvai, tariamai žvejų laivų ap
saugai, lengvai galėtų būti pa
versti kariškais, operuojančiais 
visai kitais tikslais ir sumeti
mais, —. oareiškė admirolas.

Wisconsine šiomis dienomis buvo labai karšta, bet 
Darlingtono miestelyje, prie Pecatonica upės vasarotojai 
ir vietos gyventojai suruošė irkluotoje lenktynes. Kad su
šilę sportininkai bent kiek atvėstų, tai Darlingtono gaiš- 
srininkai pirmiausią tikslą pasiekusius irkluotojus ap- 
švirkščia šalto vandens srove.

ST. LOUIS. — Demokratų pa-r 
tijos perinktas Missouri sena
torius milijonierius Jerry Litton 
žuvo lėktuvo nelaimėje. Su. juo 
kartu skridę šeimos nariai ir 
lakūnas taipgi buvo užmušti: 
žmona Sharon, du vaikai — 
Scott ir Linda, — ir lakūnas P. 
Rupp.

Demokratų partijos Missouri 
valstijos komitetas rugpiūčio 7 
susirinks į posėdi ir ieškos kan
didatų žuvusio senatoriaus vie
tai užimti.

žuyęs ^^ąĮoriųs. JAtton mili
jonus sukrovė gerindamas gy
vulių veislę ir juos augindamas. 
Jis- į Atstovų Rūmus buvo iš
rinktas pirmą kartą 1973 m.

minėtam
sen. Paul Simon ma
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prasidėjo riaušės
JOHAN ESBURGAS. — Pie

tų Afrikoje juodžių neramumai 
bei riaušės, rodos, jau buvo pra
dėję nusiraminti, bet paskutinė
mis dienomis. suėmus neramu
mus kurstančius studentų va
dukus, riaušės vėl prasidėjo ir 
gana pavojingu mastu.

Neramumus daugiausiai ke
lia Soweto vietovės juodžiai. 15 
mylių nuo Johanesburgo, kurio
je, jų gyvena daugiau kaip vienas 
milijonas.

Rugpiūčio 1 daugiau kaip 
10,000 Soweto juodukų bandė 
prasivežti Į .lolianesburgą. Po
licija juos pasitiko ašarinėmis 
dujomis ir automatų šūviais. 
Trys juodžiai buvo nušauti ir 
13 suleista.

. Cąnberroje posėdžiavo JAV, 
Australijos ir Naujos Zelandijos 
atstovai, kad galėtų aptarti da
bartinę' padėti ir numatyti pla
nus ateičiai. Suvažiavusieji yra 
Įpareigoti rūpintis Amerikos, 
Australijos ir Naujos Zelandi
jos interesų saugumu šioje srity
je. Konstatavę, kad rusai sten
giasi koją Įkelti į Pacifiką. su
sirinkusieji nutarė ieškoti prie
monių, kad būtų teikiama di
desnė ekonominė pagalba Paci- 
fiko gyventojams ir užkirstas 
kelias bet kokiai sovietų karo 
jėgų ekspansijai Pacifike.

Hongkongas. — Iš Kinijos 
ateinančios žinios sako, kad so
vietų valdžia, siųsdama dideli 
lėktuvnešį Viduržemių jūrą, pla
nuoja siųsti kitus karo laivus 
ne tik Į minėtus vandenis, bet ir 
Į Pacifiką. Kinijos vyriausybė 
turi žinių, kai sovietų valdžios 
žmonės nori pasipriešinti Ame
rikos laivynui, kad vėliau galė
tų primesti savo valią kitiems 
kraštams ir žmonėms.

Tai yra naujas ir rimtas 
vietų ekspansijos žingsnis, 
ko pranešimai iš Kinijos, 
□iečiai yra Įsitikinę, kad dabar
tinė Maskvos vyriausybė vykdo 
tą pačią užsienio politiką, kurią 
vykdė Rusijos carai. Karo lai
vais bandė primesti savo valią 
ramiai gyvenusioms tautoms, to 
paties siekia dabartiniai Mask
vos valdovai. Oficiali Kinijos 
spauda tvirtina, kad 40,000 to
nų kar*> laivas “Kiev”. įplaukęs 
į Viduržemių jūros vandenis, su
daro pavojų visoms Viduržemių 
jūros tautoms, nes dabartiniai 
Rusijos valdovai yra “naujai ca
rai, išaugusieji iš seno carų šei
mos medžio”. — aiškina komu
nistinė Kinijos spauda. Kini
jos komunistai yra susirūpinę 
sovietų ekspansija Pacifike ir 
Pietų Azijos pakraščiuose.

/ z;.,., ;

Marso žemėje 
daug deguonies

PASADENA. — Marso pavir
šiuje nutupdyta Amerikos moks
lininkų stotis daro Marso žemės 
pavydžių cheminius tyrimus ir 
gautus davinius pranešinėja Pa- 
sadėnoje sėdintiems mokslinin
kams. Pirmieji pranešimai sa-

To paties valdžios radijo pra
nešimu, du specialūs kariški tri
bunolai teisė brigados vadą Mo
hammed Nur Saad, tariamąjį 
sukilimo vadą ir kitus 232 asme
nis. Tų teismų sprendimai bus 
paskelbti, kai Numeiry baigs 
juos patikrinti.

Laukiama ir daugiau ekzeku- 
cijų. ... • . ' -

Informuotuose šaltiniuose ka-1 
bama, kad nusmerktieji buvb su
šaudyti trečiadienį auštant. Vi
si buvo sudaniečiai.

Numeiry kaltina, kad liepos 
3 dieną nuslopintasis pasikėsini
mas padaryti perVersmą buvo 
darbas- 2,000 mercenacijų (sam
dinių) ir pabėgėlių sudaniečių, 
kuriuos apmokiho ir apginklavo 
pulkininko Muammar Kadafi ra
dikali Libijos valdžia.

Perversmo pasikėsinimas pra
sidėjo liepos 2 dieną, kai Nu
meiry grįžo iš Jungtinių Vals
tybių ir Vakaru Europos, Suda
no prezidentas Numeiry prane
šė, kad kautynėse, kurios sosti
nėje Chartoum trukdo dvi die
nas, buvo užmušta 700 sukilėlių. 
Valdžios pajėgos taip pat turėjo 
sunkių nuostolių. ■ '

Tai buvo trečias mėginimas 
nuversti Numeiry, kurs valdžią 
pasigrobė karišku perversmu 
1969 metais.

Grupė komunistų ir pro-ko- 
muništų suokalbininkų 1971 m. 
liepos mėnesį buvo jį, sugavusi 
ir suraišiotą palikusi preziden
to rūmų klozete prie Nilo, bet 
lojalūs kariai po trijų dienų jį 
išlaisvino ir'grąžino į valdžią ir 
galią. Trijų savaičių bėgyje jis 
tris civilius asmenis pakorė ir 
11 karių liepė sūšaudyti.

Grupė karininkų bandė nu
versti Numeiry praeitų metų 
rugsėjo mėnesį, bet pasikėsini
mas buvo sutriuškintas dviejų 
valandų bėgyje. Penkiolika as
menų buvo egzekutuota.

. paniekino teisiną
SAN FRANCISKASf— Ketu

ri žurnalistai Kalifornijoje bu
vo pakviesti į teismą liudinin
kais, bet jie atsisakė liudyti ir 
•išduoti panaudotų Žinių šaltinį. 
Taikos teisėjas įžiūrėjo jų at
sisakyme teismo paniekinimą ir 
todėl įsakė juos patupdyti į ka
lėjimą.

Kalifornijos vyriausias teis
mas laikinai sulaikė bausmės 
vykdymą iki vyr. Kalifornijos 
teismo nariai išsiaiškins susiju
sius su tuo klausimu teisinius 
ir žurnalistų apeliacijoje klausi
mus.

žurnalistų advokatai apeliaci
joje iškėlė du pagrindinius tei
sės klausimus: priverstinos 
bausmės ir baudžiamos. Pagal 
Kalifornijos įstatymus, tos dvi 
sąvokos pabrėžtinai yra skirtin
gos. Baudžiant priverstinai, žur
nalistai gali būti sodinami į ka
lėjimą iki gyvos galvos, bet pa
gal teisinę sąvoką “baudžiama- 

tik 5 dienas. K

Italijos vyriausybė 
gaus pasitikėjimą 
ROMA. — Krikščionių demo

kratų partijos sudaryta vyriau
sybė, ministerio pirmininko Giu
lio Andreotti vadovaujama, at
skleidė savo griežtos programos 
šydą ir todėl gavo iš- komunis
tų partijos taipgi ir iš socialis
tų, respublikonų ir socialistų de
mokratų nebalsuoti prieš suda
rytą vyriausybę, balsuojant pa
sitikėjimo klausimą,, arba visai 
nedalyvauti balsavime.’ A

Komunistų partijos nedalyva
vimas, balsuojant pasitikėjime 
klausimą parlamente, yra toks 
pirmas atsitikimas laike 30 me
tų, valdant Italiją krikščionių 
demokratų partijai, kurią remia 
katalikų Bažnyčia.

Andreoti sudarytos vyriausy
bės programoje yra punktai, 
reikalavo komunistai: išnaikin
ti mokesčių sukčius, įvesti griež
tą mokesčių tikrinimą ir sutvar
kyti suirusią civilinę tarnybą.

Angliakasių streikas 
plečiasi

. Prasidėjęs vakarų Virginijoje 
angliakasių streikas plečiasi. II- 
linojuje angliakasiai , taipgi pra
dėjo streikuoti paremdami Vir
ginijos angliakasių reikalavimus. 
Ulinojaus valstijoje yra 13 tūks
tančių angliakasių, kurių 9 tūk
stančiai neina i darba. Iš 58 mi
nojaus anglių kasyklių, 28 už
darė savo vartus.

Plieną gaminančios bendrovės 
baiminasi, kad ilgesnį laiką už
sitęsus angliakasių streikui, plie
no fabrikai gali pristigti anglių. 
Tuo atveju jie būtų priversti 
pradėti atleidinėti darbininkus.

Karo teismai teisia dar.232 suimtus 
nevykusio perversmo dalyvius

KHARTOUM. — Oficialiu Omdurman Radijo pranešimu, tre
čiadienį Sudano valdžia sušaudė 81 asmenį pasikėsinimą nu
versti prezidentą Jaafar Numeiry. Keturiolika kitų nuteista kar 
Įėjimu nuo 10 metų iki gyvos galvos. Visus teismo sprendimus 
pats. Numeiry asmeniškai patvirtino. : -

ČIKAGA. — Vežikų unijos 
sveikatos ir šalpos centrinis fon
das iškėlė teisme bylą draudimo 
ir kitoms bendrovėms bei jų di
rektoriams. jie kaltinami ne
sąžiningai elgiantis su paimtais 
unijos apdraudos pinigais. Jie 
daugiau kaip 7 mil. dol., įmokė
tus vežikų apdraudos reikalams, 
panaudojo bendrovių bei direk
torių asmeniškiems tikslams.

Kyšius tvarkąs 
įstatymo projektas 5 

WASHINGTONAS. — Rug- 
j įsiūčio 3 d?prez. Fordas įteikė 
kongresui svarstyti kyšius tvar- j 
kantį įstatymo projektą^ kuriai/ 
me numatyta reikalauti iš Ame- ' 
rikos bendrovių raštu pranešti 
Amerikos valdžios organams vi
sus bendrovės daromus mokėji
mus užsienio valdžios pareigū
nams ir taipgi pristatyti mokė
jimų įrodymus.

Prez. Fordas sako kad toks;r 7
įstatymas, jei jis bus priimtas,1 
atstatys užsienyje ir viduje pa
sitikėjimą Amerikos bendrovė
mis.

------------- :------------------------- Sovietų valdžios atstovai pasi- 
LP f pi t* tto 1 ? ziTi t o siūlė pastatyti aerodromus Ton— LtlOpiJOS rCV<rllL.C-Icl ga jr Vakarų Samba salose, jei-

7 i xt J * -gu minėtos salos leis rusams pa-
“ JAV nScpUSiriiniBS sistatyti uostus Pacifiko vande

nyno žvejų laivams. Dabartiniu 
metu rusai kalba apie žvejų lai
vus ir uostus, bet netrukus i mi
nėtus uostus jie siųs karo lai
vus. N'

WASHINGTONAS. — Ame
rikos’ senato Užsienių reikalų ko
miteto apklausinėjime, buvęs 

j 1963-67 metais JAV pasiuntinys 
* Edward Korry Etiopijoje pa- 
| reiškė, kad Etiopijoje revoliuci
ją sukėlė labai neapdairiai 
veikiantieji Amerikos tarptau
tinio išvystymo agentūros tar
nautojai, klaidingai vykdydami 
Etiopijos gyvenimui nepritaiko
mą- programą.' Jie auklėjo že
mės ūkio kadrus, nepritaikomus 
Etiopijoje. Jis įspėjęs valsty
bės' departamentą, bet nebuvo 
atsižv^gta: lr~taip ėjosi dar nuo' 
prer? Kennedžio laikų.

Ambasadorius Ę. Korry se- 
’nate pabrėžęs, kad imperatoriaus 
vyriausybė buvo bizantinė, feo
dalinė, autokratinė ir paperka
ma, bet dabartinė revoliucionie
rių vyriausybė yra blogesnė.

Svarbiausias Amerikos tiks
las yra išlaikyti Eritrėjos pro
vincijoje Kagna elektroninį se
kimo' punktą ir apsaugoti ten 
dirbančius 6,000 amerikiečių. Už 
tai bu^o mokama 10-12 nąil. dol. 
į metus Etiopijos imperatoriui, 
o vėliau dabartinei Etiopijos re- 

I voliucidnierių karine; vyriausy
bei, kuri yra labai visuomenės 

. nemėgiama.
Amerikos senate dabar svars

tomas klausimas^ ar teikti to
liau dabartinei Etiopijos vyriau
sybei karinę pagelbą 22.6 mil. 
sumoje. Nutraukus minimą pa- 
ramąr rastųsi visiška tuštuma, 
kurią užimtų Sovietai ir jų re
miamos ekstremistinės jėgos, 
kas pablogintų Izraelio saugu
mą, įstatytų į pavojų žemės aly
vos ir transporto kelius Raudo
noje jūroje. Persijos įlankoje ir 
Indijos vandenyse.

Amerikos valstybės tardyto
jo įstaiga Čikagoje atkreipė į 
tai dėmesį ir ėmė tyrinėti įteik
ta teismui vežikų skundą, ieško- 

mobiliu į tą stovyklą pamoks- dama jame kriminalinio, nusikal- 
lauti buvo nūnešti pavandeniui, timo įrodymų. >>

popiežius įsakė išvilkti 
SUKOMUNISTĖJUSį KUNIGĄ 
Kun. Giovanni Battista Frahconi buvo 

įstojęs Į italu komunistę partiją
VATIKANAS, Italija,

Romos kunigo Giovanni Batista Franconi bylą, įsakė išvilkti 
iš sutanos, nes jis savo pareiškimais ir darbais sukėlė didelio s 
sirūpinimo tikinčiųjų tarpe, 
.c • ,

Savo laiku paskelbti bažny
čios.. patvarkymai pataria dva
siškiams nesikišti į politiką, tuo 
tarpu kun. Franconi viešai įsto
jo į Italijos-komunistų partiją 
ir kvietė italus balsuoti už ko
munistus. Kun. Franconi ir ki
tais atvejais neklausė bažnyčios 
vadovybės patvarkymų, todėl 
jau anksčiau jam buvo uždraus
ta laikyti mišias, o dabar jis vi
sai pašalintas iš kunigų.

Nei vienas kunigas neturi tei
sės skelbti eretišku minčių.

Pacifike ieško uostu žveju laivams, 
vėliau ten siųs ir kariškuosius 

* . _ i *

CANBERRA, Australija. — Sovietų vyriausybė 
susi planus įsistiprinti Pacifiko vandenyse. — pareiškė JAV ad
mirolas Noel Gaylor, išėjęs atsargon JAV Pacifiko karo jėgų 
vadas. — Sovietų valdžia jau siunčia galingus karo laivus į Vidur
žemių jūrą, o Pacifike rusai ieško bazių žvejų laivams.

Čikagoje mažinamas 
susisiekimas busais

ČIKAGA. — Čikagos miesto 
susisiekimo skyrius 1977 m. nu
matoma turėsiąs 29 mil. dol: 
nuostolio. Jau dabar susisieki
mą tvarkantieji pareigūnai nu
mato kaikurias mažiau naudo
jamas susisiekimo linijas pa
naikinti ir pakelti važiavimo 
kainą 5 centais. Ateityje susi
siekimas busais bus susiaurintas 
dar daugiau.

Pirmasis toks susisiekimo Či
kagoje mažinimo bandymas pra
sidės dar šiais metais atšven- 
tus darbo dieną. Tačiau susisie
kimo siaurinimas ir kainos pa
kėlimas pirma turi būti apsvar
stytas ir patvirtintas vietos 
transporto kontroliuojančių įs
taigų.

‘j Library of Congress G r. _
-•;Periodical Division

pHCe ISC Washington, D. C. 20540 CagO,



dą ir vyiiau^ykinius apdosta- 
^■MĮHis^ipąn su teikė Tarybi— 
nė Vyriausybė liaudies vardu.. 
Aš tokiu įvertinimu didžiuo
juos ’ir esu laimingas”... štai 
su kokiu mūsų Tautos renega- 
tu-Bostono lituanistinės mo-

‘Gimtasis Kraštas”, Lietuvos nui tėvų.
okupanto leidžiamas, ir skir-i tas pats "Gimtasis kraštas . s **
tas išeivijai mulkinti laikraš- rase, kad jaunieji turistai vie- ~ moky-
tis, šių metu birželio mėn. 10 sėjo Lietuvoje ”t ėviškės’’’drau ^įrašinėjo iu jo malo-
dieną, paskelbė žinią, kuri tu- gijos kvietimu, ir kad jie su- '^e^lua av0- O tempera, o mo 
rėjo nustebinti laisvojo pašau-įsipažino su \ ilmumi, aplankė.

Taip pat, keletą žodžių ir 
apie pačią 'Tėviškės” draugi
ją. Ji* įsteigta okupanto leidi
mu, kadangi pavergtieji lietu
viai jokių organizacijų bei drau 
gijų be okupanto žinios ir jo . 
leidimo negali steigti. Ir visos i

lio lietuvius. Dvi Bostono Ii-Į istoiajos ir etnografijos muzie 
tuanistinės mokyklos mokyto
jos: Skirmantė Kondratienė ir 
Dalia Lizdienė nugabeno į oku 
puotą Lietuvą šios mokyklos 
penkiolikos mokinių grupę, ku 
rią sudarė tarp 12-18 metų am 
žiaus mergaitės ir berniukai.

Šio komunistinio laikraščio 
įleporterei Skirmantė Kondra
tienė pasakoja, kaip jai šovė 
į galvą mintis, nuvežti savo 
mokinius į dabartinę Lietuvą. 
Ilgą laiką, jai teko užtrukti, kol 
pavyko susisiekti su Lietuvos 
kultūrinių ryšių su užsienio lie 
tuviais komitetu, dabar vadi
namu "Tėviškės” draugija. Pa i 
sitarusios su tėvais nusiuntė jai 
netgi pageidavimų progra
mą. . Ir "Tėviškės” draugi
ja mus maloniai pakvietė at
vykti — kalbėjo ir — ir visą lai! 
ką globojo. Na, o suburti vai- .. ... .., , ..... šaulio lietuvis žinoti,kų grupę buvo vieni juokai...
Visi, ir jaunimas, ir tėvai la- Šiai minėtai “Tėviškės’’ drau 
bai entuziastingai sutiko šį mū'gijai šiandien vadovauja mū
sų sumanymą.” i sų Tautos renegatas, mūsų

Tautos išdavikas — Pranas 
Petronis, Maskvos padarytas 

i generolu. Jis yra šiuo .meti:

. jus. lame pačiame laikraštyje 

. įtalpinta ir nuotrauka, kaip
šie Bostono lituanistinės ino- 

; kyklos lietuviai, leidžia džiau 
, gsmo dieneles "Kauno ’mariu” 

pienieidų stovykloje, štai, kur 
Bostono lietuviškas atžalynas 
sėmėsi sau tautinės stiprybės: 
lankydami kolchozus, melžda
mi karves, lankydami istorijos 

‘muziejų ir būvodami pioperšų 
stovykloj®.

Žodis apie “TėvUkės” 
draugi ją

įdomu, kas gi toji ‘Tėviš- 
• kės” draugija, apie kurią kalba 
! poniutė Skirmantė Kondratie
nė? Kieno valia ir galia ji įs- 
leigta, - kokiam tikslui, ir -kas 
jai šiandien vadovauja? Tai 

i Klausimai, kuriuos turčių šian 
dien -kiekvienas laisvojo pa-

Kanados .puikus gamtos vaizdas Lawrence upės pakraščiuose

Paskaičius šį “Gimtajame 
krašte” repoiitažą,-gal ir ne
reiktų perdaug jaudintis, kad. , 
šioms dviem poniutėms, galė-l ‘Tėviškės” draugijos tarybos 
jo kaž kas smegenis ^išplauti.! prezidiumo pirmininkas, išrin 
Bet tikrai, reikia stebėtis, kad įktas TSR Aukščiausios Tąry- 
joms ir be didelių pastangų^05 narys, respublikos nusipel 
pavyko išplauti smegenis net 4?s kųįtūijps veikėjas, 
penkiolikos vaikų tėvams, ku- Lietuvos kariuomenės kariniu 
rie jų dviejų sumanymą la- pakeitęs kailį, įsijungė į 
bai entuziastingai perėmė. Pa-' okupanto raudonąją armiją, 

'sirodo, kad šiandien užtenkaį buv£$ kelioliką metų kapiniu 
jau tik dviejų tokių “smegenų! komisaru t y. politruku. .0 
plovėjų”, kurios sugebėjo iš-j pats apie save jis Jaip pasisa-

dynos narių raportai buvo vien
i . .... ... ■ t- --.s.... ^-balsiai priimti. Buvo nusiskun

o nos ar ’ to'ios \ ra s’irtos Amerikos Lieftivių Piliečių -dimas, kad narys, staigiai susir 
arnauti o ’upanto„ ti 's aras. Pampos klubo pusmetinis su-lgęs, buvo nuvežtas į ligoninę ir 
mip, ir ė\iš'ės draugija girinkupas jvyko birželio 20 d. negalėjo pranešti klubui. Tas 

į'urta tik-Jam, kad mulkinti Vaičaičio salėje, esančioje 4258 narys nebuvo klubo lankomas, 
išeiviją ių jos jaunimą, kad bū s Maplewood Ave. 
tų užmirštas Lietuvos pavergi: _1. _ \ x.,

t t ' „V> 1 Pirm. Paul Masihoms atida-mas. Ir pats draugas Pranas 
Petronis pasisako, kad “Tėviš
kės” draugija yra įkurta užsie; 
nyje gyvenančius tautiečius 
kuo plačiau supažindinti su. 
šiandieniniu lietuvių tautos 
gyvenimu. Su Tarv’bų Lietuvos
ir visos Tarybų šalies pasieki- j nugirsta? kad gvvko j pikni. 
mais ekonomikos, kultūros,*^

Man atrodo, kad nariai, sužino
ję, gali aplankyti ir suraminti Ii 
gorų, o klubas lankytojo . tada 
nesiunčia. Vienas narys Joseph 
Mikšis yra užsispyręs klubą lik 
viduoti, nes jam klubas neberei 
kalingas. Gieda tą patį jau visi

darė susirinkimą, sveikinda
mas narius gausiai atsilankiu
sius, nes buvo Tėvų Diena, tai 
visi tėvai, tėvukai buvo pas-

1 veikinti. Susirinkime nebuvo B.
' žemgulienės, ir nieko ji nepra-U116^- ias pats. Klu
įnešė, kas jai atsitiko, bet buvoj^>as gerai laikosi, apmoka ligos

v t . -7 • i

prisidengusi, sieks mulkinti iš
eiviją ir'jauninią. Jį - išeivių 
lankytojų dėmesį nukreips į 
gimtojo krašto grpžį, į kolcho 
zų ūkinius laimėjimus į kultu 
rinę pažangą, o atvykusį jau
nimą į mokyklas mokys Tary
binės istorijos, niekins nepri
klausomos Lietuvos laikus, nu

plauti protą ir nemažam bū-'ko: “Karinį laipsnį, garbės var tylint, kad šis gražusis kraštas

mokslo srityse, ši draugij.i pa | Nutarimų raštininkės ir vai- 
dės tautiečiams aplankyti gims < u

*■ | . — ..

tąj'j kraštu,, susitikti su Tary- - ,
bu Lietuvos kultūros mokslo - ra ^fsskvos okupuotas. Bet 
in ūkio darbuotoj’ais, padės tau ga^a, ^ kad Tėviškės šios 
liečiu užsienyje vaikams atvyk ^raugijos klastos, ir siekių ne- 
ii mokytis į Lietuvos aukšta-1 žino dvi Bostonoš lituanistinės 
sias mokvklas mokyklos poniutės Skiitnantė

. />. ir Dalia ir penkiolika tėvų. Jos
Aišku viskas ir be komenta-! yežč lietuviukus tėn su pasi- 

rų, kad ši draugija niekuo ne- tenkinimu, kad minėtoji 
kalta, bet tikrumoje klasta- yįsįes’5 draugiją juos mulkin-

mokyklos poniutės Skiifmantė 
ir Dalia ir penkiolika tėvų. Jos

Tė-

Buvęs

Keliones įspūdžiai tarp laiko ir erdvės
KAZYS KARUŽA

Taip artėjame prie uosto, kur birželio. 7 d 2 y ai. po 
pietų pasiekėme Calais. Mes visi kartu ėjome j laivą. Už
pildėme tapatybės korteles padavėme, valdininkui. Jis 
žvilgtelėjo j mano žinių kortelę ir sako: ■

— Mr. esi gimęs Scotland^ — Taip pone.
— Ar gąlvojį pasilikti gyventi Anglijoje? Aš lyg 

nustebau, bet sakau, kad vykstu tik giminių aplankyti, 
kurių tęn turiu. Jis pasidarė kur kas draugiškesnis ir pal
klausė mane: j . '
. — Kiek laiko būsite Anglijoje?

— Žiūrėsiu kaip priims mane giminės ir kaip patiks 
Anglija. Taip kontrolierius uždėjo antspaudą ant mano 
paso ir grąžindamas sako: • ■

— Mr. laimingai linkiu praleisti atostogas Anglijo
je. Tuomet nuėjau į kabiną, kur manęs laukė kelionės 
draugai. , ' J .

Jūra rami. Laivus slenka tolyn. Nieko nejaučiame. 
Taip tolome nuo Calais uosto kryptimi ir kartu artėja
me prie Dover. Tuomet šovė man mintis seniau mane . 
įspėju.sio mane J. Kaributo, kad nevažiuočiau laivu per 
Lamanšą, o iš' Paryžiaus skrisčiau lėktuvu. ■ '

Jis pabrėžė, kad vieną kartą plaukė iš Amstardemo 
j Dover j: Laivas pakliuvo į didelesaudras ir jam po to 
reikėjo tris dienas ožius tampyti. Jo pranašyste mano 
atžvilgiu neišsipildė. Ramiai plaukiau saulėtą ir laimingą 
ir po pietę pasiekiau laimingai Doverj. Už bilietą sumokė
jau 5 svarus.

ANGLIJOS DOVERIS . ,

Pasitiko'muitinės kontrolė ir pasų tikrinimo--valdi
ninkai. Abeji paklausė, ar esu. „ amerikietis, t. yjąr ęsų 
amerikos pilietis. Užtat nieko netikriną, ir .net nepažiū-. 
rėjd’paso. Pradėjau ramiai kontrolę. Bet mano.,kelionės 
draugai pakliuvo. Juos tardė ir lagaminus išvartė, kurių 
turėjo 4. Po ’dvidešimts minučių paleido, net buva: iš- 
apiinkumą, nes čia buvo įdomumam piimiU'Lai"ta7pajua- 
pąslėpę valiutos ar brangianybių, bet’ jų neaptiko..

Sulipę į traukinį nešėmės per miestelį j karalių, lor
dų laukus, sodybas, žvalgiausi pro traukinio .langus į 
aplinkumą, nes čia buvo įdomumam pirmą- kaįtą; • pama
tytas gimtasis kraštas. Doverio miestelis nesudarė gra
žaus vaizdo, nes buvo uosto pakrovimo -ir iškrovimo' 
prekių centras. Aplinkuma graži, laukai, pievos,' sody
bos, miškai.-Pievos buvo visur aptvertos, kuriose ganė
si avys ir raguočiai.-iaip laukai buvo tavrkingi,. lies 
juose matėsi žemės ūkio kultūra. Žinoma,, lordų, kara
lių šalis.; ' > ’■ ' - f-’ ' • ■u ■

Netrukus traukinys visu greičiu rovė -į milijoninį ' 
miestą, priemiesčiais perkirsdamas sraunią Thames 
upę ir įlėki Į karalių valdomą sostinę — Lohdotią. Trau
kinys sustojo; Keleivių pasipylė pilnas peronas. Visi 
skubėjo savais keliais. l^Iąno kęlionės draugus pasitiko 
anglas, gražios išvaizdos žmogus, su kuriuo inane supa
žindino. Tuomet paklausiau jo, kuriuo keliu pasiekti ry
tinę miesto dalį. Jis tuoj nurodė krypti požęinią trauki
nio. Atsisveikinome ir nuėjome. ’ s '

Nusileidau požemiu laiptais'. Traukiniai tik siuva, 
tik neria, kiekvienas sava kryptimi, bet pakeičiau savo 
krypti vėliau Nesėdu,, einu vėl Į viršutinę gelež. stotį 
ir perono aikštę, kur paimu taxi, vežanti mane nurody
ta kryptimi, nuveža prie lietuvių šv. Kazimiero pąrapi? 
jos klebonijos^ neš jau manęs-laukė kleb. dr. J. Sakevu 
čius. Spaudžiu skąmbutį prie klebonijos durų. Išgirstu 
balsą. Kas čia prie durų? - - -

Atsiliepiu:-—Karuža iš Amerikos!

Prasiveria durys ir einu į vidų suktais laiptais 
aukštyn. Ten pasitinka kun. dr. J? Sakevičius su gera 
ir linksma nuotaika, lyg būtume seni pažįstami. Tuo
jau pasisveikiname ir . kviečia mane į vieną kambarį, 
kur buvo paskirta man nakvynė ir apsistojimo vie|a 
klebonijoje. Pasidedu lagaminus. Nusiimu paltą.’Veda 
mane į salioną, kur supažindina buvusį kleboną, dabar 
pensininką dr. Matulaitį, kuris savo laiku buvo Čes- 
navos klebonai Irgi nuoširdus ir geros nuotaikos kuni- 
gas Matulaitis.

Tuojau kleb. Sakavičius paruošė užkandžiu ir šiek 
tiek prabėgomis, aptarėme ką reikėtų svarbesnio pama
tyti .Londone. Atvykau birželio 7 d., apie 5 vai. po pietų • 
į kleboniją. jNors prašokęs 65 m. amžiaus kun. J. Sakę- 
vičius, bet dar stiprus sveikas, ir greitas vyrąs, žinoma 
plačiau papasakojo apie jo atsiradimą lietuvių šv. Ka-

I zimiero parapijoje ir dabar einamas pareigas. Pasidali
nę keletą minčių pluokšteliąįs ir dar pridėjus mano ke
lionės įspūdžius nuėjomt m|egoti.‘

• Bet prieš einant gultį užklausiau ar čia jo paraki- 
joje gyvena Sstatys Žemaitaitis. Klebonas sako, kad yra 
toks žmogus su šeirna. Ateis į bažnyčią sekmądiėTiįu lai- 
ri pristatysiu Jums, nes jis priklauso bažnyčios chorui.

(Bus daugiau)

pašalpą, suteikia, gėlę, $20, ap
moka pomirtinės, kam ir kiek 
yra palikta, tai nėra reikalo 
draskyti klubą, nors dabar grab 
nėšių klubas neduoda, nes ne
bėra stiprių vyrų, kurie galėtų 
grabą nešti. Tas panaikinta jau 
2 metai, o šiaip nariai nepris- 
toja jam ir liekasi.

Klubas yra nutaręs turėti 2 
mėnesių atostogas, liepos ir 
rugpjūčio. Susirinkimas bus 
šaukiamas rugsėjo 19 d., o rei- 
kalni ištikus kreiptis į Bernice 
žemgalis, 2535 W. 42 St. Tel. 
847-2879: .bus vįskas sutvar
kyta. Sekė vaišės ir malonus 
pobūvis. Aš visiems linkiu svei
kų ir malonių atostogų.

Rožė DdžgaĮvis, koresp.
• * *■ r. . * t.•*-’ % * - •* • - '

ft
Keista, kad iki šiol nesigirdi 

jokios reakcijos Bostono lietu
viškos visuomenės. Ne gi, visi 
bostoniečiai lietuviai, būtų vie 
nos minties su minėtais bend- 
radarbiautojais, kurie bendra
darbiauja su okupanto samdi 
niu Pranu Petroniu? Ar gi iš 
tikrųjų tani mūsų*ITautos išda
vikui ir jo vadovaujamai drau 
gijai rūpi išeivijos jaunimo 
lietuvybę? Ir tai dari JAV-se, 
kur veikia lituanistinės mokyk 
los. Jei jam tikrai rūpėtų lie
tuvybė, kad išeivijos jaunimas 
nenulietuvėtų, tai jis pirmiau
sia turėtų susirūpinti ištrem
tųjų lietuvių Sibiran, vaikų 
lietuviškumu, kur jokių litua
nistinių mokyklų nėra, ar Gu 
dijoje gyvenančiais lietuviais, 
kuriems neleidžiama net ko
munistinės “Tiesos? lietuvių 
kalba užsiprenumeruoti.

(Bus daugiau)

PAVOJUS TERORISTINIO 
UŽPUOLIMO

TOKIJO. — Suėmus Japoni
joje buvusį ministeri pirminin
ką- Kakuei Tanaka ir pradėjus 
Japonijos parlamente svarstyti 
kyšių skandalą, viso krašto po
licija, gavusi žinių, buvo-sukel
ta ant kojų. Agentūros praneša, 
kad teroristai yra pasiryžę nu
žudyti dabartini ministeri pir
miniu Takeo Miki ir kitus mi
ni sterius bei aukštus valdžios 
pareigūnus.

* Garsiose Boothill kapinėse, 
Tombstone, Arizona, ant vieno 
antkapio yra toks užrašas: “Ge
orge Johnson, pakartas dėl bu
vusios klaidos”. Jis nepavogė 
arklio, bet pirko vogtą-

0: \
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g-PASsboolc Savinas, 
A If accounts eoWt* 
pounded daily —

paid quarterly.___

4 Years Savings*, 
Certificate *f 

(Minimum $5,000).

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje

Sąskaitos apdraustos iki
S40,000'

■ -• s *
Tel. 598-9400

s 
t.

sf mail ips
.every year. /-M 

c'A Zip Code’s the’only way įve've kept

j- ,į^;. 4 v No rb ę rt X R e kusek y •
....—b—Reremarro-f

4.

- People;depend upon the maik-^.
'\Each time you use a Zip Code yOu help everybody’s mail J | 
jnąye'faster.So use Zip Code on ęvęryr letter įpumąil. ■'

- L If ybu don’t know a local Zip pode, check'|l^^ip Co 
PhRne h(ock- ..

f 3»^Forout-of-town Zip Codes, cal! us. Our number is in 
Code ^tion too. L. -į .. t |||;

3. Foy next-day delivery .crp^tOTvn, Zip Code and mailt 
the last pickup before 5:00 p.miu’

4. por next-day delivery to citięs'.within 600 miles, Zip.Code5i 
and mail before 4:00 p.m. from any'specially marked

_Air Mail Box. . '
k « 5. Al"! ays^-ut your Zip Q5de oridyour returųąodressi

Supykite grįžtant j; mokyklas! Taupykite' 
siunčiant drabužius į Lietuvą!! Taupymo par

davimas iš dirbtuvių sandėlio.
Sekmadienį, rugpiūčio 8 d. nuo 9 ryto iki 4 vai. po pietų M 

Didžiausi kainų sumažinimai Philmaid apatinukams- Pižamos^ —- Ilgos 
ir trumpos suknios — Darbui suknelės — Ūgi ir trumpi marškiniai — 
Medžiagų gabalai — ApsiUvinėjimai — Puošmenos. Nailono, satinos, 
trikotažo ir kitu medžiagų, drabužiai nuo 30 iki 50 dydžio.

SPECIALŪS MEDŽIAGŲ MAIŠELIAI TIK 50 CENTŲ IR 1 DDL. 
Visos kainos yra tik maža dalis krautuvių kainos

Važiuokite Douglas elevatorių iki Racine arba Morgan stoties 
1022 WEST VAN BUREN STREET

Daug vietos mašinoms. Pasakykite draugams ir atvykite kartu.

Nuo 
1914 metų

8929 So. HARLEM AVE-,

Bridgeview, Illinois 60455

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AMD LOAN ASSOCIATION
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rinkimine klasta chicagoje
SUSKALDĖ BENDRUOMENĘ

Kur nuves Clevelande išaiškinta 
klasta — tuo tarpu dar neaišku

JAV Bendruomenės Garbės Teismo nutarimas •
(Tęsinys)

JAV Uetuvių Bendrudmenės nesiuhtė t laiku Ohio Apygardos 
Garbės Teismas — pirmininkas! Rinkimų Komisijai balsavimo 
Edmundas Korzonis ir teisėjai; duomenis neduoda pagrindo pri- 

• dr. Tomas Remeikis ir Antanas I pažinti antrų balsų skaičiavimą 
Šantaras — 1976 m. birželio 30 (negaliojančiu, ypač, turint gal- 
dieną akivaizdiniame posėdyje, voje, kad, vykdant antrą balsų 
čikijoje, išžiūrėjo Kazio žie- skaičiavimą, buvo sugaišta lai

ko.
Sąryšy su iškilusiais ginčais 

dėl balsų perskaičiavimo Cleve-

čikijoje, išžiūrėjo Kazio žie- 
donio skundą dėl rinkimų į JAV 
LB 8-tą Tarybą Clevelando apy- 

, linkėję ir rado:
1976.m. gegužės 31 dieną LB lando apylinkėjeį LB Vyriausiai 

Garbės Teismas gavo Kazio Žie- Rinkimų- Komisijai teko pada- 
donio 1974 m. gegužės 24 d. skun- patikrinimą balsavimo Ha
dą. Tame skunde *Kazys. žiedo-; LB Pittsburgo apylinkėje, 
nis nurodo, kad 1976 m. gegužės Betiknnant, buvo rasta, kad 
1 dieną LB Clevelando Apylin- Pittsburgo apylinkėje balsavo 
kės’Rinkimų Komisija be jokio 1 210 asmenų, tačiau balsavimo 
pagrindo antrą karta skaičiavo I sąraše nebuvo balsavusių asme- 

I nų parašų, kaip to reikalauja 
LB Tarybos Rinkimų Taisyklių 
42 stF. LB Vyriausioji Rinkimų 
Komisija nutarė laikyti, kad LB 
Pittsburgo apylinkėje balsavo 
210 asmėnų, bet jų balsų nėuž- 
skaityti kandidatams.

LB Garbės Teismas randa, kad 
LB Vyriausioji Rinkimų Komi
sija ‘pasielgė teisėtai. neužskai- 
tydama Pittsburgo apylinkėje 
atiduotus balsus atskiriems kan
didatams. . Tačiau, LB ' Garbės 
Teismo nuomone, LB Vyriausio
ji Rinkimų Komisija, pripažin
dama, kad .Pittsburgo apylinkė
je balsavo 210 asmenų ir jų bal
sai buvo priskaityti prie Ohio 
apygardos;. balsavusių bendro 
skaičiaus, neprisilaikė LB Ta
rybos Rinkimų Taisyklių 50 ir 
51 str. reikalavimų, kad į bend
rą balsuotojų skaičių įskaitomi 
tik balsuotojai, kurių balsai pri
pažinti galiojančiais. Pittsburgo 
apylinkės balsavimo sąraše ne
buvo balsuotojų parašų, tai nie
kas negali patikrinti ir pasaky
ti, kiek toje apylinkėje buvo ga
liojančių balsų.

LB Garbės Teismas laikoj kad- 
nebuvo teisėto pagrindo Įskai
tyti LB Pittsburgo apylinkės 
balsuotojus į bendrą Ohio apy
gardos balsuotojų skaičių. .

' Remiantis aukščiau pasakytu 
ir JAV LB Įstatų 50 str., LB 
Garbės Teismo Taisyklių 4 ir 9 
str. ir LB Tarybos Rinkimų Tai
syklių 13h, 42, 50, 51 ir 56 str., 
JAV Lietuvių Beiidruomenės 

/Teismas nutarė:
pripažinti teisėtu LB Vyriau-

tos apylinkės rinkimų į Tarybą 
balsus nes formalaus prašymo 
perskaičiuoti balsus nebuvo pa
duota. Be to Clevelando Apylin
kės Rinkimų Komisija neper- 
siuntė laiku Ohio Apygardos 
Rinkimų Komisijai balsų skai
čiavimo davinių, tuo nusiženg
dama LB Tarybos Rinkimo Tai
syklių 13h straipsniui. LB Vy
riausioji Rinkimų Komisija be 

.pagrindo pripažino antrą balsų 
'skaičiavimą teisėtu. Skundėjas 
Kays žiedonis prašo LB Gar
bės Teismą panaikinti LB Cle
velando apylinkės antrą balsų 
skaičiavimą. - .

’ LB Garbės Teismas, išžiūrė
jęs Kazio žiedonio skundą, LB 
Clevelando Apylinkės Rinkimų 
Komisijos balsų skaičiavimo' by
las, LB Ohio Apygardos Rinki
mų Komisijos 1976 m: gegužės 
11 d. protokolą ir LB Vyriausios 
Rinkimų Komisijos 1976 m. ge
gužės '20 d. protokolą^ rado, kad 
LB Vyriausioji Rinkimų Komi
sija pripažino-’ galiojančiu ant
rą,’ balsų skaičiavimą Clevelan- 

' do apylinkėje, motyvuodama sa- 
;vo nutarimą tuo, kad buvo pra
šyta patikrinti pirmojo skaičia
vimo duomenis ir-kad nėra pa
grindo netikėti antro- balsų skai
čiavimo davimams.

Apsvarstęs visus byloje esan
čius duomenis, LB Garbės Teis
mas, sutinka su LB Vyriausios 

:-Rinkimų .Komisijos nutarimo 
motyvais ir todėl randa tos ko- 
įmisijos nutarimo motyvais ir 
'todėl įkanda tos komisijos nu
tarimą, teisėtu. *' / . ■

. L Ta aplinkybė, kad Clevelando sios Rinkimų Komisijos 1976 m. 
’Apylinkės Rinkimų Komisija gegužės 20 dienos nutarimą, ku-

NIAGARA LAUKIA TURISTŲ
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t- LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, be’, 

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.
> * A' ' ' ' .

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

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

ATOSTOGOS PRIE EŽERO
čių marą buvo nesunku išaiš
kinti prielaida, kad jos švento 
Lauryno upe iš Atlanto atplau
kusios pagaliau pasigenda sū
raus vandens, bet Coho salmon 
veislės lašišos šiame ežere užau 
gusios, taigi turėtų būti atspa
resnės taršai.
Galima apseiti ir be Floridos
Ežero paplūdimių švarai daug 

padeda tai, kad patys paežerės pinotų —: dygliuotų krūmų, pa- 
gyventojai, ar tai vasarviečių x 
laikytojai, ar privačių reziden
cijų savininkai įprato išme
stas žuveles (alvives) nieko ne
laukiant pakasti smėlyje, kas 
neduoda dvokimui plisti ir mu
selėms veistis. Viena pastaba bū 
tų vietoje, jei kas jos klausytų. 
Žuviena yra labai gera trasa vi 
šokiems vaismedžiams ir bet 
kokiems augalams. Tad kiek 
laukai ir 'daržai pagerėtų, jei 
ežero išmetamos “žuvelės būtu 
pakasamos' po vynuogių šakni
mis ir aplinkus obelų, “pyčių” 
ir kt. vaismedžių kelmus. Pa
kasant, paplūdimių smėly, pir
moji užėjusi smarkesnė audra 
jas “atkasa” — ir gerai, kad 
jos greit sutręšta ir smėlyje 
susigeria, bet paplūdimiams 
trąša nereikalinga.

Teko pakartotinaniai perva
žiuoti ir iš dalies pereiti kai ku
rias ežero pietryčių vietoves, 
pradedant Beverly Shores (Li- 
tunika) baigiant Union Molu 
(Union Pier), kur savo gražu
mu,, puošnumu, ištaigingumu ir 
liuksusu bei patogumais savo 
tarpe lenktyniuoja “vidurinės 
klasės” savininkų vasarinės re
zidencijos, jų tarpe įspūdingas

Kas. šiemet atostogas gavo lie 
pos mėnesį, ypač antroj pusėj, 
gali būti pilnai patenkintas. Ato 
slogoms geresnio oro negalima 
nė norėti. Liepos mėnesio pra
mintu saulėtu taku pradėjo ir 
rugpjūtis, savo pirmąsias die
nas nusikopijavęs iš liepos.

čikagiečių pamiltas Michigan 
ežeras ne tik atsispyrė prieš jį 
teršiančius bene aštuonis did
miesčius ir stambiąją pramonę, 
bet dar net švaresnis atrodo. 
Tiesa, vandens paukščiu kas
met rečiau ir mažiau bematy
ti; negyvų silkučių pąlyginti' su 
kitais metais šią vasarą ma
žiau beišmetama, bet domina 
naujas reiškinys, tai kad šie
met daugiau išmeta lašišų .(Co
ho salmon), kuriomis Michiga- 
no ežeras neseniai buvo užvei
stas ir sumeškerioti 10 svarų 
lašišų nebėra naujiena. Šilku-

riuo pripažinti galiojančiais LB 
Clevelando Apylinkės Rinkimų 
Komisijos 1976 m. gegužės 1 
dieną padaryto antro balsų skai
čiavimo daviniai ir Kazio Žiedo- 
nio skundą atmesti.

Pasisakyti^, kad LB Vyriau
sios Rinkimų Komisijos 1976 m. 
gegužės 20 dienos nutarimas 
“laikyti, kad LB Pittsburgo apy
linkės rinkimų komisijoje bal
savo 210 asmenų” ir tą balsuo
tojų skaičių priskaityti prie ben
dro Ohio apygardos balsuotojų 
skaičiaus, yra neteisėtas. To 
pasėkoje, Tarybos narių paskir
stymas apygardomis turėtų būti 
perskaičiuotas.

(Pabaiga)

U

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
NiuHeno** gillma gaut! pulkly knygy, kurio* papuoi b«t kokl< i 

knygų tolntt ar lentyną. ' p
Aleksandrai Pakalniikis, MES GRJŽTAME. Įdomūs jaunu dienų 

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

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

Dr. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomas, . Gra- (< 
tiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais viri $5.00 » 

Pre€ Vącl. BirfHką, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL. įrišta — $3,00, minkštais vir- )
lėliais — $2,00; II dalis, 225 psL, įrišta — $3,00..minki- 5
tais viršeliais--------------------------------------------------------$2.00

Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $6. į

p. Kesonas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos
partizanų buities romanas 292 puslapiu. Kaina $3. į į

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, Jaunystės ataiminlmal
170 psL_______________________ ———_________ $100 ;

M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 232 
puslapiai --------1--------- ------------------- $3.00 < >

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

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

gysentuju ne tik neįbau- 
I»rt dai iitnuu paskatinu: 
pagyvėjo rezidencijų sta- 
kurioje lietuviai net pir-

nuošimtis ir lietuviškų! Gali bū 
ti tikras, kad - dėl lietuvių, nie
kam rausti neteko: kur tik lie
tuviška vila ar namelis, ten ir 
švara, ir nudažymu, ir augali
nėmis dekoracijomis — gėlė
mis ir krūmais pagirų ir prizų 
verti. Ir, kiek dar erdvės ir vie
tos tose kalnuotose subtropikų 
džiunglėse! Ir gamtos čia vešlu
mas — Cook apskrities aplink 
Chicagą miškų saugonės (Fo
rest Preserves), tai tik spyg-

skutinės rūšies kerėplų ąžuolų 
ir ‘poison ivy’ (nuodingojo vi
joklio) apleisti plotai, nepaly
ginti su dangų remiančiais, tie
siai, sveikais ir vešliais galin
gais Grand. Beach ir Michiana 
Shores kopkalniuose. Floridos 
nostalgijai nuraminti daug pa
deda čia parkuose girdimas rau 
dojančių karvelių (mourning do 
ves) patetiškas suokimas.

'■- * . ' Z - - ■ *

švelnutis Michiganas žiaurus 
kai piktas

Nors šiomis dienomis Michi- 
niomis bangomis, švariu šiltu

u buvo jaukus kaip ku- stelių
bei čia pat labai ajčiuo-i ginu 
aktui rodė, kad jis moka abai 

supykti ir būti bangiai žiaurus. Į tylia. 
Visuose paplūdimiuose gausu niauja. 
Michigan^ ežero vandalizmo pa; n- . ...” ........... . . . I t num l’icrc visos vasarMctesdarinių. ;
gų nuardyti

per kelis 
ta gatvės ir 
nio. Vienas 
tis gana solidus namas tebesi
laiko iš trijų pusių bangų nu
griautame’ skardyje. Prie na
mo perspėjimo lentelės, kad 
“Keep outl” Tas namas ir ke
lių kitų lotų skardys buvęs su
tvirtintas aukštomis, daug kas 
tavusiomis plieno užtvaromis: 
visos jos išvartaliotos, vietomis 
jau bangų pradedamos smėliu 
užpilti.. Tvirčiausiai apsaugota 
didžiausiais akmens luitais už
versta solidžia plieno štangų 
siena atitverta Ira ir Janinos 
Marksų ir kelių kaimynų kran
tinė, bet ir ten apstu žymių; 
kaip bangos suranda geležinė
se uždangose silpną ir mažiau
sią vietą ir neilsdamos tą vielą 
gilina ir platina.. Mr. Marks sa
kė, kad jam savo krantinės ap 
sauga kaštavo $30,(MX). Ponia 
Janina su jauniausiu sūnų Po- 
viliuku čia per vasarą gyvena, 
iš staklių beveik Beišlipdama, 
ekzotiškus gobelinus ausdama. 
Dabar ji turi gyvą ir gerą kai
mynę — Zuzaną Juškevičienę, 
kuri su savo vyru, dukra ir žen 
tu inž. Variakioju už poros blo 
kų turi įsigiję vasarnamį ge
roje vietoje ant kalvelės paeže- 
ryje. Abidvi kaimynės kažką 
planuoja. Vieną planą pavyko 
išryškinti, tai bus vienu moterų 
įvairių žanrų meno darbų pa
roda.

. paplūdimiuose
ano ežero vandalizmo pa j 

Ypač beviltingai ban-Į 
krantai Micliianoje'i 
blokus nuo lliava-j 

Kerelio vasarna- į 
skardyje stovin-

I niicio "(hiiianT vusurviclejc, 
’kuri (H lziaju dalį atoslogaujaii 
iciyjų patvukina pastoge, mais
tu ir prainugurnis. Gintaro val
gyklos salė pilna prikimšta dai
lininko Juozo Pauticniaus dai
lės darbais, kurių tarpe yra iš
statyta daug labai gražių minia 
tiūrų. Kaip naujiena pastebėti
na,, kad Pautienius savo išrastų 
“špaktelinc” kūrybą pakeitė 
"lept ūki nė” ir, galima drąsiai 
tvirtinti — net laimėjo.

Pavasaris eina Karpatų kal
nais, kaip nepaprastai puikius 
savo kelionės po Rytų Europą ap 
rašo l)an Kuraitis; bet India
nos kopkalniais pilnu tempu ei
na pats vasaros gražumas.

Kam sąlygos leidžia, patarti
na pasinaudoti. J. Pr.

Kodėl Maskva

WASHINGTONAS. — Reute- 
rio žinių agentūros Pietų Ame
rikoje pranešimu, Sovietų Ru
sija turi išstačiusi ir nutaikiu
si i Įvairius vakaru Europos 
miestus 600 vidutinį tolį lekian- 
kių raketų. Įdomiausia, kad tos 
raketos, kiekviena iš jų, pasku
tiniu laiku yra aprūpintos kelio
mis atominėmis sprogmenų gal
vutėmis.

šią Reuterio agentūros žinią 
patvirtino savo pareiškimuose ir 
prez. Fordas, sakydamas, kad 
toks Sovietų elgesys prieštarau
ja pasirašytam 1974 m. Helsin-Baigiant, dar pora žodžių apie 

kelių dešimčių .mylių paežerės kio susitarimui, 
periferijas. Beverly Shores stei 
giamas federalinis viešas Kop- rinčios raketos yra išrikiuotos 
kalnių parkas šio smagaus mie Uralo ir Kaukazo kalnuose.

Kelias atomines galvutes tu-

P I I ■ .. ................................... .
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Taupykite dabar
pas mus

F

173S So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir intymiu nuotykių

- - - ‘ - išleista.aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gr;
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. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl.j Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas ganma įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

! 1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

fe;

rsnc

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

Taupykite dabar.

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

' 1800 So. Halsted St Chicago, III 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROW, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais.
Ištaigos pietuose kiemas antomobiliams pastatyti.

M

1
TEU 421-3070
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Lietuviams reikia tuojau susirūpinti
Jimmy Carter, demokratų partijos kandidatas pre

zidento pareigoms, mėgsta kalbėti. Jis laisvai reiškia sa
vo nuomonę įvairiausiais klausimais. Labai dažnai jis 
šneka klausimo giliau nepastudijavęs. Jis mėgsta kal
bėti ir pasakoja, ką jis tuo metu galvoja. Jeigu kas rim
čiau pasipriešina jo seklbiamoms mintims, tai jis, ilgai 
nelaukęs, jas “papildo” ir paskelbia visai priešingas min
tis.

.. įr atrado, kad padarė priešingus pareisi . , vcr 
tindamas praeitą vasarą įvykusį Helsinkio valstybės 
galvų susitarimą. Jeigu jis būtų buvęs prezidentas,? 
pasikalbėjime pareiškė Carteris, jis būtų pasirašęs j 
Helsinkio sutarimus, kaip jie buvo paruošti Rytų ir < 
Vakarų derybose, bet “galimas daiktas” jis visai ne
būtų leidęs JAV atstovams tokiose derybose daly
vauti-

Jis pareiškė, kad jis yra priešingas formaliai 
ratifikacijai sovietų dominacijos Rytų Europoje, bet 
būtų pasirašęs Helsinkyje, nes susitarimai verčia 
sovietų valžją gerbti savo piliečių pagrindines žmo
gaus teises”.. (Chicago Sun Times, 1976 m. liepos 
5 d., 8 psl.)

Jeigu Kondracke teisingai perdavė Jimmy Carterio 
nuomonę šiuo klausimu, o nėra pagrindo manyti, kad pa
tyręs laikraštininkas nebūtų jos tiksliai perdavęs, tai 
tenka pripažinti, kad demokratų partijos kandidatas ne
suprato Helsinkio nutarimų svarbos ir neturėjo progos 
arčiau pažinti JAV ir kitų laisvojo pasaulio valstybių 
pozicijos šiuo klausimu. Demokratų partijos kandidatą, 
kaip ir daugelį Amerikos žurnalistų, bus labiau paveiku
si sovietinė propaganda, negu Helsinkio aktų tekstas ar
ba laisvų valstybių atstovų pareiškimai.

Iš paskelbtų minčių susidaro įspūdis, kad demokra
tų partijos kandidatas nėra susipažinęs su kongreso 
atstovų šiuo klausimu pasakytomis kalbomis ir priim
tomis rezoliucijomis. Jis visai nepaminėjo, kad Europo
je buvo Antras Pasaulinis Karas ir kad iki šio meto Eu
ropoje dar nėra taikos. Jis užmiršo, kad visos kariau
jančios sąjunginės valstybės pasižadėjo svetimų žemių 
negrobti, karo sumetimais užimtas teritorijas atiduoti POVILAS DARGIS

Rinkiminės kampanijos metu, kai kova ėjo pačių 
demokratų kandidatų tarpe, tokia elgsena nesudaro di-Į 
dėsnio pavojaus. Partijos kandidatūrai laimėti, ji, ko) 
gero-, yra pati geriausioji. Tie kandidatai, kurie turėjo 
aiškią poziciją svarbesniu krašto valdymo klausimu, pra
laimėjo, o Jimmy Carter gavo demokratų partijos nomi
naciją. Laimėjęs ir visi pralaimėjusieji dabar vieningai 
padės Carteriui laimėti rinkimus, kad jis taptų krašto 
prezidentas.

Jeigu anksčiau Jimmy Carter galėjo daryti vieno
dus ir kitokius pareiškimus, tai šiandien reikalas jau pa
sikeitė. šiandien jis privalo apgalvoti kiekvieną žodį. 
Visi gyventojai privalo žinoti, ką kandidatas Carteris 
darys, kai bus išrinktas prezidentu. Šiandien jis taip 
lengvai neturėtų skelbti savo pareiškimų, nes vėliau jam 
gali tekti juos “papildyti.” Amerikos lietuviai privalo ^at
kreipti jo dėmesį į vieną jo pareiškimą ir įtikinti jį tuo- 
jau “papildyti”, kaip jis juos “papildydavo” nominacijų 
kovoje. Ypatingai šiuo reikalu privalo susirūpinti lietu
viai demokratai, nes šis Carterio pareiškimas skaudžiau 
juos liečia, negu kitus. Jeigu demokratai nieko neda-' 
rys, tai respublikonai tiktai džiaugsis, kad jų kandida
tas nėra tinkamai susipažinęs su kylančia problema.

Morton Kondracke, patyręs Chicago Sun Times ko-j 
respondentas Washingtone, gana ilgai kalbėjosi su de-l 
mokratų partijos kandidatu ir štai kaip praneša Jimmy 
Carterio nuomonę apie komunistų pavergtą Rytų Eu
ropą :

“Demokratų partijos kandidatas prezidento pa
reigoms Jimmy Carter praeitą trečiadienį, (liepos 
4 d.) pareiškė, kad jis nedarytų nieko sutrukdyti da
bartinę sovietų (valdžios) kontrolę Rytų Europoje

jų savininkams ir siekti taikos. Karas seniai pasibaigęs, 
o taikos Europoje nėra vien tik del to, kad Sovietų Sąjun
ga nenori trauktis iš. Rytų Europos pagrobtų žemių ir 
pavergtų tautų.

JAV, Didžioji Britanija, Prancūzija ir kitos kare 
dalyvavusios valstybės paliko karo metu okupuotas že
mes ir leido vietos gyventojams tvarkyti savo reikalus. 
Vienintelė Sovietu Sąjunga nesitraukia iš užimtų že
mių. Ne tik nesitraukia, bet planuoja daugiau jų pasi
grobti, amerikiečius iš Berlyno išstumti, visą Vokietiją 
pavergti, o vėliau ir prie Vakarų Europos pri 
Prezidentas Trumanas-priminė rusams, kad jie turės at
šaukti savo karo jėgas iš Rytų Europos. Visi kiti buvu
sieji prezidentai ir jų valstybės sekretoriai ragino Mas
kva siekti taikos ir kalbėti apie kiekvienos tautos teisę 
tvarkyti savo reikalus. JAV kongreso atstovai buvo dar 
aiškesni. Jie reikalavo, kad rusai atšauktų ne tik savo 
karo jėgas iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, bet atšauktų! 
ten apgyvendintus savo kolonistus. Nepasitraukus ru
sams iš Rytų Europos pavergtų kraštų, Europoje taika 
neįmanoma. Taip galvoja buvę administratoriai, taip gal
voja diplomatai, tokia nuomonė yra ir karo vadų.

Jeigu kandidatas Carteris, tapęs prezidentu, neda-Įtas lr naujais varteliais pada
rys nieko sovietų kontrolei Rytų Europoje nutraukti, tai bintas- 
kaip jis pasieks taikos? Rusams-nepasitraukus iš Rytų *
Europos, taikos Europoje nebus. Jeigu Amerikos prezi-j Tie suminėti rūpesčiai-dar- 
dentas rusams to neprimins, tai kas jiems privalės tai b ai buvo ne.eiliniai, buvo ir patirti-išsiaiškinti ten 
pasakyti? Pats Carteris šį klausimą privalo geriau pa
studijuoti. Jam nėra reikalo pripažinti Maskvai tų pozi
cijų, kurių sovietų propagandistai reikalauja. Lietuviai neIauktOj atsitiktinio> 0 taip 
demokratai pirmpn eilėn privalo jį šiuo reikalu apšvies- Į pat neSustojo ir visi rutinos 
ti, Supažindinti su paskutiniais 30 metų faktais. darbai, juose atsirandančios

DARGIS KALBA APIE SLA
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

prezidento Povilo P. Dargio 
raportas 59- tam seimui Chicagoje, 

1976 m. liepos 6 d. 
f

(Tęsinys) . pavienės problemos, —
Prie ne eilinių darbų reikia; Qės, finansinės, bendrai 

priskirti Pildomosios Tarybos l nizacinės.
pasiryžimą ;
Centro namus 2
Centro namai vra

teisi- 
orga-

atnaujinti SLA į Prie nelaukiamų, atsitikti- 
s.’~w Yorke. nb] dalykų skiriu taip pava- 

atnaujinti dintinus gelbėjimo darbus. Sa 
■ iš viršaus ir iš vidaus: sienos, 
lubos, grindys, kur reikėjo — 
ir elektros šviesa, kur reikėjo 
— buvo duota ir didesnė apsau 
ga (langų, durų), šis kapitali
nis atnaujinimo darbas truko 
per šešis mėnesius ir toji at
naujinimo pirmoji šviežumą 
teko šių metų Vasario 16-tos 
tradiciniam paminėjimui Cen- 
re. Mūsų Centras dabar atro
do lyg vakar naujai pastaty-

kysim, 1975 m. birželio 27 ga
vau pranešimą telefonu, kad 
yra susirgęs 92 Kuopos finan
sų sekretorius. Kuopa nuo ma 
nęs yra apie 30 mylių, tačiau 
reikėjo vykt ne tik man vie
nam, bet in mano žmonai. Kai 
gruodžio 6 d. iš ten pat buvo 
gauta žinia, fin. sekretorius mi 
rė, reikėjo vėl vykti ne vien Į 
šermenis, bet sutvarkyt ir Kuo 
pos iždą. Mano žmonai įeko 
prisiimti fin. sekretorės parei 

, gas, kai nebuvo tuo metu kitos 
išeities.

1975 metus rugpiūčio 31 die
ną turėjau nuvykti į Erie, Pa., 

susi d a-
I dideli. Tačiau ne vien tai bu- riusią padėtį, mirus SLA 216 
vo atliekama. Su tais darbais 
lygiagrečiai atsirasdavo kai ko 
nelaukto,

Kuopos pareigūnams.
Erie. Pennsylvania, yra apie 

120 mylių nuo Pittsburgho. 
Miestą supa didižulis Erie eže 
ras. čia yra SLA 216-oji Kuo-

pa, kuri buvo įsteigia prieš 50 
į metą. Jos įkūrėjai buvo broliai 
! Matulevičiai, Mikšiu n ai ir jų 
i draugai.

Nors šioje apylinkėje lįetu- 
i vių skaičius nedidelis, tačiau 
Kuopos įkūrėjai savo gabu
mais, sunkiu darbu ir pasišven 

j tirnu, taip puikiai tvarkėsi, lęad 
jau šiandieną matome, jog jie, 
Kuopos vardu, yna pasistatę* 
puikų klubą su sale ir “Bow
ling Alleys”. Be reguliarių Kuo 
pos narių, prie klubo ir Kuo- 

j pos priklauso keletas šimtų pa 
vienių — “social” narių.

Nuvykęs į Erie, keletą kartų 
tariausi su Kuopos pareigūnais, 
išsiaiškinome ten susidariusią 
padetp Manau, kad naujieji 
ivuopos pareigūnai sugebės Kuo 

| pos reikalus vesti sėkmingai 
ir kad tarpe Kuopos ii; oi^A 
Centro bus ir toliau kuo glau
džiausi santykiai.

Kuopos gyvybės sustiprini
mo tikslais reikėjo aplankyti 
ir 40 Kuopą, esančią nuo ma
nęs apie 40 myiių, kur fin. sek 
retoriaus uaiiią atlieka jau 
uaugeų metų mano ‘bičiulis 
Amanas Kartanas.

Jei telefoniniu keliu gauda
vau žinių "ypatingų — žinių 
bėdų, tai labai daugeliu atve
jų atsirasdavo neaiškumų, 
klausimų ir prašymų, kuriems 
reikdavo skirt laiko taip pat, 

j dažnu atvejų be atidėjimo ne- 
\ aiškumus išaiškinant, klausi- 
' mus atsakant iri prašymams ieš 
kant teisingo sprendimo. Kai 
pats vienas kurio teisinio klau 
simo išspręst pagal turimą kom 
potenciją negaliu, visada nau
doj uos-teisinio patarėjo pagal
ba, kitų -Pildomosios Tarybos 
narių paslaugomis, ieškau pil- ’ 
nos ir užtikrinančios paramos 
Centro įstaigoje, joje esamuo
se duomenyse, čia aš randų pil 
ną* bendradarbiavimą,- kurio 
mums taip reikia-ir kuris 
mums yr>a labai naudingas,-už 
kurį jaučiu gilų " dėkingumą 
tiek Pildomosios Tarybos na
riams, tiek visoms Centro tar
nautojoms.

Tiek apie rūpesčius ir dar
bus pačiame Susivienijime. 
Bet mano, kąip Susivienijimo 
prezidento, veikla nesiribojo 
Susivienijimo pasąųlįų. Aš,' su 
kitais dviem Pildomosios Ta
rybos nariais — Eufrozine Mi
kužis ir Alexandru Chąpliku 
— dalyvaujame Amerikos Lie
tuvių Taryboje, jos vyriausio
je vadovybėje. Tas mūsų daly
vavimas yra prasidėjęs nuo pat 
ALTos įsteigimo, o ir ALTos 
steigime Susivienijimas buvo 
vienas iniciatorių.

(Bus daugiau)

PAVASARIS EINA KARPATŲ 
KALNAIS

Rašo Dan Kuraitis

Bet drąsiausias pasirodė prezidentas Liudvikas 
Svaboda. Jis įsakė prezidentūros sargams neįsileisti 
nei vieno ruso į prezidentūrą. To negana. Pirmomis 
ryto valandomis, kai jis patyrė, ka sovietu lankai pa
darė Pragos acorodrome ir ką jie daro mieste, jis per 
radiją pareiškė protestą Sovietu Valdžiai. Preziden
tas Svaboda pareiškė sovietų valdžiai protestą žodžiu 
ir reikalavo, kad sovietų karo jėgos tuojau būtų atsuk 
los iš Čekoslovakijos.

ČEKAI Nt ŽUDĖ KELIS TANKISTUS

J šliaužinėius tankus čekai nesikėsino. Bet vakare, 
kai miestas aprimo ir didesnis sovietų karių skaičius 
pradėjo grupuotis apie tankus, kai jiems buvo atvež-

i ta šilta vakarienė, tai prisotinę įAusai nenorėjo lipti į 
karštus tankus. Jiems buvo maloniau stoviniuoti ap
linkui.

Saulei nusileidus ir vakarui pradėjus temti, netoli 
Vaclavske Nadraži, vienoje skersinėje gatvėje, nepa
žįstami žmonės praleido kelis šuvius į sovietų kari
ninkus, stovėjusios prie sankryžoje stovėjusio sovietų 
tanko, Niekas šūvio negirdėjo, bet rusų karininkai, 
pajutę pervertas kojas, sukrito in pradėjo šauktis pa
galbos. Beveik tuo pačiu metu tas pats pasikartojo 
kitoje šalutinėje gatvėje. Ten krito trys sovietų kari
ninkai tankistai. Kareiviams karininkai neleido išlip
ti. todėl nei vienas eilinis nebuvb sužeistas, bet buvo 
sunkiai sužeisti penki karininkai, trys gana sunkiai. 
Teko juos paskubomis gabenti į ligonines ir į lėktu
vus, kad būtų išvežti ir gerus sovietų karo centrus.

Rusai nežinojo, bet jie greitai suprato, jog lai butą 
čekų šaulių darbas. Jie vieni turėjo balsą slopinan
čius šauluvus. Rusai nematė iš kur buvo paleistos kul-| 
kos, bet jiems šis klausimas nebuvo toks svarbus. So
vietų karo vadovybė tuojau įsakė tankams išlaužti 
visus namų vartus ir patikrinti ar iš tų namų kas ne
paleido kelių kulkų į sovietų karininkus. Tankistai, 
gavę tokį įsakymą, griovė vartus ir namus visose ar- 

I timosc sankryžose. Ten pasitaikė Čekoslovakijos ban- 
. kas. prie kurio stovėjo sovietų tankai, turį įsakymą 
Į nieko į vidų neįleisti. Bet vartus griauti įsakymą ga
vusieji nieko nežiūrėjo. Vidun jie nėjo, bet čekų ban- 

I ko vartus sovietu tankai išgriovė. Tai buvo ne toks 
Į lengvas dalykas, bet sovietų tankistai, išmokyti klau- 
s\ ti įsakvmo, juos gerokai sulankstė ir išgriovė. ;

čeku karo vadovybė buvo gavusi įsakymą nesi-j 
.priešinti sovietų karo jėgoms. Nei vienas čekų kari-1

ninkas, pildydamas vyriausybės įsakymus, nepakėlė 
rankos prieš sovietų karius. Tai žinojo Jokūbovskis ir; 
kiti sovietų karo vadai. Maskvai buvo žinomas Dubče- 
ko įsakymas nesipriešinti sovietų karo jėgoms, besi
veržiančioms į Čekoslovakiją. Maskva žinojo, kad 
užsieniai žino apie šį premjero Dubčeko įsakymą. Jei
gu užsieniai nebūtų žinoję, tai Maskva gal būtų kitaip 
su čekų kariais pasielgusi. Kiekvienas padorus karys 
gulinčio arba nesiginančio nemuša. Sovietų pulkinin
kams buvo nepatogu mušti čekų karininkus, neginan
čius savo krašto ir nesipriešinančius įsiveržėliams. Vi
si žinojo, kad klausimas buvo daug sudėtingesnis. 
Kiekvienam buvo aišku, kad teks rasti bendrą kalbą 

I su čekais. Pačiam Jokubovskiui būtų buvę geriau, 
jeigu čekai būtų rusams pasipriešinę. Jis būtų juos 
sumušęs, priešą sunaikinęs irt tapęs dar didesniu did
vyriu. Sunku net ir sovietinei valdžiai duoti didvyrio 
vardą nekovojusiam maršalui.

SVOBODA — DRĄSIAUSIAS KOVOTOJAS
Kas Pragoję dėjosi trečiadienį, liepos 21 dieną, iki 

šios dienos sunku būtų aprašyti. Sovietų tankai grio
vė kiekvienus įtariamus vartus, vertė gatvių akme
nis, šaudė į aukštesnius namus. Rusai žinojo, ko jie 

I į Pragą atvyko, bet čekai nesuprato, kuriaissumeli- 
niais rusai okupavo jų sostinę. Jie nežinojo, kad so
vietų tankai pirmieji pralaužė sienas, o vėliau prade 
jo į kraštą šliaužti vokiečių, lenkų, vengrų ir bulgarų 
tankai ir sunkvežitniaL x

Trečiadienis btfvo pati sunkiausioji diena visiems 
čekams. Jie nesuprato, ka» čia atsiliko ir nežinojo, 
kuo visas reikalas pasibaigs. Bet apie vidurdienį jie 
aiškiai pamatė, kad iš laisvos ir nepriklausomos tau
tos jie tapo sovietų imperijos vergais. Jie žinojo, kad

rusams reikės kirsti. Jie girdėjo Dubčeko įsakymą ne
sipriešinti į kraštą besiveržiančiom sovietų karo jė
gom. Bet jie nenorėjo tikėti, kad visa jų valdžią būtų 
suimta, kad premjeras išvežtas iš Čekoslovakijos, kad 
visą krašto valdymą parėmė sovietų karo vadai-

Trečiadienio vakarą okupantas sugebėjo .išleisti 
atsišaukimą, pasirašytą Pragos karo komendąsto ru
so, kuris liepė visiems sostinės gyvento j am neiti į gat
ves, nesirinkti būriais, neiti prie tiltų ir nekliudyti so
vietų kariatns eiti pareigas. Vakare, paaiškėjo, kad vy
riausias Čekoslovakijos invazijos valas buvo sovietų 
maršalas Jakubovskis, vėliau tapęs maršalo Grečkos 
dešinioji ranka. Marš. Jakubovskis buvo atsakingai 
už visus karo valksmus, vykdomus Čekoslovakijoje. 
Jo žinioje buvo vokiečių, lenkų, vengrų divizijos ir 
bulgarų batalijonas. Pragos karo komandantu buyo 
kitas sovietų generolas. -

Ryte čekai nežinojo, kas atsitiko. Pietų metu jie 
buvo nustebę sovietų tankais, ardančiais seniausias ir 
gražiausias Pragos gatves, bet vakare jie pradėjo ąt- 
sigauti. Jie pnadėjo Mieruoti sovietų tankistus, valdan
čius čekų sostinę. Neapykanta ir kerštas degė kiekvie
no -čeko širdyje. Jeigu jie būtų turėję ginklų, jie bū
tų nusileidusius rusus išskerdę. Bet čekai buvo be
ginkliai, o rusai važinėjo geriausiais šarvais apkal
tuose sunkvežimiuose ir tankuose.

■. (Bus daugiau)
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iifk ima
DR. ANNA BALIONAS

AKIŲ. AUSŲ, NOSIES
IR GERKL£S LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawtoro

Medical Bujlding), Tel. LU 5^6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
T«l*f. 695-0533

Fex Valley Madical Canter 
880 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5849 

Rezid.; 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
zntracL. penktadieni nuo 1—-5. tree, 

ir šestad. tiktai susitarus,

DR. PAUL V. DARGiS~ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 š. Manheim Rd., Westchester, lįl, 
VALANDOS: 3—3 darbo dienom i g įr 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai 
Tel.: 562-2727 arba 562-2722

ĮTRy. ? (jū . 3-08 / 3

DR. ii, EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kečzie Ave., WA 5-2673 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
. siliepia,’ 'skambinti Ml 3-0001.'

TEL. — BE 3-5893

DR. A B. GLiYiCKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIU LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

M K. A. V. JUČAS
489-4441 • 561-4605 '

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

Telefonas atsakomas 12 vai.

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

DR. J. MžSKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLtCKAS
•< OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

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

“contact lenses’’.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
. INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA ' 
265^ WEST 63rd STREET

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

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

DR. VYT. TAURAS ~
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel.: PR 3-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. treciad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie 
nialg 24 vai. po pietų ir kitu Laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso tolof.: HEmlock 4-2123 
Razid. telef.: Glbscn 8-6195

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

p. Šileikis, o. p.
n ORTHOPEDAS-PROTE2ISTAS 

jCį Aparatai - Prertezai. Med. Ban 
ifc* dažai. Speciali pagalba kolom

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

Talat.; PRotpect 6-5084

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, nTTNAK
Petes Kazamavsub, President Phone: Virginia 7*7747

Vitalius. šv. Onos ir Bernardinu bažnyčios

prašo nutraukti bylą
HOURS: Mon.me.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

LOS ANGELES. — Teisia
mųjų Harrisų gynėjas advoka
tas Weinglass, pasiremdamas 
vienos jaunos moteriškės pasa-

tricijos Hearst pagrobimą, plė-- 
šikavus ir šaudžius plėšiant spor
to krautuvę 1974 m. Iš viso jie 
kaltinami padarius 11 nusikal- 

Įtimų.

i kojiniu, kuri buvo kviesta į pri- 
; siekusiųjų teismą, bet nebuvo 
j išrinkta, prašo teismo nutrauk-WORCESTERIO NAUJIENOS
Į ti bylą nepaskelbus sprendimo, 

kuopos pirmininku. Turėjau ge- Adv.’ Wfeinglass tvirtina, kad 
ra užtarėją. A. a. Bertašiui nie- ' 
ko nesakiau, tik priminiau, kad 
jeigu ne aš, tai gal nebūtum •

Liepos 25 dieną vienuolių su
ruoštame piknike Putnam, Conn,, 
netikėtai buvau nuvykęs Į tą 
didelę gegužinę, čia matėsi dau
gybė žmonių ir automobilių iš 
toiimų valstijų. Visų pirmiau
siai aplankėme mūsų giminaičio 
kun. Prano Geisčiūno kapą. Ka
pas seselių gražiai papuoštas, 
paminklėlis gražus,- naujoviš
kas. Tarp daugybės pažįstamų
sutikau jaunystės dienų pažįsta
mus gerus bičiulius Karolį ir 
Juzę Miglin'us iš Enfield, Conn. 
Karolio brolis Jonas iš namų iš
eiti negali.

Išsikalbėjus-apie pietus senus 
laikus ir ten gyvenančius lietu
vius malonu buvo su jais pa
sišnekėti. Praleidus porą va
landų, vykome namų link. Nuo 
Worcesterio iki Putnam seselių 
vietos buvo 28 mylios.

.. Worcesteryje apie du metai 
atgal gyveno ir mirė buvęs liau
dininkų žymus sekėjas veikėjas 
agronomas Benediktas Griga
liūnas. Niekur nemačiau, kad 

j apie jį būtų aprašyta.
A. a. Grigaliūno bute specia

liai suruoštame pokyly, labai bu
vau kamantinėjimas, dėlto, kad 
aš turėjau tamprius ryšius su 
Mykolu Vaidyla. Tiesa, kad bū
damas per 33 metus Sandaros 
16 kuopos finansų sekretorium, 
gelbėdavau jam rinkdamas San
darai aukas.

Jis talpindavo iš Worcester!© 
mano žinias. Niekados apie 
Sandaros ateitį neprisiminda- 
vom. Vaidyla kalbėti apie tai 
nesileido.

žiauriai mane kamantinėjo a. 
a. agronomas Jonas Bertašius 
kaip koks prokuroras. Nieko iš 
manęs neišgavę, išsiskirstė. 
Ten buvo ir Pranas Aukštuolis, 
Juozas Matjošaitis ir daug se
nųjų: A. Kriaučelis, J. šalavie- 
jus, J. Dvareckas, V. Mitrikas. 
Juozas Pupka buvo tuo laiku

■ um ...jr, .    i   ' ii ■ v

PERKRAUSTYMA1 ~ **

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraud* 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063 
<■11 ■ ■ ■■!■■■! I llll

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

i$ įvairiv atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G E L I N Y C I A '
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Maskva pavartos

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI

f’ ■ S A U J UBĄ S

gėlininkas
Linksmumo arba liūdesio valandom
>jražiau«*^e k

olų papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT”a y* ;AS)

* DAUBARŲ SŪNUS

5525 So. Harlem Ava. — 586-1220

ir pats Amerikoje, nes Ąugštuo- 
lio prašomas Domininkas Ma
žeika (miręs), J. Krasinskas ir 
laidotuvių direktorius Petras 
Kįaralius pasirašėme sponso- 
riais, kuomet jis Vokietijoje bu
vo sulaikytas. Jis atvyko ir dar

vienas prisiekusių teisėjų gru
pės narys iš anksto buvo susida
ręs nuomonę dėl teisiamųjų Har
risų kaltės.

Symbionese išlaisvinimo ar
mijos narių, William ir Emily 
Harrisų, ądvokto prašymas tei
sėjo buvo svarstomas rugpiūčio 
2. Jie kaltinami organizavus Pa-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Garbink, mano siela, Viešpatį, ir nepamiršk vis^ jo geradarysčių.

Jis atleidžia vtsf tavo nusidėjimą ir gydo visas tavo ligas".
Psalmė 103:2. 3.

Gal pranašas Dovydas pritaikė sau šituos žodžius ir gal manė apie gy
dymą savo kūno ir apie kitus žemiškus palaiminimus. Tačiau šita Psalmė 
yra parašyta dvasiškojo Izraelio pamokymui. Dvasiški Dievo Izraelitai Ži
no, kad jų nuodėmės yra atleistos ir kad jie yra suderinti su Dievu ir kad 
todėl, sulig jo pažadas, visi dalykai veikia išvien jų labui dėlto, kad jie 
myli Dievą ir yra jo pašaukti ir išrinkti. Jie visur ir visada randa prie
žastį ir turi savo širdyje norą pritaikyti sau ir dažnai kartoti šituos dėkin
gumo ir gyrimo žodžius.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? j tą klausimą atsako knygutė **Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokama L Rašykite:

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

kariuomene
Vienas Sovietų diplomatas pa

sitaręs, pasak US News and 
World Report žurnalo, kad Ber
lyno komunistų vadų suvažiavi
me pareikštos mintys tirpdo, pa
lyginti, labai greitai. Maskvos 
kontrolę satelitiniuose kraštuo
se. Kažkas panašu į Čekoslova
kijos padėtį, buvusią 1968 m. 
Rusija bus vėl priversta, pasak' 
diplomato, reaguoti pavartojant’ 
kariuomenę.

16 kuopa jam eilutę (siutą) nu
pirko.

Tačiau gavau atsakymą esą j 
“Verčiau būčiau neatvykęs, negu ' 
jus pažinęs”. Tačiau jau po Į 
kiek laiko iš Chicagos atvykęs’ 
į Worcester!, atsilankęs į mūsų 
namus atsiprašė, kad jis mus 
taip paniekino. Lai būna jiems 
lengva gulėti šaltame, kapelyje 
šioje šalyje.

Mūsų sūnus J. B. Krasinskas 
2-tro Pasaulinio karo invalidas, 
randasi karo veteranų ligoninė
je Jamaica Plain, Mass.

Noriu nuoširdžiai padėkoti 
SLĄ viceprezidentui Aleksand
rui Chaplikui ir Onai Šiugždie- 
nei už aplankymą mūsų ‘Sū
naus. Labai ačiū.

Kažin kodėl pastaruoju laiku 
vietinė amerikiečių spauda ma
žai skiria vietos aprašymui apie 
lietuvius. Pavyzdžiui, liepos 11 
dieną miesto parade lietuviai, 
rodos, labai gražiai pasirodė su 
šokiais, eisena, žodžiu sakant, 
puikiai pasirodė, bet labai ma
žai parašė.

Lenkams, armėnams, sirijo- 
nams davė vietos daugiau. Nėra 
Lietuvos nė žemėlapiuose...

-Juozas Krasinskas

Zarasiškių klubas
Zarasiskių piknikas —žolyne

Kiekvienais metais Zarasiš
kių klubas rengia tradicinį pik
nikų, Žolynę rugpiūčio mėnesį, 
prisimenant nepriklausomoje 
Lietuvoje Zarasuose švenčiamą 
tą šventę, kur suvažiuodavk) 
žmonės ir visų parpi jų.

Taip ir šiais metais Zara- 
riškių klubo zarasinė — pikni
kas įvyks rugpiūčio 15 d., sek
madienį, Onos Bruzgulienės so
dyboje netoli Lietuvių Tautinių 
kapinių, Willow Sprngs, III. 
Klubas maloniai kviečia visus 
atsilankyti ir praleisti smagiai 
dieną su zarusiškiais. Klubo pa 
jamos susidaro tiktai iš paren
gimų, o pabaigoje metų savo 
pelną klubas skirsto spaudos 
paramai ir kitiems naudin
giems dalykams lietuvybei iš
laikyti.

Bus geras orkestras šokiams, 
bus šiltų ir šaltų užkandžių ir 
^linksmų” bei kitokių gėrimų.

Klubo koresp. &

♦ Moterų išlaisvinimo sąjū
dis pasiekė net diktątūrinius 
Moroko papročius šiaurės Af
rikoje. kurioje moterys turi pri 
dengti savo veidą. Vieną dieną 
Moroko gatvėse pasirodė bū
relis vištų, kurių snapai iki 
pat akių buvo pridengti žiurs
teliais. .. i

Muzikui ir chorų dirigentui

mirus, jo žjnonai Alei, dukrai Ramonai, broliui 
Jurgiui su šeima, sesei Adelaidai su šeima 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia 
kartu liūdi „

ir 
ir

Barbara Smolelis, 
Dr. A. N. Šmotelis ir jy- šeima

i

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

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440 f T f* v * -X *

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

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

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

lyčios į Queen of Martyrs parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamal- ; 
duobus laidojama §v. Kazimiero Lietuvių kapinėse. -

Visi a. a. Dorothy Kikilas giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutįii patar- j 
navimą ir atsisveikinimą.

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

Dėl informacijų skambinti PR 94411.
i . ® i

-------------- ■ ———————————————— j

SOFIJOS KAVALIAUSKIENĖS ;
* ] i I

pirmųjų mirties metinių sukakties proga, užsakytos penke
rius mišios Romoj, kurias atlaikys prei. K. Razminas šian- i 
dien, rugpiūčio 5 dieną.
• ■ ’ ' ’y? ■ * I [ j

Kitas pei kiąs mišias laikys vysk. A. Deksnys.

Be to, velionei pagerbti ir atminti, ^1,000.00 dolerių | 
auka įteikta Vytauto Didžiojo saulių rinktinei. Ta pačia J 
intencija pasiųstos aukos lietuvių labdaros organizacijoms j
— Balfui, Alvydui, Lietuvos Dukterims, lietuviškai spaudai
— Naujienoms, Lietuvos radijo valandėlėms, Lietuvos Vy- I j
čląms ir Lietuvos laisvinimo veiksniui — Aiperikos Lietu- | 
vių Tarybai. } |

Artimuosius ir pažįstamus šių metinių proga prašo I 

gražiomis mintimis prisiminti velionę.

Liūdintis vyras ir vaikai
į.

j — MAUJIRMOS, CHICAGO I. ILL — FRIDAY. Aturusf 6, 1976
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h Joju metu aukojo:: 
anas. P. Jurkus, J. Ba

J. Sviuūmen4.'Streiblie-1 
nė, K. Brick us,'I). White-Vai 
tekūnas. Komftetb' ižefinifikas 
yra J. Stankus. Rugpiūčio 22 <L 
komitetas ruošia gegužinę Me-| 
džiolojų klubo nuosavybėje,

ėjo 20 <1. Mohawk kolegijas {

\

— Tradicinis Chieagos Lake
front festivalis įvyks rugpiūčio 
13 22 d. Pirmąją dieną 11 vai. 
ryto bus jaunimo paradas Slate 
gatve nuo W acker Dr. iki (ion- j rugsėjo 
gresss. rlą pat dieną nuo vidu
jinio ki 10 vai. vak. Rush Street} 
ir jos aplinkoje bus didžiausia!
visam pasaulyje meno paroda, bu paroda bus 
Joje dalyvaus apie 6(H) mennin j pjūvio 2' 
kų iš visos Amerikos. Bugpiū- centro g 
čio 1 i d. 11 vai. ryto tuo pat dūla, pa>
keliu eis Neptūno paradas. 9 
vai. vak. iš Olive Parko bus lei 
džianios
Apie kilų dienų programas bus 
pranešta vėliau.

HELPV<ANTgp_—FEMALB 
-/C4?*rbhtfnkiy Teikto ;

VENTILATORS
4 (GIRLS)

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRI OMENF.
. >UL(1SŪS .LA

Reorganizuotos ir Registruotos JAV Lįetuviy Bendruome
nės Tarybos Prezidiumas ir Cenlro Valdyba skelbia Rugsėjo
mėnesį Lietuvių Bendruomenės solidarumo ir vienybės mėne- !
siu. Kviečia visus lietuvius iškilmingai paminėti mūsų Tautinę’hour week—Tuesday thru, Saturday 

b I Rugsėjo Aštuntosios Dienos šventę. '
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. . .

Ruesėio mėnuo yra mokslo mokyklose pradžia. Prezi-
I dilimas ir C. Valdyba prašo lietuvių tėvus, nežiūrint kaip bū
tų sunku, savo vaikus siųsti į lietuviškas mokyklas, kuriose 
yra ugdoma lietuvybės dvasia. . .

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

Tat visi su pakilia nuotaika vienybėn, kovai už pavergtą 
tėvu krašta. . .’t €>

(5 Days).
Excellent working Conditions—Beau
tiful Atmosphere.

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

view
a u d i t o r i j o j e bus Kle vela ndo4
“Grandinėlės" koncertas.

— Dail. X ytauto Kasiulio dar
> atidaryta rug- 

7 d. Chieagos Jaunimo 
galerijoje. Ankstyvesnė 
sirodziusi spaudoje, bu

vo neūksli.
— Amerikos Lietuvių Katali- 

jkų Federacijos suvažiavimas 
|bus spalio 23 ir 24 d. Brighton 
j Parko Lietuvių parapijos sal£- 

anksčiauUe’ ^us uiinima 70 m. veiklos su 
mokslus ’ kaklis, banketas, įvairios pas- 

■ kaitos, naujos valdybos rinki- 
! mas.

— Sandaros piknikas šiais 
metais Įvyks spalio 3 dieną Lie
tuvos Vyčių darže ir salėje. Ren‘ 
gėjai plačiau painformuos San
daroje, Naujienose ir kitoje , 
spaudoje. Laukiama' svečių ir iš

943-8171
DAVID HANSEN 

Custom Hair Pieces for Men 
875 No. MICHIGAN 

(Hancock Center)

. ‘ PERSONAL
Asmeny Ieško

PETRAS KAZANAUŠKAS, Prezidentas

2212 Vv. Cermal Rose CJiicapr> IV* Virini? 7-7747

raketos.

— Joana Kuraitė,
baigė psichologijos
\\ mdsor universitete, dabar ten 
pat baigė teisių fakultetą. Prak 
tikuojasi vienoje advokatų ben
drovėje, Hamiltone.

— Choro “Aidas” Rėmėjų ko 
mitetas, 121 Rothsay Ave., Ha
milton, Ont., Canada, telkia lė
šas choro gastrolėms Pietų A-

RLB Prezidiumas ir Centro Valdyba

Brighton Parko apylinkėje priva
čiuose namuose gyvenanti senyva 
moteris ieško kompanijonės. Gyven
ti atskirame kambaryje arba gali at
važiuoti Tel. 864-0171.

AR JAU PASIDARftTE
4 - TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano S u l o 
išleista knyga —

KAIP SUDAROMI

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS - VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

Į \TSV RCšię DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIU 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai Jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow 
su 2 kamb. pastogėje. Cęntrinis šil
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock
well $2? (XX)

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

62-tra ir Talman.
3 BUTAI ir tuščia 

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

• 1761 m. prekinis laivas ve
žė iš Indijos i Ameriką medvil
nės krovinį. Prie Anglijos pa
krančių ties Leasowe vietove 
jis audros buvo sužalotas ir -iš
trauktas į krantą su vandens ir 
smėlio sugadyta medvilne. Ties 
šia pakrante būtinai reikėjo 
švyturio, bet nebuvo žemėje 
grunto: gilių giliausiai buvo 
vien smėlis. Inžinieriai iš tos 
sugedusios medvilnės padarė 
gruntą ir-pastatė švyturį, kuris 
tvirtai stovėjo ir tarnavo pra
važiuojantiems laivams 190 
metu.

N. Y., mirė 1976 melais liepos 
25 d. ligoninėje, ištikta širdies 
priepuolio. Buvo 70 metu am
žiaus. Mergautinė pavardė buvomerikos lietuvių kolonijose.Šiuo kitų vietų.

— Gaja Butkiene - Konstant, Klumbytė? Velionė buvo poeto 
nu aukoti savo kūrybos paveik gyvenusi Valley Stream, L. L, (Juozo Butkaus — Butkų Juzės
tikslu lietuviai dalininkai prašo

:----- — 1 ” ~ - ■■ ■- - žmona. Poetas buvo likęs Lie-
IšP AR DAVIMAS Už % KAINOS iš Europos imp. (Vak. Vokieti- tuvoje, kur mirė greit po Ant- 

jos) vasarinių batų vyrams, moterims ir vaikams. Daug modeliu, gaila, ne ’roio nasaūlinio karo, 
nevisi dydžiai kiekviename modelyje, ypatingai vyrams. 1 J 1

Be to, pas mus galite gauti ir vokiškų plokštelių, tarp ju Vokietijos te- 
]----- - . * j _ y ;___’
Taip pat mes turme vokiškų 8-tracks ir casssettes, laikraščių ir žurnalu 
Siunčiame ir paštu.

NORDEN IMPORTS
3059 N. Lincoln Avė., Cricago, UI. 60657 

Tel. (312) 248-2646 ‘

Atkelia- 
Jvusi i Amerika, gyveno Brook- 

... . ’ z * . r ~ 7 °   ** ’   j U4. ▼ VA4.W1JVO VU* W - - A

levizijoje labai populiarios šlagerių dainuotojos lietuvaitės Lena Valaitis. Ivne. Čia išleido savo vyro raš- 
Tain nat mpę tnrmp vnlričV™ R.tronVe IT nOCCCOtfcr loiIrr'ieAiii | ‘ r . , _ J TL’ * I•• tų rinktinę, rūpinosi, kad būtų 

'prisimintos jo sukaktys. Prieš 
kurį laiką buvo ištekėjusi už 
John Konstant ir buvo iš Broo- 
klyno persikėlusi į Valley 
Streem, L. I. Amerikoje dar li
ko- jos seserėnas Vitas šatkus, 
gyvenąs Floridoje. Velionė ank
sčiau buvo Naujienų skaityto
ja.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp, 

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

3333 So. Halsted ct., Chicago, III. 60603. — Tel. 254-3320 
V. V A L A N T I N A S

•Į

i 
f

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas* Naujausi kraustymo 

įrankiai- Hgu metų patyrimas.

* Nuostabiausias vaikas bu
vo Jean Louis Cardiac (1719- 
1726) iš Cardiac Castle, Prancū 
zijoje. Būdamas 3 mėnesių, jis 
žinojo gimtosios kalbos alfa
betą, sulaukęs 3 metų — galėjo 
skaityti ir rašyti lotyniškai, o 
būdamas 4 metų kalbėjo vokiš
kai, angliškai ir hebraiškai. Su
laukęs 6 metų, jis buvo gabus 
matematikas, žinojo pasaulinę 
istoriją. Deja, mirė 7 metų am
žiaus.

a Graikų istorikas Timage- 
nes buvo geras draugas Romos; 
imperatoriaus Augusto. Kartą 
jis padarė neigiamą pastabą apie 
imperatoriaus šeimos narį, dėl
to . buvo išmestas iš imperato
riaus rūmų. Timagenes keršijo 
labai ' skaudžiu būdu imperato
riui, sau, visai imperijai ir pa-1 
šauliui: jis sudegino 10 tomų 
istorijos, kuriuos rašė visą de
šimtmeti.

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

> * Mrs. Christine Norby iš 
Wadena, Minn., išgyveno 103 
metus ir tik viena karta buvo 
pas gydytoją: būdama apie 50 
metų amžiaus ji sulaužė ran
kos ' riešą.

g Akių Apsaugos Draugija 
Illinois valstijoje praneša, kad 
važinėjant automobiliu keletą 
valandų saulėtą dieną be sau
lės akinių, galima gauti vištakį 
— night blindness. Jis taip pat 
gaunamas dėl trūkumo vitami
no A. Gavus vištakį, reikia 
kreiptis į akių gydytoją, nes ga
li atsirasti kitokių regėjimo pro
blemų. ~ \ *

JUBILIEJINIŲ 1

NAUJIENOMS Hemet suėjo 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lieturrbės išlikimui skel
biamas Naujieną platinimu vajus.

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

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, ją bendras institu
cijas ir remia Tįsu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujieną vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu 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 reikalą renesanso.
KAINUOJA: Chicago), Ir Kanadoj, metams — $30.00, pusei metų $16.00, 

trim, mėn. — S330, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metam, 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2-50. Uislenlvo- 
*• — $31.00 metami. Suslpežlnlmul siunčiama sevafty nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Art 
Chl«ęo, III. SO672. T»L YA 7-593C

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 ki A. M.

Lietuvių kalb*: kasdien nuo pirma- 
, dienio iki penktadienio 12:30— 

1*00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60625

NAUJIENOS, 
r 39 So. Halsted St-, 
Chicago, Hl. 60608

r

Q Siunčiu -------------  doL Naujienų prenumeratai., Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDĖ IR VARDAS ____________ ._________________

ADRESAS

• — MAU JI ENOS, CH".AGO t, ILI____ FRIDAY. August 6. 1976

* Surrey kapinėse, Anglijoj, 
yra tokio suskambto epitapaš; 
‘Oven Moore iškeliavo, palikda
mas daug daugiau skolų, negu 
galėjo mokėti”.

Su legoliškomis formomis
Knyga gaunama Naujienų 

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

Lietuvių Spaudos Klubo
. Y susirinkimas

Šių metų rugpiūčio 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 Valdvba

— Chieagos Anglijos — Bri-. 
tanijos Lietuvių Klubo geguži
nė įvyks š. m. rugpiūčio mėn- 
8 d. Vyčių sodelyje, 2455 W. 47 
St. Pradžia 12.vai. dienos me
tu. Veiks virtuvė ir baras. Klu
bo Valdyba maloniai kviečia 
klubo narius ir svečius šioje ge
gužinėje skaitlingai dalvvauti\

' (Pr.)

— Į L.K.V.S. "Ramovė" Centro V- 
bos ir Chieagos skyr. ramovėnų ren
giamą koncertą - balių, kuriame pro
gramą išpildys ‘LK.V.S. “Ramovė” 
Clevetando skyriaus Ramovėnų Vyru 
choras, bilietus galima įsigyti Mar
giniuose, 2511 W. 69 St. Koncertas - 
balius įvyks rugsėjo mėn. 18 d. Jau
nimo Centre. " . (Pr.)

—Zaraziskiu Klubo metinis piknikas 
—Zarasinė įvyks rugpiūčio 15 d., sek
madienį, Onos Bruzgulienės sodybo
je. - prie Lietuviu—Tautinių kapinių, 
Willow Springs. III. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti ir praleisti link
smai dieną su zarasiškiais. Bus geras 
orkestras šokiams, o jau užkandžių— 
gardžiausių. Taip pat saldaus ir “link
smo” gėrmiėlio netruks. Kviečia

Klubą Valdyba

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

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią' knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime, 
siųsti tokiu adresu:

už $1,25. Jeigu 
atsiųsti $1.50 čekį

Pinigus prašome

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

Juozės Vaičiūnienės knygos

100 didelio formato psl-, daug paveikslų. Kaina $2.00.
DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE. Kišeninio formato 151 psl. Kaina $2.00 

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorui.

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

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

1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

garažas.
S29.900.
krautuvė. S3 60

4369 ARCHER AVE. CHICAG.OJE 
TeL 254-5551 

135-TA IR-ARCHER AVS.
TeL 257-5861 - <

2951 W. 63rd St. Tek 436-7878

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

Skambinti 421-6100.

MOBILE HOME,, immaculate,' well 
landscaped, % Acre, sidewalks, utili
ty building, pump bouse. Ideal reti
rement Walk to stores S8700.00.

BINKLEY REAL ESTATE 
110 West Main Street 
Winamac, IN. 46996 

219—496-3812Ph.:

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

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

PASTOVŪS NAMAI 
MARQUETTE PARKE

2 BUTU 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. 844,900.

2 BUTŲ po 6 kamb., liuksus 6 metų 
mūras ir mūro garažas. Atskiri šildy
mai. Įrengtas beismontas. - Arti 71- 
mos ir California. S55,000.

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

jau galima užimti S20,900.
PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 

ligoninės Pigus.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET.

Tel^.737-7200; arba 737-8534

PŪKINIAr ARBA PLUNKSNŲ 
PATALAI 

išparduodami dabar.
Ju tarpe yra geriausios iš Vakarų 

Vokietijos importuotos antklodės ir 
iš Lenkijos importuotos plunksnos.

PALATINE DRAPERY
1326 N. Milkaukee 4241 S. Archer Avė. 

276-6260

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba ir Remontai

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FET1NGIS, savininkas
778-8166

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 f
Taip pat daromi vertimai, giminių Į 
iilcYletimai, pildomi pilietybės pra- | 

symai ir kitokį blankai.

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. VKSTERN AVĖ. 

Chicago. UI. 60609 Teel. VI 7-3447

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymai 

2646 WEST 69th STREET 
' Telefj R E public 7-1*41

/

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

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-3775

DĖMESIO
S2—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pentJninkams.

Kreiptis: ,

IM$Ut

Call Frank Zapolis 
32O8’/2 W.95th St.

GA 4-5654

(Pr)\

Didžiausias kailių 
pesirinkimas 

vienintelį 
vį teilininką 
^hlcagoje ——

normana 
^URŠTEINĄ 

Tel. 263^5826 
(įcUugo*) ir 
677-84S9 

(buto)

— Kiekvienas Ireluvu gali ap 
sidrausti gyvybę nuo 8100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 <ioL metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdrauda organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap- 
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % 
TeL 421-6100.

Naujienos
(Pr).

185 North WaU*h Avenoe 
2nd Floor Chicago, III. 60601

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE- — TURĮ GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE




