
VETERANU EPIDEMIJA NĖRA SLOGA ,
Medikai ir Kongresas ieško priežasties ligos, 

kuria jau mirė 23 legionieriai
PHILADELFMA. — Medicinos detektyvai po Įtemptų pa

stangų ir tyrinėjimų nustatė, kad legionierių konvencijoje pasi-, 
reiškusi paslaptinga “legionierių liga” nėra nei influenza, nei 
“kiaulių flu”, nei kuri kita slogos rūšis. Bet kelių dienų bėgyje 
po konvencijos ta liga mirė jau 23 žmonės.

Energijos adminis
tracijos pranašystės

WASHINGTONAS. —_ Fede-1 
ralinė energijos' administracija 
apgailestaudama praneša Ame- ■ 
rikos žemės alyvos gamybos ma- j 
žėjimą. Ji-sumažėjusi 8 mi-i 
Ii jonais statinių Į dieną. Vien-j 
kart žemės alyvos Įvežimas žy-! 
miai padidėjęs, nežiūrint, • kadj 
auto mašinų motorai yra page
rinti, suvartoja mažiau benzi
no.

Pasak administracijos, užsie
ninė žemės alyvos Įvežimo suma
žėjimo negalima tikėtis iki 1977 Į 
- 8 metų, kuomet Aliaskos aly- •

. -Tyrinėtojai spėja, kad ta liga 
galėjo būti sukelta virusų ar tok
sinų, arba chemikalų, kokių ga
li būti bet kokioje kasdienėje 
aplinkoje ir medžiagoje, kaip 
plastika, popierius, muilas t. p.

“Nėra jokio Įrodymo, kad li
gą sukėlė virusai”, pareiškė Dr. 
Jay Satz, vyr. virologas Phila- 
delfijos Laboratorijų Biure. • 
Aš esu 99 nuošimčiais tikras, 
kad tai nėra fili virusas”.

“Tad gali būti visiškai kitos 
rūšies virusas, bet-jei taip, tuo-Į 
met tas virusas turi būti nepa
prastas”-, užtikrino Dr. Satz.

Laboratorijose tiriamos Įvai
rių gemalų kultūros ir mikro
biologai tikisi vieną kurią “kul
tūrą” padaryti atsakinga už

i RUOŠIA 26 BILIJONU DOLERIU
PREKYBOS SUSITARIMĄ

Ifanas gaus iš Amerikos 8 reaktorius 
atomo energijai gaminti

TEHERANAS, Iranas. — Ketvirtadienį Irano sostinėn at- 
i skridęs JAV sekretorius Henry Kisingeris, pasitaręs su užsienio 
ir prekybos ministeriais, tuojau nuėjo pasimatyti su Irano šachu 
naujai prekybos sutarčiai pasirašyti. Irano šachas yra pasiryžęs 
pirkti iš Amerikos įvairiausiu prekių už 2S bilijonus ciolerių^ i 

I tą skaičių Įeina visa Irano apsaugos sistema, paruošta pagal 
pačius naujausius Amerikos ginklus, šachas jau. prieš kelis metus 
užsakė sienas saugojančių elektroninių pranešimų sistemą,, kuri 
tiesiama pačiomis; pavojingiausiomis sienos zonomis.

“legionierių ligos” sukėlimą. 
“Galimas daiktas, kad mes nie
kuomet nerasime patenkinamo 
atsakymo”, perspėjo Pensilvani
jos Sveikatos sekretorius Leo
nard Bachman. Gali praeiti me
tai ar dveji, norint dalyką ga
lutinai ištirti”.

Legionierių liga nelimpama
Visi apsirgusieji vienokiu ar 

kitokiu būdu buvo kontakte su 
vienas kitu keturių dienų kon
vencijoje, sako Penna sveikatos 
pareigūnai. Po pirmųjų apsirgi- 
mų, antrą kartą jie nebesikar
tojo. Kelinta diena ta liga nie
kas' nebeapsirgO, kas Įrodo, jog 
ta liga nėra limpama ir jos vers
mė buvo pačioje konvencijoje. 
Dėlto CDC . (Ligų Kontrolės 
Centro) investigatoriai ima pa
vyzdžius iš oro reguliatorių 
(air conditioners) ir jų filtrų, iš 
karpetų,' ir siend tapetų tirti ar 
nėra kokių nuodijančių substan
cijų. Kai kurie legionieriai tvir
tina pastebėję viešbutyje, ku
riame jie buvo apgyvendinti, iš 
languose Įrengtų oro reguliato
rių kažkokią miglą kylant.

Jei ta liga, kurios simptomai 
yra karštis ir šaltis ir plaučių 
užsikišimas, kilo iš kokių nuo
dų (toksinų), tai nuodai turė
jo būti pasklidę ore ir pasklidi
mas galėjo būti natūralūs ar 
dirbtinai (žmonių) sukeltas, spė
ja sekr. Leonard Bachman?

Washingtonas. — Kelinta die
na Kongresas tebesitąso su vie
na problema, tai yra numatomis 
teismu bylomis ryšium su skie
pijimu nuo kiaulių slogos at
vejais, jei tie skiepai kartais 
turės negerus efektus.

Keli kongresmanai ta masi
nis skiepijimo programa vadi- 
ina “Pandoros dėže” ir “piktos 
dvasios lizdu”, kurs mums pri- 
daryse problemų per mažiausiai 
dešimtį ateinančių metų”.

Vėsesnis
Saulė teka 5:49, leidžiasi 8:03 rybos.

va pradės plaukti i Amerikos vi
durį Tbdel rimtai, baiminamasi 
turint? dėmesyje -is-*1
vežimo draudimą. Jis lengvai 
gali pasikartoti, nežiūrint san
tykių pagerėjimo.

Amerika 1976 m. Įsiveš iš už
sienio '41 % viso alyvos kiekio, |
suvartojamo Amerikos rinkoje. 
Užsienietiška žemės alyva Ame
rikai kaštuosianti 1976 m. 35 bil. 
dol. ,

Žemės alyvos Įvežimas iš ara
bų kraštų paskutiniais laikais 
padidėjęs 15%. Bendrai, alyvos 
įvežimas iš viso padidėjęs, pra
dedant 1973 m., 82%.

Amerikos auto mašinų produk- 
tingumas, suvartojamo 'benzino 
atžvilgiu, pagerėjęs 6-13% ir 

ateityje, apie 1980 nu, auto mo
torų produktinngumas pagerė
siąs 50%. Tačiau, benzinas ne
galės žymiai atpigti; jo kaina 
tvirtėsianti, nebent rastųsi pa
togus, patvarus ir rentabilingas. 
lengvai panaudojamas benzino 
pakaitalas.

Užsieninės 
investacijos JAV

Didėjantis politinis netikru
mas ir darbininkų uždarbis už
sienyje, verčia kapitalą turin
čius užsienio asmenis kreipti 
daugiau dėmesio į Ameriką. Iki 
šiol užsieniečiai jau valdo Ame
rikoje savo kapitalais pilnai ar
ba dalinai per 2,000 įvairių ben
drovių.

Etiopijoje sulaikyti 
4 vakariečiai

BARCA, Etiopija. — Keturi 
vajkariečiai, du britai, vienas 
amerikietis ir vienas Etiopijos 
pilietybę turįs lenkas, birželio 
mėnesyje peržengė Etiopijos 
sieną Raudonosios jūros pakraš
čiais strateginiai svarbioje ,Wol- 
lo provincijoje, sukilusioje Eri
trėjoje. Jie buvo suimti Eritrė
jai išlaisvinti fronto sukilėlių!

Juos išlaisvinti vedamos de-

Monako princas Rainier su šeima atvykę į Ameriką paminėti JAV 200 metu su
kakties Philadelphijoįe visa šeima aplankė Gyvą istorinį muziejų Paveiksle iš kai
rės į dešine matome 13 metu princą Albertą, Princą Rainier, 19 metu princese Caro
line, 1.1 metu princesę Stephanie ir pricesę Grace, buvusią Amerikos kino artistę. Vi
sai karališkai šeimai patiko muziejus, vaizduojąs šio dienų gyvenimą.

SUDANE SUŠAUDYTI DAR 17, Pavojuje Libano

Pereitą liepos mėnesį Sudane buvo Įvykęs sukilimas, norėjęs 
nuversti dabartinę.prez. Jaafar Numeiry vadovaujamą vyriausy
bę. Sukilimui vadovavęs brigados gen. Mohammed Nur Saad, ku
ris, sukilimui nepavykus, buvo sušaudytas kartu .su kitais suki
limo karininkais. - . ■

Sukilėliai yra teisiami ir be 
pasigailėjimo baudžiami mirties 
bausme. Pasak Sudano prez. Nu
meiry, sukilėliai yra velnio tar
nai, pilni neapykantos ir keršto.

Sudano egzekucijas vykdąs 
dalinys rugpiūčio 5- dąr sušau
dė 17 sukilėlių. Iki šiol jau su
šaudyta 98 tokių “velnio tarnų”, 
bet egzekucijų pabaigos nesi
mato. Dar laukia teismo apie 
210 suimtųjų.

Amnesty International 
susirūpinusi

Londone veikianti Amnesty 
International sąjunga Sudane 
vykstančiomis egzekucijomis 
yra labai nepatenkinta. Ji pa
siųstoje Sudano prezidentui. te
legramoje išreiškė didelį susi
rūpinimą šaudomais sukilėliais 
ir prašo pasigailėjimo visiems 
kitiems Sudano karinio teismo 
nuteistiems mirtimi.

1 Tarptautinė amnestijos bei 
pasigailėjimo sąjunga Amnesty 
International rūpinasi politinių 
kalipiu išlaisvinimu visame pa
saulyje, neišskiriant nei Sovietų 
Rusijos, ir priešinasi mirties 
nuosprendžiams.

Gaila, kad tarptautinės am
nestijų ir pasigailėjimo sąjun
gos galia ir moralinė įtaka yra 
palyginti silpna. Ji neįstengia 
paveikti Maskvos užkietėjusių 

ponų paleisti j laisvę visus kali
nius ir panaikinti kacetus bei 
psichiatrinių bausmių ligonines^ 
kur ir lietuvių nemažas skai
čius kenčia.

— Birželio mėnesį rusąj, lau
žydami susitarimo dvasią, iš
sprogdino dvi dideles atomines 
bombas.

NAIROBI. — Rugpiūčio 5 d. 
prasidėjo Kenijos ir Ugandos
vyriausybių derybos. ‘ Hurf priklausyti Somalijai.

Nepatenkinti Tanaka 
šalininkai

TOKIJO. — 24% liberalų par
tijos narių Japonijos parlamen
te yra buvusio ir dabar suimto 
ministerio pirmininko Kakuei 
Tanaka šalininkai. Suėmus Tana
ka, kaltinant jį. paėmus iš Lock
heed lėktuvus gaminančios ben
drovės kyšį, jie liko labai nepa
tenkinti ir pradėjo reikalauti, 
kad dabartinis liberalų parti
jos lyderis ir Japonijos ministe- 
ris pirmininkas Takeo Miki at- 
sistatidintų iš pareigų, nes jis 
nesugebėjęs apginti Tanakos 
ir išvengti jo arešto.

Ministerio pirmininko Miki 
priešininkai nori jį išversti iš 
vyriausybės dar prieš susiren
kant naujajai sesijai, Japonijos 
parlamentui.'Jie bijo, kad parla
mentui susirinkus ministeris f 
pirmininkas Miki gali paleisti 
parlamentą ir paskelbti naujus 
rinkimus.

Užpuolė Etiopijos 
•%- viešbuti* 4

NAIROBI. — Somalijos iš
laisvinimo fronto pogrindininkai 
rugpiūčio 5 užpuolė Etiopijos 
viešbutį, pietinėje Etiopijos da
lyje, arti Kenijos sienos. Už
puolimo ‘metu buvo 20 asmenų 
sužeista ir vienas prancūzaą, mo
kyklos mokytojas, buvo užmuš
tas. Užpuolėjai vartojo rusų 
darbo rankines.raketas, grana
tas ir automatus.

Somalijos išlaisvinimo frontas 
reiškia pretenzijų į Etiopijos 
pietinę dalį, kuri, jų manymu.

paliaubos
: BEIRUTAS. — Pasirašytos 
Damaske Libano paliaubos at
sidūrė pavojuje, kai paliaubų pa
sirašyme nealyvaujančios šalys 
— Libano krikščionys ir musul
monų kairieji tarpusavio kovų 
nėra nutraukę.

Vidaus reikalų ministerio Ca
mille Chamoun tigrais vadinama 
milicija prieš 46 dienas puolė Tai 
Zaatar" palestiniečių pabėgėlių 
stovyklą. Stovykla buvo užimta 
ir kovos dabar tebeina Tai Zaatar 
apylinkėse, kur susimetę pales
tiniečiai tebesigina.

Pradėjo pareigas 
taikos daliniai

BEIRUTAS. — Arabų šalių 
sąjungos sudarytieji taikos da
liniai iš 2,300 vyrų, rugpiūčio 
5 d. 8 vai. ryto pradėjo eiti tai
kos pareigas. Jie prižiūrės, kad 
būtų vykdomos Damaske pasi
rašytos paliaubos.

Paliaubų maždaug prisilaiko
ma visuose frontuose, išskiriant 
Tai Zaatar ir Nabaa apylinkes, 
ir taipgi rytų Beirute, kur kai
rieji musulmonai yra ■apsupti 
krikščionių jėgų.

PIENO BENDROVĖS 
“šelpia” atstovus

WASHINGTONAS. — Fede
ralinės rinkimų komisijos pra
nešimu, trys didelės pieno per
dirbimo ir prekybos bendrovės 
Amerikoje iki š. m. birželio 30 
dienos “sušelpė” Įvairius kan
didatus į Amerikos Atstovi] 
Rūmus, išdalydamos jiems virš 
500,000 dolerių.

—*- JAV neleis kitų valstybių 
žvejams gaudyti žuvis 200 my
lių atstumoje nuo JAV krantų. 
Sovietų žvejams uždrausta leis
ti tinklus Amerikos vandenyse. 
Bet Washingtono valstijoje, 
Seattle mieste sudaryta Be
lington žuvims Šaldyti, kurioje 
rusai kontroliuoja pusę kapita
lo. Jie išsiveš ir pusę sugautos
žuvies.

Irano šachas buvo nepaten
kintas nuolat kylančioms Ameri
kos elektroninių priemonių kai
noms. Amerikoje kyla moder
nių mašinų gamyba, ji nega
li tų mašinų pigiau parduoti. 
Irano šachas buvo pasišokęs 
kiekvieną pusmeti kelti gazoli
no kainas. Jis žino, kad JAV be 
jo gaminamo gazolino negali ap
sieiti, todėl jis ne tik pats kė
lė, bet ir kitus ragino kelti ga
zolino kainas. Ne visi arabų va
dai sutiko su šia šacho politi
ka. Jie žinojo, kad kainoms kei

kti privalo būti ribos, nes nuo ga
zolino kainų, priklauso gaminių 
kainos. Galų gale pavyko susi
tarti su šachu ir jo ministeriais 
dėl pastovių gazolino kainų ir pa
stovių krašto apsaugos priemo
nių kainų.

H. Kisingeris, aptaręs pačius 
svarbiausius klausimus, pasira
šys su Iranu gazolino ir atomo 
energijos šaltinių pasikeitimo 
sutartį. Amerika pasižadėjo pa
statyti Iranui 8 reaktorius ato
mo energijai gaminti ir duoti ki
tus sienų apsaugai reikalingus 
prietaisus, o šachas sutiko par
duoti Amerikai reikalingą ga
zoliną prieinama kaina. Naujai 
paruošta 26 bilijonų dolerių pre
kybos sutartis pagrįsta karo me
džiagos. atominių reaktorių ir 
gazolino pasikeitimu.

Iš Teherano Kisingeris skris 
Į Jemeną, kur aptars ir pasira
šys naują prekybos susitarimą, 
liečiantį plačius Artimųjų Rytų 
plotus. Jeigu sekretoriui pavyks 
susitarti su jame esančiais alie
jaus gamintojais, tai bus pagrin
do manyti, kad taika turės vieš
patauti Artimuose Rytuose, nes 
ji bu.< naudinga visiems tos sri
ties gyventojam^. Jei šitas su
sitarimas pavyks pravesti iki 
galo, tai Sovietų Rusijos Įtaka 
Artimuose Rytuose gerokai su- 

I mažėsianti. Maskvai teks tar- *tis su Persijos Įlankos šeichais 
ir pasimokyti, kaip tamsiems 
žmonėms per kelis metus duoti 
mokfl-u reikalingus įrankius.

Sekretorius Kisingeris, prieš 
pasimatydamas su šachu, buvo 
sustojęs Londone ir su premje- 

I ru aptarė visą eilę Pietų Afri
kos kausimų. Premjeras yra įsi
tikinęs, kad Afrikoje prasidėję 
neramumai bus apmašinti ir tai
ka atstatyta.

Izraelis kalbasi su i 
libaniečiais

JERUZALĖ. — Tiek Izraelis, 
tiek ir Libano sukilusios armi
jos daliniai, kurie kariauja kai
riųjų musulmonų bei palestinie
čių pusėje, tūri tiksle pietų Li
bano dali neįvelti Į civilinį karą. 
Nori tą Libano dalį išlaikyti ra
mybėje, neįvėlus Sirijos kariuo
menės. Jos pietų Libane dar 
nėra.

. Jokį bendrą tikslą. turėdami, 
Izraelio atstovai- ir sukilusios ar
mijos dalinių vadas leitenantas 

’ Ahmed Khatibs, Jungtinių Tau
tų atstovams prižiūrint, susiti
ko pareinamame sienos punk
te Rošh Hanikra pasitarimams. 
Pasak Izraelio, jie jau buvo su
sitikę tartis tris kartus.

Korėjoje teisiami 
politikai

■ SEOUL, Kor. — žymių Pietų 
Korėjo politikų buvo pasirašę 
viešą manifestą, reikalaujanti 
Įgyvendinti pilną Pietų Korėjoje 
demokratiją. Be kitų, manifes
tą pasirašė 78 m. buvęs P. Ko
rėjos prezidentas Yun Po-sun, 
75 m. religijos lyderis, žinomas 
kaip Korėjos Mohandas Gandhi, 
Hahm Suk-hun ir 72 m. parla
mento narys Chyyun Yil - 
hyung.

Jie buvo suimti ir apkaltinti 
agitacija ir kvietimu žmones su- į 
kilti prieš dabartinę Pietų Ko-j 
rėjos vyriausybę. Vykstančia
me jų teisme, vyriausybę atsto
vaują advokatai reikalauja baus- I 
ti juos daugelio metų kalėjimo 
bausme.

Kritikuoja popiežių
V A " V

BEIRUTAS. Libano vidaus 
reikalų ministeris Camille Cha
moun, dešiniųjų pažiūrų, kalinė
damas sužeistų ir išvežtų iš Tai 
Zaatar palestiniečių stovykloje, 
kritikavo popiežių Povilą VI. sa
kydamas. kad popiežiaus širdis 
simpatizuoja Tai Zaatar sužeis
tiems. bet ji nepareiškia' simpa
tijų libaniečiams, kurie kiekvie
ną dieną yra užmušami.

— Egiptas ir Izraelis gaus iš 
Amerikos atominės energijos 
reaktorius. Abi valstybės pasi
žadėjo * bendradarbiauti atomo 
energijai geriau išnaudoti. Iz-J 
radis ir Egiptas pasirašė šiuo jI •reikalu naujas sutartis.

WASHINGTOXAS. J Prezi
dentas Fordas rear-admirolą Sa
muel L. Gravely Jr.. aukščiausio 
rango negrą laivyne, nominavo 
pakėlimui į vice-admirolus ir 
paskyrimui Trečiojo laivyno ko- 
manderiu į Pearl Harbor, Ha
vajuose.
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Ponius Skirmantės džiūgavimai

Ši ponia

Kelionės įspūdžiai tarp laiko ir erdvės
. KAZYS KARUŽA

— ne. Tyliu iuritaripui nebe- 
pigeidanįama. Rąs apiė tai už
simena, apkaitinamas “priešiš 
ka agitacija prieš didžiąją irtfl 

Į jię Tautą”. Nepriklausomos 
| Lietuvos vengiama minėti bel- 
1 kurioje formuluotėje, šiandien te Mviuia i ' r,ne su jokiu tolimesniu tekstą 

a ep.. nesusieti žodžiai **laisvė”, ar- -b v-k iilz 7
,. j - - ’ f bigiasi, Kad vaikai matu gražią daug sužinojo apie Lietuvos is;

A. SVILONIS

LAIKAS APSIŽVALGITI, 
KAS VYKSTA MŪSŲ KIEME 

(Tesiriyš) Lyg su cinišku pasityčioji
mu poniutė Skirmantė porina 
reporterei, kad jos ;

mokytoja dziau- vaikai per vieną dieną ne tik . . „ . B. . . f
- ’ ! ba Lietuva sukelia nejaukią

į tylą, susierzinimą ir įtarimą 
“stukočių” armijoje.

Pavojingas nesusipratimas 
būtų viešai kalbėti apię didžią-į 
ją Lietuvos valstybę. Nebuvo 

i tokios, negalėjo būti. Kol kas 
esantis ekspozicijoje XVI am
žiaus Lietuvos žemėlapis ViL[ 

Z niaus ' etnografijos muziejuje^ 
sukelia tikrus priepuolius sve
čiams.

Šeimininkams iš Maskvos, li
tai būna išimtinai rusų inte- 
legentijos atstovai, nes nuolat 
girtas maskviečių proleteria- 
tas muziejų nelanko. O kiek di 
dingą Lietuvos pitaeitį liūdijan 
čių dokumentų trūnija to pa- 

j ties muziejaus fonduose. Jų ne 
i,, ! leidžiamu iš niokvklos - .. .* i pozicijoje, 

uždrausta dėstyti 
kyklose.

Taigi, po tokio . i t’ i - -j i vra SLLKiatoLu, iusiskui kuiiiu-i,. .. .tą, kur Romas Kalanta suside-4— _ . . \ liaus pareiškimo,
gino, ir Kad jos tam jaunimui^. ...................... _ , , gmgas poniutes

džiaugsmas apie mivežtojo jau 
įnimo istorijos išmokamą ir su- 
I sidomėjimą ja? Kokios istori- 
< jos jos nuvežti vaikai galėjo 
j išmokti, būvodami “Kauno m’a 
) rių” pionierių stovykloje? O 
i jei, anot jos pareiškimo, vaikai

Lie tusus gamtą. Bet kas gi čia toriją, bet ir kaž kaip susido- 
ypatingo, man rodos, kad Į niėjo ja. Vaikai aplankę kol- 
kiekvienam savo tėvj ša- chozą gerai jautėsi, jiems ten 
lis yra graži. Bet tai dar nėra buvo smagu. Mat, vaikai ir jo- 
vieniiitelis akstinas būti tos ša; dinėjo, ir karves melžė, ir val
ties patriotu. Pasaulyje yra Į timi plaukiojo šoko ir dainavo, 
daug žavių kraštų, bet tai dar įr svarbiausia — kalbėjo lietu- 
nerčMŠkia, kad mes del jų kovoj viškai. Lyg Bostone tie vaikai 
tume. Būti patriotu dar reikia negali lietuviškai kalbėti, 
ir ko kito.

Ponia Skirmantė nesigiria, Į 
kad būtų aiškinusi vaikams,f 
kad toji-gražioji šalis šiandienį T . j- . . • ’ . Ponia Skirmantė reportereipavergta. Ir ten lietuviai vrta! ri •• „- ’ pareiškė: ‘"Esu labai patenkmnelaisvėje, nes jie rusu paverg F r
r v i i •• ii " Ma, kad vaikai turėjo nemaža ti. Kodėl ji nepaklausė Gim-t ’ . T.. • > „ . .. i i-i piogu susipažinti su Lietuvostojo krašto reporteres, kodėl & *- r v. ~

i * t • i. istorija. Noriu sios poniutėsokupuotos Lietuvos jaunimas* Ji i i ; paklausti, su kokia istorija?rusinamas mokvklose, umver-(r J
.* a- ’ i - ^„;,u'iAr ši lituanistinės site tuose? Šios dvi poniutes . . ..... i i - » - > t mok v toj a iš viso žino4 ką ji’ nesigiria, kad juodvi nuvez-i * - J T ■ -> ! kalba? Juk ten lituanistika,.tiems vaikams butu parodziu- T. . .. .v . :- i- - . i . • vpač Lietuvos istorija ištisaisios Kauno miesto sode, tą viei*r . J . (

.i n j’ i * - -u i vra suklatota, rusiškai komu-įtą, kur Romas Kalanta suside-4—r . ....... 1
gino, ir kad jos tam jaunimui]1 .............. Tv _ n
būtu paaiškinusios, del ko jis la,svės “*ė)al P™al»«a- b k as 

aiškino ■ ^*nS° lr ziauraus Lietuvos oku 
-’■panto, rusas padaromas dižiauĮ 

siu Lietuvos draugu ir išlais
vintoju, o komunizmas — žino; 
nijos išganymas ir tai vienin-į 
telis.

kad tas muziejus! štai, ką rašo dail. V. Žilius, j susidomėjo bolševikine istorr

lietuviškai dainuoti.
Su kokia istorija 
vaikai susipažino?

istorija. Noriu šios poniutės

Galingos'brity imperijos simboliu buvo Londone sto
vintis laikrodis Big Ben. Jis visą laiką ėjo ir rodė tikslų 
laiką. Dabar Christchurch miestelyje pastatė mažiuką 
Big Ben. Žmonės tvirtina, kad britų imperija yra gerokai 
susitraukusi, jei didysis laikrodis tapo' toks mažas.

viso parodyti eks
Lietuvos istorija

Lietuvos mo

□ail. V. ži- 
ar ne niela- 
Skinnantės

; susidegino? Ar jos
; kaip Kauno miesto gatvės už-}
- plūdo jaunimu, kuris šaukė:Į

Laisvės Lietuvai! Ji pasakoja.
reporteilei, kad aplankė istori
jos muziejų. O ar ji vaikams j 
paaiškino, 
nepriklausomoje Lietuvoje bu laimingai pasiekęs laisvąjį pa* ja, tai ji turėtų laukti iš “draų 
vo Karo muziejus, kuriame at-J šaulį (žiūr. “Tėviškės Žibu-! go” P. Petronio padėkos, nes 

. sipindėjo mūsų Tautos laisvės, :ii ai,” 1976 m. VII. 8 d.). Jis ra-'jo vadovaujama. “Tėviškės”ndėjo mūsų Tautos laisvėsjdai,
□s ir kad prie to muziejaus šo taip, kad okupuotoje Lietu-j draugija savo tikslą pasiekė, 

aukšto piedestalo stovėjo voje istorijos nėra,’ji praside-|Tai skandalas kuris šaukiasi 
svcs statula ir čia pat žy-, da nuo 1917 m. ir šviesiu sočia- išeivijos , pasmerkiančio žodžio, 
čių rožių apsuptas buvo lizmo spindėjimu prasimuša iki Bet ar ne’ laikas susirūpinti. 

Nežinomam kareiviui paminkysiu dienųl Ankščiau okupaci-i kur mūsų lietuviško atžalyno T ' . « • 1 . 1 1 v • - 1 .1 • . ’ . 1 • -1. 11 . -rlas. šiandien ten jų nėra, oku- n ės valdžios buvo toleruojamas, tokios mokytojos' nuklydo.:.. Ir 
pantas juos išgrivė. 1863 metų sukilimas, šiandien ar galima tylėti?

Diagonal COLOR

Or With 0,000 *
And your money grows to $10,691.09 in 
114 years.

k Or With $20 j 000
And your money grows to # 
$21,024.81 in 1 year.

OrWith $2,000
And your money grows to $2,283.06 in 4 
years.

Or With $5,000
And your money grows to $5,558.48 in 
214 years.

with $1,500
You can have this 17" RCA XL-100 
COLOR TV. . .and your money grows to 
$1,897 in 72 months.

WHILE YOU EARN 61/z% to 73A %X«
‘IN OUR SPECIAL ACCOUNT

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control •<-

with $1,500 C-
You can have this 19" RCA XL-100 
COLOR TV, . .with Remote Control. . 
.and your money grows to $1,695.54 in 72 
months. _ _

OrWith $2,000
And your money grows to $2,112.23 in 4 
years.

hicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful

.......

OrWith $5,000
And your money grows to $5,408.95 in 
2% years. i

Or With $10,000
And your money grows to $10,551.99 > 
in 114 years.

OrWith $20,000
And your money grows to

> $20,390.22 tn 1 year.

OLIMPfADOS LIKIMAS pantis pagrasino atšaukti sa-
UPI savo prąnešimą iš Monf- 

i uealio XXI Olimpiadai pasi
baigus pradeda pastebėjimu, 
kad į istoriją ką tik nuėję žai, 
dimai liks labiau už kitus an- 
kstybesnius ’ olimpinius žaidi- ■ 
mus ^atminfini geriausių mūsų J 
planetaj’e sportininkų laimė
tus laurus, bet būs kai kuriu1 ‘ --— - ' -
atmintini su kartėliu, nes grv- . , . . ,K.• . . . . Tu . .1 oA piadoje sumažinimas ikinai politiniais sumetimais <30 . - . T .p, . , . . t- numano visokių politinių
.valstybių atšaukė savo boikotų ir kivirčų,
ninku ekipas, nele.sdamos da- ^ndn) ichlrinčiu su 
Ivvauti sporto varzvbose. L. . . .. " .• F . , - ., Ibicinga nvalizacija sportoKą tik praėjusios žaidynes .
Bus atmintinos dėl penkių spor į ‘ . •
tininkų iš sovietinio bloko pa-J Sūvietų sportininkų ekipos
bėgimo ir Kanados politinės viršininko pavaduotojas Ana- 
prieglaudos paprašynio. SdvieftoĮij Kolešov pareiškė, kad ne 
tų Sąjunga jau Olimpiadai baijpBnametįs 17-metis) narūnas 

r-- ■ - . - - Sergei Niemcanov buvo “pa-
T ■ ' _ , . ' grobtas” iš Olimpo Kaimelio,
Tdnmn k-a’ Hpl un skandalo i _ - ■- -kur buvo apgyvendinti Sovie- 

tų sportininkai ir jam buvo 
“psichologiškai išplauti sme
genys'” dar prieš jam Kanados 
paprašius politinio pabėgėlio 
globos, ■ _.

Kolesov papasakojo, kad Šer 
gėi Niemcanovas, su kuriuo 
“pasikalbėti” sovietų misijos 
sargams buvo leista, atrodęs 
“prislėgtas”.

“Mes gavome įspūdį, kad

I vo, ekipą, jei Kanados valdžia 
1 nesugrąžins 17-mečio pasiijin- 
jkusio laisvę Sergiejaus Ni.em- 
cariovo:

I Po ketverių metų, 1980 m., 
>XXII Olimpiniai žaidimai nu- 
į matyti Sovietu Sąjungoje. Spor 
i.tininkų suvažiavimas turės įvyk 

? Į ti Maskvoje. Visu viltis esanti, 
-»tvirtina UPI, būsimoje Olim- 

mi- 
ak- 

nie- 
am- 
sri-

(Atsiguliau apsiraminęs greit užmigau ir jokie sapnai 
.nekankino manęs. Mat nakvojau prie bažnyčios, tad gal 
angelai suteikė man savo šventą globą - ir leido ramiai 

! miegoti.
Rytmetį, pašokęs, skubiai susitvarkiau ir nuėjau į 

i bažnyčią šv/ Mišioms, kurias laikė kleb. Sakevičius, o 
I mišioms asistavo pensininkas kun. dr. • Matulaitis. Po 
šv. Mišių ėjome pusryčių. Vėliau rinkosi žmonės ilgoms 
pamaldoms. Pradėjo “maži” automobiliukai supti kle
boniją. Bažnyčioje pamaldų metu buvo apie 30 žmonių, 
kurių tarpe ir Žemaitaitis: Šv. Mišias laikė kleb. Sake
vičius ir pasakė labai turingą ir įdomų pamokslą.

Po pamaldų, kaip ir visur, išeina žmonės iš bažny
čios tartum būtume jomarke — ir kalbasi. Seku akimis, 
žmones. Visi pagyvenę, jaunų visai -nematyti. Kas ki
ta šv. Kazimiero bažnyčioje Los Angeles Kaliforhijoje. 
Čia prisirenka pilna bažnyčia žmonių. Senų ir jauūų. 
Žinoma, didesnė kolonija lietuvių. . (.

Taigi, stoviu vienas, kaip Įkaltas prie 
ant šaligatvio., Prarėžia pro šalį aukštas 
“sparnais” brūkštelėjo į inane. Paėjo kiek, 
dažnai pažiūri į mane ir kažką dūmoja.

Aš .skyriausi tuo, kad buvau apsivilkęs
šia hollywoodiska eilute. Daugeliui dėl to kritau į akį, 
kad nesu vietinis gyventojas. Tad prieiną tas aukštas 
vyras prie manęs ir sako angliškai: — Arė you Ameri- 
eari? ’ ■ ' ■

Aš -pagalvojau, lyg noriu neatsakyti, bet tariau:

/ ■’ L > 4
bažnyčios

vyras lyg
sustojo 'ir-

labai švie-

Enjoy Your I V NOW PLUS

for o> V” d*duc’ °' *• ** V°" T'
for 4 .r Ot to 7*% O" '«• F"*'’1 into^t p»»tY for Mrty -

S"OC£-
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CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSOCIATION

MUN OFFICE: 6245 SOUTH WESTERN UVENUE . CHIC4G0, ULINOIS 60636 TELEPHONE: 476 757$

AlWlAA OcF»C£
304 WEST WORTH AVEMUE 
CHICAGO. W*CXS 80*47 
TELEPHONE 4«*-3113

Įdomu, ką deL šio skandalo! ® 
dabar pareikš J. Gailos vado
vaujama JA.VĘB-. Švietimo Ta
rybos vadai, kurių žinioje yra 
lituanistinės mdkvklos? Atro
do, kad ne vien lituanistinėms 
mokvkloms skirti vadovėliai

'V,.M r'

yra nudažomi okupantui palan 
kia propagnada, kuris sunieki
nama nepriklausoma Lietuva, 
bet ir patys mokytojai, ima 
bendradarbiauti sū okupanto 
samdiniais ir gabena vaikus į
pavergtą Lietuvą, .kad ten iš- Sergei Niemčanovui profesio- 
moktų okupanto sudergtos Lie nalai išmokslinti specialistai 
tuvos istorijos, kufi prievarta psichologškai išplovė smege- 
įbrukta Lietuvos mokykloms, j nis. Jis atrodė labai prislėgtas,

Tat, laikas lietuviškajai iš
eivijai pabusti ir pasižvalgyti, 
k aš jau vyksta mūsų kieme! 
Laukiame pasisakymo ir pat
riotiškos spaudos dėl šio ne
įeiti to fakto ir dek tokio pasi
metimo. Ar galima tylėti, kai 
pogrindžio . agentai vienokiu 
ar kitokiu būdu bando mus už 
migdyti ir mūsų k'ovbs gretas 
išardyti. Laikas ir politiniams 
veiksniams pareikšfi pareiški-

išblyškes ir lyg'koks papūga 
kartojo: “Aš pasirinkau lais
vę”..

Kolesovas gali iįaminiis: iš 
Maskvos sportininkams nebus 
kur bėgti. J. Pr.

Xytron širdies batarėjos 
reikalingos patikrinimo
Minneapolis. Medtronic In- 

corporatėd firma praneša, kad 
nemažas skaičius silpnaširdžių

iną del tokių nelemtą faktų,i Jungtinėse Valstybėse irt Kana 
kai mūsų prieauglio auklėtojai doje turi apie 9,800 ioperuotus 
tiesia ranką okupanto ordę- Xytron cardiac pacemakers 
nais apkabinėtiems jo samdi- (pulso skatintojus) kurie bu
mams. Jau laikas Medangstyti vo pagaminti praeitais metais 
tokių sakndalingų įvykių fy- tarp balandžio .ir liepos mė- 
los žydu. Tautos prieauglio auk j nešiu, bet kaikurie tu aparatų 
įėjimas, ypač tautinis auklė- galį būti nevisai patikimi ir 
jimas, yra viešas jfetuvių vi- galį nustoti veikę. Firma krei- 
suomcnės ir visos lietuvių tau
tos rūpestis. Niekas neturi tei- teikti: firmai batarėjas gavu- 
sės stumti jaunimo'į pavojin'-' šių pecientų vardus ir tų ba- 
gas ir dvasią žalojančias a p-Į tarėjų serijinius numerius bei 
linkybes^ Tos teisės-neturi ne 
tik mokytojai, be! ir tėvai.

(Pabaiga

pėsi j daktarus su prašymu pa

simptomus, iš kurių būtų gali
ma atspėti, ar gerai tie prie
taisai veikia.

SKAMBINkfffc dAbar

JŪSŲ NAMA
ER\V1N J. .

MICHAELS'
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-tos) 254-8500
PARDUODAME vt 
pRife$iiEsdbŠ trstis IhIuagos

7,000 MIESTU JAV-SE PER R E L O

Jis vėl sako su nepatitikėjimu man. — Are you yankee. 
yangiaL J-

Galvoju- nustebęs, bet ne neatsakysiu papūsk 
per dūdelę. ' .. ■ y.

Dar jis klausia prisispyręs, lyg būtų - koks seklys, 
sekdamas įtartiną žmogų.

. Who are you? . -
Matau,-kad neišsisuksiu iš jo sekimo , ir jo klausimų 

ir sakau esu lietuvis-iš Kalifornijos, iš Los Angeles, ū
- — Taip man atrodai. Jis ištiesia savo ranką ir dob

damas mari sako: '
— Sveikas brolau. Esu Veličką, policininkas iš Ma

rijampolės. Na, taip trumpai pasikalbėjome, ir be drau
gų susipažinome. Atrodo geras ir nuoširdus . Šešupės 
krantų sūnus,.kapsas.. '' ' |

Lengvais žingsniais žengiu prie savo kaimyno ir klau
siu, ar nepažįsti manęs, Stasy? . 'j / ' ?!

: Žiūri į mane ir sako: - '>
— Ne, ponas. . . X - • - ''
'— Ar tikrai nepažįsti savo kaimyno. Kazimiero?

Jis spaudžia su dižaūgsmu man ranką, ir sakę:
— Karuža. ’ ’ .' ", .? ■■
Abu apsikabiname ir - pasibučiuojame. Tuojau kvie

čia riiahe važiuoti paš jį, kur šupaziridniš savo šeimą Įir 
kartu pavalgysime, pietus. Taip važiuojame prie jo- ria- 
rnų: Privažiavome ir sustojame. Jisai sako:

— žiūrėk, Kazimierat Maild riariiai.. : ~
Ndmaš ilgas pagal gatvę; ipįe du. blokus,: Gal 2b 

ar daugiau jame gyvena žmdriių. Tik • sienos skirią bu
tus, Namas dviejų aukštų. ■ ‘ g

— Taigi, brolau, čia tokia statyba ir visbse gatvėse 
panašūs namai, kurie ir man ne visai- patinka, — šakaū- 
jam- • . ■; . - ' :

— Einame į vidų. Supažindinsiu savo žmoną, dvi dųk- 
reles. ■ .<.< '~U 7

Pasitinka mane jo žmona tarpe durų, ir kviečia: į 
vidų, kur susipažinome, o vėliau prie pietų ir dvi dukre
les. Viena baigusi aukštuosius mokslus, dirba sekretore 
banke, o antra — paskutinėse gimnazijoje klasėse.

Butelis nedidels, bet gražiai įrengtas, neš Stasys 
yra iš profesijos stalius ir dabar dirba baldų fabrike. 
Kur gauna atlyginimo į savaitę 96 svarus. Tai yra retas 
ir didėlis uždarbis. Toli gražu kiti to negauna, uždirba 
gal pusiau tiek, kiek p. Stasys.

TARP ŠIMTAPROCENTINIŲ ANGLŲ
Gražiai pašikžflbėjtnnė prie pietų stalo. Bet pietų 

metu papasakojo Stasys kaip jis čia įsikūrė ir kaip jis pir
ko namą tdrpe “šimtaprocentinių” anglų. Grąži, bet ne
visai maloni istorija, o ypač seimai ten gy^ėnaht. Jis 
pradeda pasakoti man. r

— Nusipirkau namuką dviejų miegamų, dviejų aukš 
tų ir sumokėjau 14.000svaru. Aš čia įsikūriau su šeirtia 

Į prieš 12 metų. Anksčiau dirbau lordų ūkininkų sodybo
se. čia atsikėlęs gyventi šalia anglu, jau pirmą dieną .< 
prisistačiau dešinės—kairės pusės kaimyhfltnš ariglariis, 
Aš getai žinojau, kad anglai nemėgsta svetimšalių. Bet 
mąstu reikia gražiuoju sugyventi su kaimynais*o. dar 
juo labiau, kad mano siena — kaimynės remia ir namo 

Į sieną. Taip vieną rytą sutinki! lauke senyvo afnžinns irib-

(Bus daugiau)
_ NAMJiaMMK CHIGA0O S, IU-— SATVRSDAY, August 7, 1976
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Gudelis atsisveikino Kazį Steponai
Praeito antradienio vakarą — Liūdna kalbėti pri 

John Evans šermeninėje Chi-. to. Liūdna reikšti užu< 
caga atsisveikino muziką, per kaį žinai, kad jos mažai t

.paprastai gerą mokytoją, ga
bų renginių organizatorių ir 
retą, lietuvių tarpe nesamą, 
chorų dirigentą Kaži Stepona
vičių — Charles Stephens. Sa.......... ..........
Įėję buvo vycesnio amžiaus liet litinį darbą, 
tuviai, buvo jaunimas ir buvo Visi žinome ka(j veBo!lis' 
zmomų tiktai pradedančiais, Slcponavidus nk,us ,ntĮm di;._ 
baltuoh plaukais. Buvo veik bo su XaujienOn,is. Jis paruoš 
visi, vyresnieji ir jaunimas,!davo dieorašdui Inetinius kon 
Pirmyn Choro nariai. Buvojcertus ir vakarams, o
muzikai renginių kritikai, lai,Xailiienos niielu noru ąars}da 
krastminkai ir visi velionio mu’ 
ziko ir vaidybos meną painė- 
gusieji, lietuviai.

■X. ..

’ M. Gudelis, savo ir Naujie- Naujienoms, kai
susirin- wje dar nebuvo. Vakar pavar-į 

čiau senų Naujienų komplek-'

padėti. Dar liūdniau 
apie žmogų, kurį teko pažinti, 
su kuriuo teko dirbti ne tik 
programų paruošimo, bet vi
suomeninį, spaudos ir net p<>-

į vo jn vedamą darbą kartu su’ 
.Pirmyn Choru ir kitoms orga 
Inizacijoms. Jis dirbo kartu su’ 

manęs Chca
nų redakcijos vardu, 
kasiems tarė šiuo žodžiu.

koe
A

1

ir reikalavimai
Ii chorą ir dirigentų Kuvos himnas pastalė vi

ii kojų, bei.kai jie sugie- 
"Lieluviuis įsame 

•tuviais 
jinianis

(H n ųui 
duoti

i orde-* Y

<

GLOBE PARCEL SER11CE, INC.
oficialiai praneša savo gausiems klijentams, kad

Chory dirigento Kazio Steponavičiaus vadovaujamas Pirmyn choras 1934 metais. Naujieną 40 mė
ty sukakties proga, suruošė jubiliejinį konetrtą. Paveiksle matome to meto Pirmyn choro daininines ir 
dainininkus. Pats Kazys Steponavičius stovi choro viduryje.

, tai jau 1930 metų pusla-ibuvo reikalinga aiškumą, jis; Netenka stebėtis, kad

SIUNTIMAS MUITO APMOKĖTŲ PAKETŲ

giminėms yra tęsiamas, kaip buvo laike paskutinių 
45 metų.

Kiekvienas paketas yra apdraustas.

i tus.
I piuose radau Steponavičiaus’reikalavp tobulaus darbo. My- priklausomos Lietuvos vyriau 
ruošiamą koncertą dienraščiui.įtintieji stengėsi tenkinti jo stanisybė davė jam Gedimino or 
Tais laikais jis suruošdavo du’'1"”*"'’ *'“* :
koncertus į-metus; vieną pava 
sarį, o kitą rudenį. Nepažinau 
jo, jo vbil^los pradžioje, bet 
man teko su juo dirbti vėliau.

ne

mes gi- 
norime ir bū C’, 
ir bisams nebu- 
Stejionavičiui ir

I dainininkams būtų užlėkę, jie! na. ji prisirt lai pa-
plaukiau nelaukė. Žinote, Ue-plaryti, tai Steponavičiaus Lie
tuvoje buvo nuversta deniokraj tuvoje jau nebuvo. Jis plaukė 

Į tinė vvriausybė, o S!eponavi-j namo. ()i<lenas jam buvo įteik 
jėius, politikon nesikišdamas,j tas Chicagoje. dideliu iskilmiy 

bet kokiai diktatu- metu. . .
nuomonę jis labai | !<>ks buvo Steponavičius. Jis

pareikš buvo reiklus, bet jis galėjo ir 
Muzikai ir dainai jis 

Naujie-Hiek duodavo, kiek kiti nepajė
gė duoti. Jis turėjo ne lik gc- 

tikp’M klausą, bet ir didelį pasiry
žimą dirbti ir mokėjo menui 

Pirnivn^11’ lietuvių kultūrai pasiauko- 
te^trai,! ti-- - Liūdna bus ne lik našlei, 
pulkai dukrai, bet liūdna bus mums 

atvvkti visiems be Slepjonaviėiaus.
Kartu su autimaisiais liūdžiu 
aš, liūdi Naujienos ir gausūs

dartus, bet jie įsitikino, jog tai deną. Jam negalėjo neduoti, 
negalimas dalykas. Jo reikalą- Kada Steponavičius 1938 me- 
vimams nebuvo galo. Jis narė- tais kartu su Pirmyn choru nu 
jo tobulaus balso, tobulios vai važiavo į Lietuvą ir Kauno te- 
dybos,..tobulaus darbo ir tiks- artre sugiedojo Lietuvos him- 

Teko su juo tartis, teko jam lauš žodžio, o tai, žinote, jog| ną. Pirmyn choras paveikė

įiepiilait*
ra i. Savo
aiškiai keliais atvejais 
<iavo. Kauno vyriausybė tai ži-( 
nojo. . . Jis dirbo su 
norns.

Bet gandas pasklido ne 
po Kauną, bet ir po visą Lietu
vą apie atvažiavusį 
chorą. Kiti Lietuvos 
miestai, kariuomenės 
kvietė Steponavičių

! pas juos ir padainuoti. Visur' 
Į Pirmyn choras
I klausytojus, visi 
choro vedėjo ir dainininkų ku

sužavėdavo j 
stebėdavosi Naujienų skaitytojai, kurie ve

lionį pažino, jo darbais gerė-
Baigėklumu. Pirmyn chonassužavė- JOSI ,r H l,aU Serbė, — 

jo lietuvius -ir pavergė jų sir- Gudelis.
sss

padėti, kai Pirmyn chorą ruošpai yra veik neįmanomas daly- kiekvieną teatro salėje buvusį CRANE SAVINGS and Loan Association
Gavėjams nieko nereikia mokėti. Pasiuntimas siun

tinių duoda didžiausią švenčių džiaugsmą jūsų giminėms.

Paketai yra priimami sekančiose mūsų įstaigose ir
skyriuose:. .

723 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. 19106 
TEL. (215) 925-3455 ;

NEW YORK CENTRAL OFFICE:
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001

TEL. (212) 725-2449

arba i bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:

davo vakarui, arba kai buvo 
susižavėjęs Amerikos politika 
ir padėdavo savo draugams 
pravesti rinkimines kampani
jas. _ ■|

Visi žinojo, kad su juo sun 
ku dirbti. Jis visuomet daug 
reikalaudavo. Jis norėdavo, 
kad viskas būtų atlikta laiku 
ir gerai. Jis norėjo, kad raši
niai būtų tikslūs ir supranta- 
nu. Jis norėjo, kad kiekvieno 
choristo balsas derintųsi su ki 
tais balsais. Sunku buvo su juo 
dirbti tiems, kurie jį mėgome, 

I jo paruoštus koncertus lanky
davom ir geuėdayomės jo.gies
mės, muzikos ir dainos menu.

Bet dar sunkiau buvo dirbti 
tiems, kurie jį mylėjo. Iš my
linčių jis daugiau reikalauda
vo. Jam niekad nebūdavo ga
na. Jis norėjo tikslumo, jam

klausytoją. Jie negalėjo su
prasti, kaip 40 jaunų vyrų ir) 
moterų choras galėjo tokiais 
galingais ir taip gražiai sude- 

! fintais balsais taip jautriai su 
.giedoti Lietuvos himną.

Salėje buvęs kanauninkas

kąs. Ne visi Išlaikė.
Jis stengėsi išspausti iš kiek 

vieno balsą turinčio vyro ar 
moters geriausią gaidą. Jis no j 
rėjo, kad kiekvienas daininin
kas duotų geriausio, ką jis krū 
tinėje turėjo. Jam rūpėjo, kad 
dainininkas tą balsą kontro- Tumas, nuolatinis teatro lan- 
liuotų... Jis daug reikalavo, kyto j as, choristus sveikinda- 
bet jis daug ir davė. Jis nesi-j mas, pareiškė, kad niekad šio- 
gailėjo laiko, energijos ir pas je salėje niekas taip jausmin- 
tangų pamokyti kiekvieną dai 
nuoti pasiryžusį jaunuolį. Jis 
nesigailėjo savęs, kad iš kiek
vieno ištrauktų pati gražiau
sią balsą. Nei laiko, nei užmo 
kesčio jis nežiūrėjo. Jis buvo 
patenkintas, kai dainininkui 
įdiegdavo noną būti daininin
ku. Jis žinojo, kad norintis bū 
ti daininipku stengsis dainuo
ti, gerai dainuoti. Tiktai ga
bus mokytojai šitą supranta...

s 3-1083
AUTOMOBILIAMS
filA(X Meka,r‘a 1 metv 

/O Certifikatams.
Mažiausia $1,000 

ar daugiau.

gai negiedojo Lietuvos himno... 
Himno žodžiai niekad jo taip 
nesujaudinę, kaip šį kartą...

Lietuvoje buvo 40 daininin
kų. Bet kiekvienas jų buvo pe 
rėjęs Steponavičiaus balso mo
kyklą. Kievienas žinojo ką ir 
kaip jis turi dainuoti. Kiekvie 
nas sekė ką ir kai kiti gieda ari 
dainuoja. Steponavičius dauge 
lį mokė, bet Lietuvon jis išsi
vežė pačius geriausius, labiau
si norinčius ir mokytis pasiry
žusius Amerikos lietuvius. Kai

B. R. PIETKIEWICZ, Pres. 

47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA

7
0/ Mokama 4 mėty 
/(J Certifikatams. 

Mažiausia $5,000 
ar daugiau.

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

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

PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street

(215) 925-3878

ROCHESTER, N. Y. 14621 
681-683 Hudson Ave. 

(716) 544-2151
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236 — 9th Avenūe 

(415) 564-7981

SEATTLE, WASH. 98125 
11551 — 6th Place, N. E.

(216) EM 3-5556

SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.

(201) 257-2113

VINELAND, N. J. 08360
Parish Hall 
West Landis Ave. 
(609) 696-9796

WOCESTER, MASS. 01604 ' 
82 Harrison Street 

' (617) 798-3347

BROOKLYN, N. Y. 11222 
72 Nassau Ave.
(212) 389-6747

BROOKLYN, N. Y. 11222 
72 Nassau Avenue 

(212) 389-6747

WHEAT RIDGE, COLO. 80033 
4330 Quay St.

(303) 422-4330

SYRACUSE, N. Y. 13204 
318 So. Wilbur Avenue 

(315) 476-6958

Taupmenos padėtos i reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesi.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 3:00 vak.; 
Antrad. ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už-

fe

Taupykite dabar.

UNIV
ibguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu- jj 
dokumentacija. 336 pšl., kaina $6. S

C

i?

P

I

U.

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-

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

Gra-
SS.DC

C

$2.00 « U

š,

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

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

TEL. 421-3070

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. laiminai, A KISS IN THE DARK. Pikantišką ir intymiu nuotyHą 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina S2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senąją amžių iki pokario metą. 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 istorija. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šią knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaida.

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

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina 82.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

%

> BALTIMORE, MD. 21224
! 3206 Eastern Avenue
> (301) DI 2-2374
į CHICAGO, ILL. 60632
! 4065 Archer Ave.
į (312) YA 7-5980
’ CHICAGO, ILL. 60622
> 2242 W. Chicago Ave.

(312) 235-7788
! CLEVELAND, OHIO 44109
; 3491 West 25 St.
! (216) 741-8082
[ DETROIT, MICH. 48210
’ 6720 Michigan Avenue
; (313) 894-5350
' ELIZABETH, N. J. 07201
i 956 A Elezibeth Avenue

(201) 354-7608
> HAMTRAMCK, MICH. 48212 
’ 11415 Jos • Camoau Avenue 
I ’• < (313) 365-6350
; LOS. ANGELES, CALIF. 90026 
■ 2841 Sunset Blvd.
; (213) 413-0177

MIAMI, FLA. 33138 
! 7612 N. E. 2 Ave.

(305) 757-6704
MINNEAPOLIS, JAINN. 55418 
2422 Central Ave. N. E.

(•12) 788-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave.

(203) 2240829 
NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue

(212) OR 4-3930 
CLEVELAND, OHIO 44134 
5432 State Rd.

(216) 7493033

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Hiuįtones* gilimi gtufl puikiy knygy, kuriot bet kokią

knygų spintą lentyną.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. 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 dailų. 296 psl.. kaina $5.

Dr. Kaiyt Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, 
žilis viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais viri.

Prof. Vari. Biržišką, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psl., Įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais-------------------------------------------------------------- -----—

Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Lai
stradjomis ir dokumentacija. 336 psl T w

P. Keri Ona s, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos J 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai
170 psL___W.00

M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 232 
puslapiai_________ - • — , $3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms. |

t

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

173!: So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos

Įsteigta 1923 metais.
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų

sumos

neša

■A
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Gengsteriai naudoja go organizaciją
Marquette Parko lietuviai ir kitataučiai gyventojai 

negalėjo suprasti, kuriais sumetimais dabartinė Martin 
Luther King Jr. organizacijos vadovybė taip atkakliai 
organizuoja eisenas Į Marquette Parką. Marquette Par
ko namų savininkai, biznieriai bei profesionalai gražiai 
su juodžiais sugyvena, kasdien su . jais susitinka gatvė
se, Įstaigose ir profesiniame darbe, su jais bendrauja be 
jokių konfliktų ir nesusipratimų. , ,

N\s>as> kitos juodžių organizacijos, turinčios įvairiau
sius tikslus, neturi jokių skundų prieš Marquette Parko 
gyvento jus, tuo tarpu Martin Luther Kingo Jr. organi
zacijos vadovybė nori Marquette Parko gyventojus mo
kyti jau nuo šių metų pradžios. Šios organizacijos vadai 
iki šio meto nesugebėjo tiksliai formuluoti savo nepasi
tenkinimo priežasčių, bet ne vieną kartą skelbė, kad Mar
quette Parko gyventojai mindo juodžių pačias pagrin
dines teises, nenurodydami konkrečių faktų.

‘Pietų Chicagoje leidžiamas Southtown Economist 
praeitą savaitę atliko didelį patarnavimą visai Chica- 
gai, įnešdamas šiek tiek daugiau šviesos į dabartinių 
Martin Luther Kingo minkštanugarę vadovybę, išs sa- 
vaitinukas pirmame puslapyje atspausdino savo bendra
darbės Dorotny Petroškey rašin. šios juodžiu organizacijos 
žygdarbius. .Ji išsikalbėjo ne tik su dabartiniu Martin 
Luther King-Jr. judėjimo vadu, baptistų kunigu C. H. 
Turner, bet ji pasimatė ir išsikalbėjo su tais žmonėmis, 
kuriems Turner vadovaujamas judėjimas kirto smūgius.

Kun. Turner papasakojo reporterei Dorothy Petros- 
key, kaip jie šių metų pradžioje, vasario mėnesį, ruošėsi 
pikietuoti vieną Harvey ligoninę. Jie pranešė ligoninei, 
kad ji nesuteikusi atėjusiai moteriškei reikalingos sku
bios pagalbos. Vėliau paaiškėjo, kad kaltinimai buvo be 
pagrindo, todėl demonstracija buvo atšaukta. Martin 
Luther King Jr. vadovybė pranešė Dixie Mall Shopping 
bendrovei, kad ji bus pikietuojama, nes nepriimanti pa
kankamai juodžių į tarnybą. King judėjimo vadovai pa
reikalavo, kad bent 40% visų minėtos bendrovės tarnau
tojų būtų juodžiai. Joseph Donlin bendrovės vedėjas, pa

beprasmib, nes tuo metu, kai King vadai grasino demons- ( 
tracijoms, toje bendrovėje tarnaujantieji juodžiai suda- ’ 
rė 93%. Jeigu reikėtų prisilaikyti Kingo vadų reikalavi
mų, tai tektų didoką dalį juodų tarnautojų atleisti ,nes 
dabartiniu metu ten tarnavo dvigubai daugiau juodžių, 
negu grasintojai reikalavo. '

Iš šių dviejų grasinimų nieko neišėjo, tada Martin 
; Luther King Jr. judėjimo vadai pradėjo organizuoti ei- 
! senas į Marquette Parką. Bet pasirodo, jog tai ne toks 

lengvas dalykas. Jie neturi pakankamai narių, kad galė- 
[ tų sudaryti imponuojančią eiseną. Jie naudoja kitų ju

dėjimų žmones, kad eisenos atrodytų gausesnės. Dorot
hy Petroškey šitaip aprašinėja pasikalbėjimą su dabarti
niu Martin Luther King Jr. vadu:

“Kun. C. H. Turner, King judėjimo vadas, pra
eitą savaitę pasakė Economistui, kad jie įsivėlė į li
goninės reikalą“kai gavome iš “Juodųjų riterių” 
(Black Knights) penkis ar šešis skundus”. Pagal 
Turnerio tvirtinimą, “Juodieji riteriai yra Black 
F. Stone Nation organizacijos nariai, anksčiau pri
klausiusieji prie Blackstone rangers, Chicagos gat
vių gengstęrių grupė.

“Jie yra tikrai kovingi, —pareiškė Turner. — 
“Jie nenori jokių reikalų turėti su baltaisiais. Jie 
norėjo įsibrauti į Martin Luther King judėjimą ir 
veikti jo vardu. Juodieji gyventojai bijo Juodųjų ri
terių vardo. Jie kovoja, kad žmonės jais patikėtų. 
Tumeris pabrėžė, kad Juodieji riteriai, ir Kingo or
ganizacija nėra tas pats dalykas.” (Southtown Econo 
mis 1976 m. rugp. 4 d., 1 psL)
Kun. Turner tvirtina, kad “Juodieji riteriai” ir Mar

tin Luther King. Jr. Judėjimas nėra tas pats, bet prak
tika parodė kad dabartiniai Kingo judėjimo yadai klau
so gengsteriais išvirtusio judėjimo vadų. Pats Turneris, 
paklusęs “Juodųjų riterių” įsakė pikietuoti Ingals ligoni
nę Harvey miestelyje, kada nebuvo jokio pagrindo to
kiam pikietavimui. Tas pats baptistų dvasiškis reikala
vo Dixie Mall Shopping bendrovę priimti bent 40% juo
džių, kada toje bendrovėje jau metų pradžioje dirbo 93% 
juodžių. Tai parodo, kad Kingo judėjimas, kun. Turne
rio ir kitų jo sėbrų vadovaujamas, savo nuomonės netu
ri, bet vadovaujasi visai nepagrįstais nerimtų, o gal ir 
nusikaltusių, jaunuolių skundais.

Keikia manyti, kad tie patys “juodieji riteriai”, savo 
vardu nepajėgiantieji arba nedrįstantieji veikti ir ban
dantieji prisidengti Martin Luther King judėjimo varų 
įtikino kun. Turneri. ruošti eiseną į Marquette Parką. 
Nei pats Tumeris, nei jį instpriruojantieji “juodieji rite
riai”- iki šio meto aiškiai nepasakė, ką jie Marquette Par
ke pametė, kuriais sumetimais jiems kyla reikalas ardyti 
ramiai gyvenančių žmonių ramybę ir žaloti jų name
lius bei turimas įstaigas. Kingo žmonėms šis klausimas 
niekad nebus aiškus, bet “juodieji riteriai”, naudingo 
darbo ir garbingo uždarbio nesiekia. Jie stengiasi gali
mai daugiau ardyti šiandieninę tvarką -griauti organi-

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
prezidento Povilo P. Dargio 

raportas 59- tam seimui Chicagoje, 
1976 m. liepos 6 d.

(Tęsinys)
■ me jų šauktuose suvožiavimuo 

se Chcagoj 1974 m- ir 1975 m. 
vėlybame rudenyje ir visada 
rėmėm ALTos vedamą Lietu
vos, laisvinimo politiką.

1975 m. liepos 25 teko daly
vauti ypatingame apsilankyme 
Baltuosiuose Rūmuose Was- 
hingtone. Dalyvavau, paties 
Amerikos Prezidento Gerald 
Fordo pakvietimu, kartu su 
ALTos Pirmininku dr. Kaziu 
Bobeliu ir kitų pavergtųjų 8-ių 
tautų delegatais. Šiame suėji
me Baltuosiuose Rūmuose da
lyvavo taip pat valstybės sekre 
torius dr. Kissinger ir Kongre
so atstovas Derwinski. Mudu 
su dr. Bobeliu atstovavome lie 
tuviams.

Prezidentas Gerald T—ž 
mus pakvietė išaiškinimui tuoj j žarijoms. Suvažiavimas įvyko 
įvyksiančios Europos saugu- Pittsburghe, Pa. iri čia dalyva- 
mo ir bendradarbiavimo kon- vau aktyviai, 
ferencijos Helsinkyje (Suomi
joje). Svarbiausia, pabrėžti 
.susirūpinusioms etninėms gru
pėms Amerikoje, ypatingai tri 
jų Pabal'čio valstybių žmonėm 
— lietuviams, latviams ir es
tams — kad Helsinkyje įvyk
sianti konferencija ir ten nu
matoma priimti deklaracija n.e 
pakeičia Jungtinių Amerikos 
Valstijų -vyriausybės nusistaty 
mo dėl Pabalčio trijų valsty-

tyviai ir be nereikalingo triaki 
mo. .

Malonūs Delegatai, šiandlep, 
pateikdamas jums šį raportą, 
matau ne vien praleistą dvlma 
tę kadenciją. Regiu tą didelį 
ir ilgą Susivienijimo gyveni
mą, kuriame būta taip sunkios 
pradžios, kuris šiandien suda
ro vis dar ir sunkumą teisin
gai tą pradžią išaiškinti. Vė
liau sekė laikai geresni, kai 

i Susivienijimas augo, pralenk
dama ir vargus, ir tuos žmones, 
kurie nesuprato Susivienijimo 
kelio, iš jo išsilenkdami, ar ir 

• visai į jį neįstodami. Buvo du 
1974 m. lapkričio 17-18 die-1 pasauliniai karai, epideminės 

nomis^ atstovaudamas Susivie ligos metai, ekonominės krizės 
nijimą Lietuvių Amerikoje, da( laikotarpis ir mūsų tarpusavio 
lyyavau metiniame Penna Fra 
temai Congress 
ši organizacija apima, visas fra 
ternales organizacijas/ sekda- ra, brangūs delegatai, Susivie 

ma jų veiklą ir saugodami jas/—,---------------- -
nuo tokių įstatymų įvedimoj Susivienijimas - 
kurie' būtų nenaudingi visoms riai yra skaičiuojami tūkstan- 

kaip kad yra čiais, kurio pinigai yra milijo-

žinomomišo dėl šio seniai 
principo”.

1975 m. Helsinkio tarptauti- 
nė; konferencija lietuvių tarpe;‘j 
vertinama nevienodai. Mano 
supratimu, mums lietuviams, 
kaip ir estams ir latviams, Pre 
zidento Fordo pareiškimas bu 
vo ir yra naudingas, mes jį su 
dėkingumu turim ir sutikt

gana šiurkščių nesutarimų įš- 
su važia vinie, [gyvenimai. Visa tai liko praei 

tyje, to rišo nebėra. Bet tebė-

• fraternalėms.
Ford mūsų Susivienijimas, organi-

nijimas Lietuvių Amerikoje I
— kurio na-

niniai ir, kas svarbiausia, ku
rio vienybės idėja, lietuviškas 
žodis tebėra gyvais rodykliais 
prasmingo lietuvių gyvenimo 
išeivijoje, taip reikalingo gy
venimo ir mūsų brangiai tėvy
nei Lietuvai.

Todėl iš šios vietos sveikinu 
kiekvienų mūsų narį, šiandien 
liudijantį Susivienijimo būvi-? 
mą, sveikinu apskričių ir Kuo
pų'vadovybes bei visų, komisi-

Čia paminėjau tik stambiuo
sius rūpesčius ir su tuo susiju- 

i sius darbus, kurie, gal kai kam 
atrodytų nepakankami vyriau 

ei5~ šiai Susivienijimo vadovybei, 
j taigi, ir. man, kaip šios organi
zacijos prezidentui. Tačiau, rei 
kia gyvai turėti prieš akis Su-ijų narius buvusius ir dabar 
sivienijimo narius, kurių yra esančius,, buvusius Pildomųjų

. per 7000,' kuriems atsiranda Tarybų narius, savo darbu sti 
i jei ne vienas, tai kitas reikalas, prinusius 'Susivienijimo gyve- 

- .. . reikalas — greit atsiliepiantis^ nimą. Visiems ir aliai vienam
tijos okupacijų ir ankeksijų Tarybą, į jos dėkoju už gražų' bendradar-

° centro įstaigą. Kasdieniai raš- biarimą Kuopose ir santykyje 
tai, kasdieniai susisiekimai te- su Susivienijimo Centru, sų 
lefonu, periodinės ir atsitikti- Pildomąja Taryba. Giliai džiau 

_ . . . . nės krivūlės tarp Pildomosios giuos taip skaitlingais pritari-
gahoje jūsų susirūpinimą apie ’parj,į)Os narių, rašymai ir pa- mo balsais šių metų rinkimuo 

i sinasymai rastų ir čekių —/ei Pildomąją Tarybą. Vi
tai tekanti rutina, tekanti bejSiems mano širdingas ačiū! 
sustojimo, o ir, su reikalavi
mu kiekvienam dalykui ir da
lykėliui dėmesio, imanti tam 
reikalingą laiką, esanti labai 
svarbiu darbu, anaiptol — ne 
poilsį ir duodanti.

Tikriausiai, esate matę ir 
skaitę mano raštą’ mūsų orga-

nepripažinimo. Džiaugiuosi da 
lyvayęs, matęs ir girdėjęs, kaip 
Prezidentas Fondas, tarp kitų 
sakinių, pasakė: “Turėdamas

Helsinkio deklaracijos reikš
mę Baltijos tautoms, kreipda
masis į j us sakau, kad esu vie
nas tų, kuris seniai domėjausi 
šiuo klausimu ir dabar užtikti 
nu, kad JAV niekad nepripa-

ti jos inkorporacijos į Sovietų 
Sąjungą ir to nepripažįsta da
bar. Mūsų oficiali nepripažini 
mo politika nepaliečiama Eu- 
lopos Saugumo Konferencijos, ne ‘Tėvynėje” ir nekartą ir kt 
nutarimais. Paruoštoje princi-1 tuose laikraščiuose. Turiu prie.. 1 • •• K. ' 1 1 i o U U Lrtl llllrtlS. rdlUUdlUJC piiaci-. avlvvv a. uaau. j/xu-v

zacijas, o kai jietns pasidaro per karsta; tai tada stengia- jpų deklaracijoje apie teritoria! šios progos pasidžiaugti, jog
si pasislėpti po kitos organizacijos stogu. Kodėl Martin 
Luther King judėjimas, tiek daug padėjęs Amerikos juo
džiams, šiandien leidžia gengsteriams vedžioti juos už 
nosies? Kodėl šitokiai organizacijai duodami leidimai ei
senoms? Kodėl teismai nepasiteirauja neramumų inspi
ratorių? Jau metas tai padaryti.

VISI BIZNIERIAI
reiškė S. Economist reporterei, kad šis reikalavimas yra S K E L B K IT Ė S ' N A (j J I E NO S E

Įlinį vientisumą yra pastaba,' 1972 metų Seime padaryta pa- 
I tvirtinanti, kad jokia okupaci- keitimas, kad Tėvynės redak- 
'ja ar žemės įsijungimas, lau-( torius būtų, renkamas Pildomo 
žant tarptautinius įstatymus, je Taryboje, buvo tikslus, kai 
nebus pripažintas legaliu”, nuo šio pakeitimo išnyko bu- 
Prezidentas pabrėžė — “Nerei vusi dažna trintis tarp Pildo- 
kia turėti vilties, kad netolimo- mosios Tarybos ir Tėvynės’ 
j e ateityje bus pakeistas Euro- redaktoriaus. Taigi, tai tikras 
pos žemėlapis, bet JAV neatsi- , pavyzdys, kaip tvarka palen-

Povilas P. Dargi* 
' SLA Prezidentas

Pasikeičiama prekėmis
Pasirodo, pasak dienraščio EI 

Heraldo de Mexico, kasdieną 
Meksikos-Amerikos siena per
gabenama slaptai didelis kiekis 
Įvairių prekių į vieną ir į kitą 
pusę. Slaptai gabenamų prekių 
vertė kiekvieną- dieną siekia iki 
tnil. dbl.

Iš Meksikos slaptai pergabe
nama auksas ir jo dirbiniai, nar
kotikai, vaistai,.archeologinės iš
kasenos, meniškos senienos, vai
siai ir net žmonės. Gi iš Ame
rikos į Meksiką gabenama vais
tai, kiti pramonės gaminiai ir 
nemažas skaičius rištų bei viš
čiukų. Viščiukų kasdien slaptai 
pervežama kokie 65 tūkstančiai.

PAVASARIS EINA KARPATŲ 
KALNAIS

Rusai užėmė veik visas svarbesnes miesto sankry
žas. Jie pastalė tankus prie valdžios įstaigų, policijos 
nuovadų ir didesnių prekybos ir pramonės namų. Il
gai šitame tanke niekas negali išlaikyti. Juo mažiau 
lanke gali scdėli pasipūtęs sovietų karininkas, kuris 
jauti si Čekoslovakijos valdovas. Karininkai, gerai ap- 
sidaiię. pradėjo lipti iš tankų ir ‘tarp savęs kalbėtis. 
Jie paliko kareivius lankuose prie kulkosvaidžio ir 
prie radijo klausyluvo. Jeigu būtų koks įsakymas iš 
komanduojančio tanko.-tai jie skubiai turčių lipti vi
dun ir pildvti įsakymą.

NAK IJ J J AI I 5 PRABILO 
PREZIDENTAS SVABODA

Trečiadienį viešpatavo tyla visame krašte. Mažai

kas težinojo, kas darėsi Pragoję, dart mažiau buvo ži
noma, ką rusai darė kituose čekų miestuose.

Bet ketvirtadienio vakarą čekai atgijo. Liepos 22 
dienos vakarą į čekų tautą prabilo Čekoslovakijos 
prezidentas Liudvikas Svoboda. Jis patvirtino čekų 
valdžios premjero įsakymą kariuomenei nesipriešin
ti sovietų kariams. Toks buvo prezidento, vyriausio 
čekų karo jėgų vado įsakymas.

Bet tuojau sekė antuas prezidento Svobodos įsa-: 
kymas. Jis kreipėsi į sovietų valdžią, reikalaudamas 
tuojau atšaukti 200,000 sovietų kareivių, be jokio pa
grindo įžengusių į Čekoslovakiją. Prezidento Svobo
dos kalba buvo girdima Maskvoje ir Vakarų Europo
je, Ją girdėjo visa eilė čekų radijo klausytojų, kurie 
buvo lai bangai nustatę savo radijo klausytuvus. Spė
ja. jog tai būta slaptos čekų karo radijo stoties ban
ga, siunčianti žinias visiems čekų kariuomenės dali
niams. čekų prezidentas tapo didelis didvyris čekų 
akyse, kai jis difįso pareikalauti, kad Maskva atšauk
tų visus sovietų karius iš Čekoslovakijos.

Tuo pačiu metu prezidentas Svoboda per radiją 
paskelbė ir tretį reikalavimą: jis reikalavo, kad Če
koslovakijoje esantieji sovietų karo vadai tuojau 
paleistų premjerą Aleksandrą Dubčeką ir kitus su
imtus čekų minislerius. čekai nežinojo, kur Dubče- 
kas galėjo būti, bet dabar kiekvienam buvo aišku, 
kad krašto premjerą pagrobusias sovietų karo jėgos 
ar tankus sekusieji čekistų dąliniBi.

— čekai nori laisvės ir demokratijos. — pareiškė 
72 metus einąs prezidentas Svoboda. — Padėtis turi ; 
būti greitai išspręsta, sovietų karo jėgos turi tuojau; 
apleisti kraštą, čekų valdžios atstovai privalo Būti tuo-1 
jau paleisti.. *

Šį savo pareiškimą Čekoslovakijos prezidentas pa
kartojo pas jį užėjusiam sovietų ryšių karininkui. So
vietų kariuomenės vadovybė nustebo tokiais griežtais 
ir aiškiais čekų prezidento pareiškimais. Rusai žino
jo. kad gen. Svoboda karo metu buvo Rusijoje. Jis su
organizavo čekus į specialius raudonosios armijos ba
talijomis. Kartu su sovietų karo jėgomis jis įžengė į 
Čekoslovakiją ir buvo čekų krašto apsaugos ministe- 
ris, Sovietų karo vadovybė pilniausia juo pasitikėjo, 
o dabar jis turėjo drąsos pareikalauti, kad rusai išsi
kraustytų iš Čekoslovakijos.

Tuo tarpu iš provincijų ateinančios žinios sakė, 
kad čekai labai šaltai sutinka naujus “išlaisvintojus*. 
Vietomis čekai skina sovietų karius vieną po kito. 
Pačioje Pragoję tarp sovietų karių ir miesto gyvento
jų buvo didžiausia uola. Rusai nenorėjo imtis žiaures
nių rpętodų, bet čekų nepalaužė.

Naują okupantą dar labiau stebino čekų parlamen
tas. Jis be leidimo susirinko ir paskelbė tuos pačius 
reikalavimus, kokius skelbė Svoboda: sovietų karo jė
gos privalo tuojau išsikraustyti, o čekų valdžios ats
tovai turi būti tuojau paleisti.

SVOBODA — DIDŽIAUSIAS DIDVYRIS
* *Prezidento Svobodos trumpa kalba, kurioje jis rei

kalavo sovietų karo jėgų atšaukti visus karius, pada
rė jj didžiausiu čekų tautos didvyriu. Arisoje toje mai
šalynėje, kuri panardino vi$ą čekų tautą į didžiausią 
nusiminimą, prezidentas Svoboda < drąsiai rusams j 
akis sakė, kad jie privalo išsikraustyti.

Prezidentas Svoboda, trumpomis radijo bangomis 
pasakęs savo kalbą visam pasauliui, tuojau pareikala
vo susitikti su okupacinės sovietų kar<o vadovybės at
sakingais pareigūnais. Jis norėjo su jais išsikalbėti ir

patirti, kuriais sumetimas jie įsiveržė į Čekoslęvakiją. 
Previdento rūmai buvo sovietų tankų apsupti, bet ru- 
Prezidento rūmai buvo sovietų tankų apsupti, bet rū
koriai.

Sovietų tankų nusileidimas Pragoję, žiaurus jų el
gesys su čekų kariais ir gyventojais, ypatingai žiaurus 
lenkų veiksmai prieš beginklius čekus iššaukė nepa
prastai didelį pasipiktinimą visame pasaulyje. Reika
lai toki blogi buvo, kad net kai kurios Europos komu
nistų partijos pasipiktino sovietų karo veiksmais prieš 
komunistinę Čekoslovakiją. Rusams pavyko uždaryti 
Čekoslovakijos sienas, bet jiems vis dėlto nepavyko 
suimti visų valdžios atstovų. Čekoslovakijos 'užsienio 
ministeris Hijek ir ekonomijos ministeris Otto Sik pa
siekė Jugoslaviją. Jiedu netylėjo. Ypatingai aštrų lie
žuvį turėjo Oto Sik. Jis po ranka turėjo davinius apie 
sovietų valdžios išvežtas čekų prekes, ūž kurias nieko 
nesumokėjo ir nieko neprižadėjo.,Jis savo portfelyje 
turėjo ilgiausius sąrašus čekų prekių, už kurias rusai 
pasiėmė savo kietą valiutą, o čekams tiktai prižadus 
tedavė, i

Visi šie duomenys rodė, kad rusams rūpi išnaudo
ti čekus ir nieko jiems nemokėti. Visas laisvasis pa
saulis patikėjo Sik duomenimis. Juos patvirtino Ju
goslavijos žinių agentūros, nes rusai panašiai plana
vo pasielgti ir Jugoslavijoj, bet Tito laiku pasiprieši
no ir sovietų karo jėgoms bei policijai neleido sauva
liauti. Tas pačias žinias patvirtino trockininiai, revo
liucionieriai ir visokios komunstinės atskalas. Kinijos 
komunistai tą patį tvirtino.

(Bus daugiau)
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DR. , ANNA BALIONAS 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
£R GERKLĖS LIGOS

2858 W. 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

MAGDUTĖS MARGUMYNAI
Įvairus patarimai ir kiti 

įdomūs dalykai
Jei stiklinės plaunant ar lai-

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE chirurgija
6449 So. Hulaski Kd. (C r«w TO r d

Medical Building). TeL Llį5-6446 
Priima. ligonius pagal susiurinu.

Jei neatsiliepia, skambinu 374-8U04

. DR. C. K. BOBBUS
INKSTŲ JR ŠLAPIMO TAKŲ

CHIRURGIJA
Teiti. 695-0533

f-n VaUsy Medical Center 
«eG SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

be kitokiflnie Įpakavime. Jo pa
ruošimas Stalui arba valgiui yra 
labai lengv&š, spartus, daug ne 

ka..l"“in^o7e‘"n^UirLIuli ^anti, nepageidaujamos la 
suhupa, reikia į pirmąją įpilti Isos 1 a ,,
šalto vandens, o antrąją palai- j Lengvai pagaminti visų mė- 
kyti šiltame vandenyje, 
nes be ddelių pastangų atsis-

Ignoruojamos Pabaltijo valstybės? , ^T0 ^to pamokė PMisiaN^ 
, kiekviena diena butini krikščioniui

DR. PBTER BRAZIS .
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 W£ST 71st STREET 
Ofisas; HEmiock 4-5549 

- Razide: 343-2233 
OFISO VALANDOJ 

Pirmadieniais ir ietvirtad. 1-—7 v ak. 
tnUauL. peliktadieni nuo 1—o. tree, 

ir sesiaa. uaiai 'Susitarus.

DR. PAUL V. DAKSiS 
GYDYTOJAS IR CHiKUKUAS 

Wssuhesrer Community KUruKos 
m«aieties airexionus.

IY3& S. Manneun XU., r»*siciu»sivr, Ih.
♦ - Tr .-.•-z.i ■/ '•-YzUjAjNJ^uS: 3—y aaroo dienomis u 

aas ainra sesuiaieiu d—5 vai 
J 4< £ rDa gg

iLe~Z... Gi 8-0873

DK. ft. tiSiN -tbiNAS 
AkvSCKfJA IK M^TEKŲ L.i^Vd - 
GINEKOLOGINE CHlKUKGi^A 

6l3k o o. Koozie Av«., ¥«A 0-^.0/u 
¥ aiaadus pagal 5usiiarmi4 Jei neat- 

siuepia, sKąrnpinti Ml 3-uuOl.

TfeU — BE 3^5493

DR. A. B. GlĖyECKAS
GYDtio3aS ijt CrtiKUKu>4a
SPECIALYBE AKiŲ LIGOS 

39Ū7. West 103rd -Street 
V aiandos / pagal susitarimą.

DR. 03i. JUČAS
489-4441 56M5G5 —

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
IV02N. WESTERN AVE, 
5214 N. WESTERN AVE, 

Telefonas ^atsakomas 12..vai.

Ofiso tek: HE 41818
Rezidencijos: PR 6-9 8G1

DR. L MAKAUSKAS
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 FLtCKAS 
OPTbMETRISTAS 

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

“contact lėnšės”.
v&l. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKŠTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: aUk/ad. duo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vai.

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

DR. VYT. TAURAS .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Te L: PR 8-1223
OFISO V AL.: pirm., an trad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šešta die
niais 2-4 vai. po piety ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

• Vaisiai, daržovės, uogos ir
vynuogės yra dedamos į šaldy
tuvu neplautos. Juos reikia 
plauti šaltu vandeniu prieš var
tojant. - „

• Švedai daugiausiai už visus 
išgeria kavos. Vidutiniškaf kiek 
vienam švedui išeina apie 28 
svarai kavos per metus.

• Senoviškas prietaras: jei 
niežti viršutinę lupą, jus pabu
čiuos aukštas vyras, o jei apa
tinę — žemas.

• Oro vėsintuvai ne tik kon-* 
troliuoja oro temperatūrą, bet 
ir jo drėgmę, taip pat jį švari
na ir grynina. Vieno ar dviejų 
kambarių vėsinimas yra daug 
pigesnis, gi visos patalpos — 
daug patogesnis.

s Jaunimo sueigoms pigi ir 
lengvai- pagaminama užkanda: 
gera išplakti d % puoduko varš
kės, įdėti ketvirtį puoduko 
smulkiai kapotų žalių svogūnų, 
su visais laiškais, 2 šaukštelius 
paruoštų valgymui kreinų, keU 
virtį šaukštelio druskos ir aš
tuntadalį šaukštelio maltų pi
pirų, viską gerai išmaišyti ir už 

^dengus atvėsinti Valgyti kabi
nant su sausainiais (crackers), 
vafliais, bulvių ar kitokiais grie 
žihėiiais, sū morkomis arba ki
tomis daržovėmis.

y ♦ Ne visos etiketo idėjos'atė
jo iš Prancūzų oš, < nors Pary
žius buvo jo sostinė. Italijos di
dikė Katryna de Mediči 1530 
m. mokė prancūzų didikus nau 
doti šakutes. Po 15 metų ji ta
po prancūzų karaliene ir šaku
čių paprotys lengvai prigijo, 
nes daug. kur jas. jau senokai 
vartojo. Tuolaikinės prancūzų 
etiketo knygos taip mokė: “Pa
imti maistą naudok tik 3 pirš
tus. Nevartok abi rankas kartu 
dėtį maistą i burną”...

® Dr. M. Konishi iš Califor- 
nijos- Technologijos instituto 
nustatė, kad daugelis paukščių 
išmoksta' gedoti iš savo tėvų, 
kaip'mūsų vaikai, sekdami su
augusius, išmoksta kalbėti. Bet 
vištos, balandžiai ir kai kurie 
kiti paukščiai gimsta šu tokio
mis pats garsų išdavinio savybė 
mis.

Maistas iškylaujant
Daugelis aiperikiečių ir Ame 

rikos lietuvų praleidžia savait
galius gamtoje iškylaudami/ 
Maisto gamintojai tokioms išky 
lonls yra paruošę maistą, kad 
nereikėtų vežioti ledų dėžės kar 
štomis vasaros dienomis.

Šiandien maisto krautuvėse 
yra pilna pagaminto maisto me 
talinėse dėžėse, stiklo induose

Stikli- giamą vištieną, šešių žmonių 
šrupei imamos dvj 5 uncijų 
skardinėlės- keturkampiai su
pjaustytos virštieifos. prideda
ma 4 uncijos nusunktų grybų 
ir po kanntą vištienos kremo, 
vištienos ryžiu sriubos ir maka
ronų. Viską kaltint Dutch kro
snyje ir gero apetito! Jei valgy
tojai mėgsta tikrėšnj maistą, 
galima prieš verdant įdėti pusę 
puoduko ryžių ir virinti.25 mi

nutes. M. Miškinytė

Miesto tarnautojai 
sukėlė namy kainas

Chicagos mero Daley ultima
tumas visiems miesto tarnauto
jams keltis j miestą gyventi ar
ba netekti tarnybą stėiga žy
miai pakėlė namų kainas ypač 
šiaurvakarinėje miesto dalyje. 
Vien Baird and Warner realto- 
rių firma skelbiasi turinti'sąra
šą 800 šeimų, norinčių, pirkti nš- 
mus j šiaurę nuo Belmont ir j 
vakarus nuo Pulaskj gatvių, o 
pardavimai namų tuo tarpu ten 
atsirandą nedaugiau kaip po 25 
ar 30 mėnesio bėgyje;’ '

Miesto tarnautojų, personalo 
direktoriaus Dr. Charles 'A. 
Puonian pranešimu, tarnauto

jai, kurie savo persikėlimo jpla- 
nų nedokumentavo, būsią ap
klausinėjami. x

SUSIRINKIMU

— Chicagos Anglijos.— Bri
tanijos Lietuviu Klubo geguži
nė Įvyks š. m. rugpjūčio mėn, 
8 d. Vyčių sodelyje, 2455 W. 47 
Št. Pradžia 12 vai. dienos me
tu. Veiks virtuvė ir baras. Klu- 
bo Valdyba maloniai kviečia 
klubo narius.ir svečius šioje ge
gužinėje skaitlingai dalyvauti^

’ ’ (Pr.)

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

Lbndoao, Ont., Kanadoje, dlen 
raštis “The London Free Press’ 
liepos 21 d. antrašte “Baltic Na 
tions Ignored’ patalpino sekantį 
AP traipšriį iš Leningrado:

Trisdešįnit šešiems metams 
l>raėjų^ kai Josef Stalin anek
savo Baltijos respublikas, Jung 
tinės Valstybės vis dar rūpestin- 
fai tebesisaugo nepadaryti ko 
nors, kas būtų paskaityta Lat
vijos, Lietuvos, jr Estijos pri
pažinimu Sovietų Sąjungos da
limis.

Stalinas tą aneksiją įvykdė 
1940 metais, kai Vokietijos ka- 
riuom’ėnė įsilaužė į Prancūziją 
ir Sovietai pradėjo rūpintis sa
vo pakraščiu apsauga.

Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
emigrantai tebeišlaiko diplomą 
tinines legacijas Washmgtone, 
kur jos JAV valstybės departa
mento akyse tebeturi ribotą dip 
lomatini-statusą.

Praktikoje, tačiau, čia esan
tieji diplomatai teigia, kad JAV 
aiškiai pripažįsta Sovietų “kon
trolę” tose, respublikose, Ąmeri 
kės konsulato valdininkai Le
ningrade reguliariai keliauja į 
Baltijos valstybes ryšium sū A- 
merikps kultūriniais įvykiais ar 
ha pagelbėti . Amerikos pilie
čiams, tųrinlienas sunkumų su 
vietos valdžios įstaigomis..

Roy Cląrk Country Music Fe 
^ii stivalis buvo Būgoje, Latvijoje, 

praeitą .sausio inėnesį ir New 
Yorko Jeffrey Baletas 1974 me 
tais lankėsi Rygoje ir Vilniuje, 
Lietuvoj.

Tačiau Aiherikos vyriausy
bė neina visą kėlią iki galo.po
elgiuose su tomis,.trimis respub 
likomiš, kaip Sovietų Sąjungos 
dalimis.

JAV',ambašS<ibrius Walter J. 
Stoėsšel turi iš' Washihgtono in 
sttukčijas nesilankyti šiose tri
jose valšty’bėše.

Kai kiti Amerikos pareigūnai 
tėli.Jllivykstd, jie gali nesiisi tik
ti su Soviet kontroliuojamų fė- 
spublik'ę viršūnių pareigūnais.

ftivačionis kultūrinėms gru
pėms galint keliauti tose trijo
se valstybėje be jokių suvar- 
žymų, xAmerikos^ vyriausybės 
ruošiamos, parodos tenai nesi
lanko. Ambasadoriaus ar prezi 
dento pasirodymas, kad ir vie
noje iŠ tų; Balti jos Avals lybių ga 
lėtų būti išaiškinta, kaip pripa
žinimas, o parodos atidarymas

mą, kaip nepaprastos diploma
tinės situacijos dėmesį...

Nors Jungtinės Valstybės, ’ So 
vielų Sąjunga ir kiti kraštai Hel 
sinkiu konferencijoje pernai su 
tarė, kad Euęopbsj dabartinės 
sienos negali būti keičiamos jė 
ga, Amerikos diplomatai sakoj 
kad la konferencija trijų Bal- jant Tūkstantine tintame amžiuje, 
tijos valstybių statuso Ameri
kiečių akyse nei kiek nepakei- ruslėl’i? 1 tą klausim- atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
čia. Baltijos valstybės, ne slavų nemokamai. Raiykito: 
kilmės dabartiniu' 7.3 milijonų . zavi$T, 3715 west 66tn street, Chicago, ill. 60629

ŠV. RAITO TYRINĖTOJAI

AI pritraukiau fu**’ Žmonilkomis virvėmis, meilės rykais." — Oze. 11^4 
> Meilė yra pagrindinis Biblijos tonas. Joje taip pat randasi perspėjimai ir 
pažadai, pareiškimai ir apreiškimai teisingumo ir gailestingumo. Jeigu Die
vo charakteryje nebūtų gailestingumo ir meilės jo teisingumo suminkštini- 
mffl, tai butų nelaimingi beveik visi jo pavaldiniai. Dievo išmintis, teisingu
mas, meilė ir galybė visada veikia tvarkingai ir sutrartinai. Todėl visi, ku
rie pažįsta Dievą, noromis myli ir gerbia jį. Didysis mūsų Mokytojas yra 
pasakęs: “Niekas negali ateiti pas manet jeigu jo nepatrauks Tėvas, kuris 
mane atsiuntė”, Ir vėl: “Kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie 

' savęs.” (Jono 6:44; 12:32) Visų patraukimas prie Jėzaus įvyks jam karaliau-

Vist Žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliepia kiekvieną. Bet kur yra mL

f '
PERKRAUSTYMAI

fit 0 V į N G
Leidimai — Pilna apdraudė

ZtMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Tel. WA 5-8063. __ _
...................... ■■imu I I , ... .....................  „■■1d

—Zarasfškiu klubo metinis piknikas 
—Zarasinė įvyks rugpiūčio 15 d., sek
madienį, Onos Bruzgulienės .sodybo
je, prie Lietuviu ^Tautinių kapiniu, 
Willow _ Springs. HL Visi _ maloniai 
kviečiami dalyvauti .ir praleisti link
smai dieną su zarasiskiais. Bus geras 
orkestras šokiams, o jau ‘ užkandžių— 
gardžiausių. Taip pat saldaus ir ‘link
smo” gėrimėlio netruks. Kviečia

Klubą Valdyba
■ r i-~ —

— BALF’o gegužinėje, kuri 
įvyks 1976 m. rugpiūčio mėn. 
22 d. (sekmadienį), 12 vai. PO
LONIA GROY'E sode, 46 gatvė

=, ir Archer Avė., įveiks Laimės- 
šulinys su vertingomis dovano
mis, kuriam vadovaus V. Lapė-' 
nhs. Visuomenė kviečiama da
lyvauti gegužinėje ir išbandyti 
savo laimę. • '

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

2454 WEST 7I«t STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Radi telef.: Glbson 84195 

Priima ligonius pagal su&tarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef, GI, 8-6105.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
-<-) ORTHOPEDAS-PROTEZlSTAS 

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

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

TeteK: PRospect 6-5084

A5 0 V I H G
Apdraustas perkraustymas 

Ii fvairiu atstumų, 
f ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
TRontier 6-1882 .... 

... ' i ■ ........ .

GėLėS VISOMS PROGOMS 
3 4 t

Beverly Hills

G E L IN Y C 1 A
2443 WEST 63rj StREET

T.lefon«i: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
. . ......... . ■ r—n. ....p. -—-f

SKAITYK PATŠ IR PARAGINK

KITUS SKAITYTĮ

GĖLININKAS 

Linksmumo arba liūdesio ratiftdem I 
j gražiau*1-** moxxkai xzthx

cHų papuošimui ir sezoninės 
lapamM fcėlėš.

R. PETRO 'AŠ)

f DAUBARŲ Sphltfs

Į $525 So. Harlem Ava. — 586-1220

ROY

H A U J X £ B A S

įj4'°
PER ANNUM
PASSBOOK
ACCOUNTS

PER ANNUM 

$5000 or more 
minimum

gyventojų skaičiumi turi ilgą 
okupacijų ir padalinimų istori- 
ją. Senovės slavai, modernieji 
rusai, lenkai, prūsai ir švedai • 
nuo senovės laikų žygiavo per 
jų teritoriją. Petras Didysis 
1/10 metais daugumą Baltijos 
srities inkorporavo į Rusijos im 
periją, kur pasiliko rusų ran- 
"kdse iki Pirmojo Pasaulinio Ka 
rd pabaigos.

Po tam Latvija, Lietuva ir 
Estija patapo nepriklausomos,' 
bet silpnos valstybės ir netru-1 
kus jas supančios didžiosios 
valstybės pradėjo jų teritoriją 
pešioti.

Lebkiją 1929 metais pradėjo 
karinę' kampaniją, užgrobdama 

' Lietuvos dali. Tą valstybę Hitle į
ris vėliau privertė grąžinti Klai 
pėdos miestą.'

■ >

Antram Pasauliniam Karui 
prasidėjus, Stalinas pareikala
vo ir gavo tose, valstybėse karšk. 
bazes, pažadėdamas nesikišti Į 
jų vidaus reikalus, Tačiau 1940 i 
m. birželio 15 dieną jas visas 
jis okupavo ir aneksavo.

Straipsnis baigiamas konsta
tavimu, kad Jungtinės Valsty
bės nėra vienos, kurioms Bal
tijos valstybės sudaro diploma-. ■ 
tinę problemą;

Australija jų nepripažino So
vietų Sąjungos dalimi, kol Į val
džią 1972 metais parėjo Darbo 
partija, tikėdamosi galėsianti 
pagerinti santykius su Sovie
tais.

Bet dabartinė ministerio pir
mininko Malcblhi Fraserio kon 
sefvatyvų valdžia, užėmusi pa
reigas praetais nietaiš, riušištdtė-, 
kad 
jose

jos ambasadorius tose tri-
valstybėse .nebesilankys”...,

Iškarpą atsiuntė K. J.
Kudukis, vertė J.' Pr..

Muzikui ir chorų dirigentui

mirus, jo žmonai Alei, dukrai Ramonai, broliui t '' " S« ' N V* - x * ?Jurgiui su šeima, sesei Adelaidai su šeima ir 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi •

Maliorių šeima

HIGH RATES
- _ f

PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
' HIGHEST RESERVES

loti AiiukEit AvESiuu • 
CHICAGO; ILUNOIS 60632

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

IEVAS IR SŪNŪS

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

14101 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMIE

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4305-07 So, HERMITAGE AVE
- . . TeL: YArds 7-1741 -1742

UE

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

M0‘DŽL\TIšk0Š AlR-CUNDITlbNĖD KOPLYČIOS

Cfilcagoš
AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKT|.

PER ANNUM 

ortificatei 
55000 or rnor® 

4 year min.

PER ANNUM

51000 or mor®

Laidotuvių
Direktorių
Ašsbciačijoš

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAŠ IR LAURYNAS LABANAUŠKaS

3307 Šo. LiTUaNICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS -
1446 Sek* 50th Avė., Cicero, III. Phone: OLympfc 2-1003

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

' , GEORGE F. RUDMINAS
SillS So. ttTUAŠiCA AVĖ. Tel.: YArds 7-llįfe.tijS

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS
(LACRaU’ICZ)

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y’Arda 7-1911

HAUU'WNOS, CHICAGO ». Aufust 7. 1976



NEAPGALVOTI 
LAIŠKAI

Puškėčiau Aauj ienos si u
Lietų liepos mėn. 2 d. paskelb 
tą j). Gailos laišką, rašytą i)r. 
V. Dargi u i, J, Bagdžiui ir ki
tiems asmenims, kurie pri
klauso ar vadovauja Rėfor. 
L. B-nei. Iš turinio laiško per
šasi išvada, kad p. Gaila yra 
“Aukštos a m b i c i j os ” :
su kerštingais užmojus 
daugiau linkės diktuoti 
kai jum nepavaldiem 
nim ir organizacijom.

Gaįla savo laiške rašo ir gra 
sina Ref. L. B-nės vadovams, 
kad laike 10 dienų visiškai lik 
viduotų savo Bendruomene, 
nes priešingu atveju bus teis
mo teisiami. Tik neparašė ir 
neapskaičiavo, kokio dydžio 
gresia bausmės.

Labai gaila ir gėda mums 
visiems lietuviams, kad mūsų 
tautietis p. Gaila, pasiėmęs to 
kį aukštą postą vadovauti L. 
B-nei, o elgiasi, kaip eilinis ir 
mažaraštis žmogelis. Jo laiško

žmogus 
. o dar 

visiš-
asme-

turinyje il ra nei mažiausios^ 
eliko* ii logikos dėsnių, nėra 

f ir teisės su p iltinio, kurios to-J 
Jkiani aukštumo poste via bū-Į 
I t i ims. Gailu, nei nežfnodfnnas' 
savo ‘"valdžios*’ ir jos galios ri- ; 
jų, rašiik ja tuščio ir juokingo 
orinio laiškus, grasindamas ra 

mieins savo tautiečiams.
P. Gaila, nesupnanta, kad 

toks beprasmis rašinėjimas že 
nina jo paties vardą ir griau

na visuomenės akyse jo auto
ritetą. P. Gaila, pradėjo viską 
tvarkyti ir vykdyti, tik iš "kaij 
rėš". Atrodo, kad jis vadovau-Į 
jasi tais pačiais metodais, ku
riais dabar vadovaujasi Afriko 
je,Ugandos valstybėlės dikta
torius Ainiu, grasindamas di
delėm ir mažom valstybėm 
kariu. O p. Gaila, pradėjo gra
sinti savo tautiečiam teismais 
ir uždrausti jų specialybės ama

mas preiuniH ratą, atsiuntė pen 
•uit" pąiapri#r.

apylinkes‘tau dėtis užsisakė Nau 
jienas vienai iems* metama, bet 
pavardės prašė neminėti. Dėkui 
už auką Įr įemesį. Phriinimo va 
jaus proga Naujienos.yra siun
čiamos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei 
davimus arba atsiųstus galimų 
prenumeratorių adresus.

— Rinkimų komisijonierius
Dariui ir Girėnui paminėti liepos1 John H. lląiiley praneša, -'kad 

18 ri buvo »r išvyka į O. ir ! |>rU(jenciaf rūmuose bus regi-
C Sadeiku sodybote. Čia matome is-' - - i

' vykos rengėjus; iš k. į d. Justas Pus- Struojami balsuotojai FUgpiŪcįO
dešris, Elena Kilikevičienė ir Ona 
Pusdešrtenė.

Nuotrauka V. Permino.

Į

— Juozas Bacevičius, Hani* 
montį Ind., pratęsdamas pre
numeratą, atsiuntė dolerį už ka

~ MeU> WANTKD MALE 
Darbi/iinkv R^hi

PART TIME PRINTER

All around wurk^ small letter press 

shop.

22M875

HELP WANTED — FEMALE 
 Darbininkių reikia

REAL ESTAT€ *QR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

real estate for sale 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOJ PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

3

SIUVIMO MASINOS OPERATORĖS
Patyrusios operuoti 

Vienos ir daugeliu adatų mašinomis. 
ALLAN QUILTING CO.

1800 W. Roscoe 
Skambinti angliškai

j Tel. 929-2345
17 — 19 d. nuo 10 ryto iki 4 V.
popiet.Kviečhmu registruotis. 18 
mečiai ir .vyrtfsnų-- gyveną (^hj-1 - 
cagoje, Berwyne ir Lyons.

— Mpkslę ir Pramonės mu-
zejuje yra išstatyta Ajperikos gyventi" Evergreen Parko apylinkėj, 
mokslininkų, inžinįerjų.lr^ra-; o žieną^ Floridoje. Prašoma teirautis
dėjų naujausi a (siekiniai tech
nologijos,- žemdirbystės,45 trans
porto ir kitose srityse. , - 
.— Petras Beinarauskas iš Mar

Ar jis nėra diktatoriaus Ami lendorių ir penkinę spaudos pa apylinkės^ tapo
i. Po $4 atsiuntė M. Macke * .. -. . . .5no pasekėjas?

A Kreivėnas 
tų a m. n robem del ūt

* Rudagaglis dagilis, Ameri
koje žinomas rabin vardu, bū
damas lizde jau sulesa per die
ną net 14 pėdų sliekų.

ramai , . .
‘vičius iš Lockport, A.Vitkauskas 
iš Willow Springs ir ponia Ag
nes Sheniaitis iš Melrose Park, 
Ill. Tos apylnkės tautietis užsi
sakė Naujienas 6 mėn., bet pa
vardės prašė neminėti. Dėkui 
visiems. Vis skaitytojai prašo
mi-remti Naujenas ir jas pla
tinti, visi lietuvai kviečiami at
kreipi į jas savo dėmesį,, gerai 

! susipažinti ir pareikšti savo as
IŠPARDAVIMAS UŽ % KAINOS iš Europos imp. (Vak. Vokieti

jos) vasariniu batų vyrams, moterims ir vaikams. Daug modelių, gaila, ne 
bevisi dydžiai kiekviename" modelyje, ypatingai vyrams. _- * ___ r______ — ,________ _________

Be to, pas mus galite gauti ir vokiškų plokštelių, tarp jų'Vbkietijos te- ™pnnuomone iac uzsinre- 
levizijoje labai populiarios šlagerių dainuotojos lietuvaitės Lena Valaitis. ime - - •* " e
Taip pat mes tume vokiškų 8-traeks ir casssettes, laikraščių ir žurnalų, numeruojant.
Siunčiame ir paštu. j.“ 3. . , . ,---------------------- j — Ponia Anna Rakauskas šis

Bridgeporto apylinkės kiekvie
na proga paremia Naujienų lei
dimą. Dėkui jai už gerus lin
kėjimus, ankstyvą, prenumera
tos pratęsimą ir v už dešimkę 
Naujienų paramai.
— Ponia Konstancija Gurskis, 

South Gulport, Fla., atsiuntė ge 
rus linkėjimus ir savo preume 
meratą su $4 auka per ten ato
stogavusį Chicagos Lietuvių 
Tarybos veikėją ii’ valdybos na
rį Juozą Beliūną, gyv. Marquet
te Parko apylinkėje. Dėkui.

— Stasys Neniškis iš Brigh
ton Parko apylinkės, pratesda-

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

Tel. (312) 248^2646

SIUNTIMAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, III. S0629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted ct., Chicago, HL 60608. — Tel. 254-3320 
V. V A L A N T I N A S

Naujienų, skaitytoju perimda
mas savo gminaičo a. a. M. Ra
čiūno’ prenumeratą 
taudami jo mirtį ir reikšdami 
giminėms užuojautą, džkoja- 
me p. P. Beinarauskui\užf pre
numeratos perėmimą.
— Dari. M. Kuhlmanienė iš Ja

ponijos atvyko į Ameriką lan
kyti savo motiną Jadvygą Tu- 
belienę, gyv. North Redington 
Beach, Fla: M. Milvidienė iš 
šveicarijbs lanko savo.giminiai 
čius E. ifįSf Bakučius, gyv. St. 
Petersburg Beach, Fla.

— Jonas Valauskas^ St. Pe
tersburg, Flą., Balto pirminin
kas ir veiklus kitose lietuvių or 
ganzacijose bei bendruose dar
buose, buvo Igoninėje ir po ope 
racijos sveiksta namuose žmo
nos Idos globojamas.

Apgailės-

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENŽ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 8 Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

j I

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Hgu metų patyrimas.

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

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

Sovietijoj suimtas ir 
nuteistas istorikas

Mankua.. Disidentų žiniomis, 
praeitą mėnesi suimtas Sovie
tų istorikas Pavel Raškirovas, 

^norėjęes aplankyti Sibire išt
remtą savo draugą Andrejų 
Tverdocklebovą, Amnesty In
ternational pasaulinės organi
zacijos Rusijos skyriaus sek- 
riaus sekretorių, nuteistą dve
jiems metams- ištrėmimo i Sibi 
rą. Baškirovųi keliamas kal
tinimas, kad tremtinių lanky
mas Sibirte yra Sovietų Sąjun
gos “diffamavinias’; 
tas). - -

Sibire Njurbatsano 
je padarius istoriko 
vo bagaže kratą ar ji
rasta biblija ir paties istoriko 
zacijos Rusijos 
ves sekretorių, 
gos ‘diffamavimas’’ (šmeižtas)

(smeiž-

vietovė- 
Baškiro- 
suimant

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 Cerm&L Roa<’ Ghirap^ Ii’ Virgiui? 7-7747

IEŠKAI ' LIETUVĖS NAMŲ ŠEL 
MININKĖS 60—70 metų amžiaus na
mų ruošai ir virimui. Vasaros metu

Chicagos' telefonu 425^2729.'
>■ -1"-1 . i ■ 1 ------------ ---——

PUSMEČIUI $52 CICERO.JE 
r (10/20/5/UM)

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA

Amžius 62—30
BACEVIČIUS 778-2233

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS —'VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

I VISU ROSIU DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — *778-22i

JUBILIEJINIU J
................ ..

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NELZINSKAS, 4665 Archer Av«
Chlc*9O, III. 90632. T»l. YA 7-59W)

STASE’S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie Avenue 

Tel. 436-4184 
s Sav. Stasė Bacevičienė

AL. IR I GK A S 
T A‘1 SOME 

yjSOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

\ kaina nebrangi.
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO 

53-tos ir Western Avenue kampas 
-------- - - --- - -

LIETUVIS
, DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

(Town of Lake)

Dažo namus Iš lauko Ir Iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107

LAIKRODŽIAI JJLBRANGEWYBIS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 6Wi STREET 
fetefj Rlpubllc 7-1541

Elektros7 įvedimai, pataisy
mai. Turiu Chicagos miesto lei- 
dfrną. Dirbu ir užmiesčiuose. 
Dirbu greit, garantuotai ir są
žiningai. • , ;

Klaudijus Pumputis 
4358 So. Washtenaw Ave.

< TeL: 927-3559

skyriaus bu- , f Italijos Tyrolib vedę vyrai' 
nuteistą d ve- dėvįs., skrybėles su žaliu .kaspi

nu,o ųevedę .— su raudonu.

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

2 PO 5 MŪRINIS.
mas gazu, 2 mašinų garažas.

j 62-tra ir Talman. 
t 3 BUTAI ir tuščia 

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

Centrinis šildy-

$29,900.
krautuvė. $360

IEŠKO pirkti mūrini ar medini na
mą Bridgeporte, vieno^ 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 
Winamac. IN.

Ph.: 219-496-3812

Street
46996

....NAUJAUSIAS dviejų aukštų mūri
nis. 4% kmb., du miegamieji, kili
muoti,atskiri šildymo vienetai, pilnas 
rūsis, dviejų auto garažas, magiška 
akis. Visai nebrangus. - Galima tuojau 
užimti.

Savininkas 925-8240

RENTING IN GENERAL 
Nuomas

MARQUETTE PARKE išnomuoja
mas 6 kambarių butas antrame aukš
te, 3 miegami, atskiras šildymas. Be 
gyvulių. „TęL WA 5-6742.
i 1.C* 14 i O ijS.iū

MISCELLANEOUS 
Jvairūs 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. . r «

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT' PARDUOsrr — 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS draudimai

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
TeL 254-5551 

135-TA IR ARCHER AVĖ.
TeL 257-5851

PASTOVŪS NAMAI
MARQUETTE PARKE

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 mūro garažas. Atskiri šildy
mai. Įrengtas beismontas. Arti 71- 
mos ir California. $55,000.

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

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

ligoninės Pigus.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-8534

. BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Ramentai

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas 
778-8166

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu. 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 pavergtų lietuvių laisvę, 
neiriamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų . bendras institu
cijas ir remia Tisų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: ChlcagoĮt Ir Kanadoje metame — $30.00, putei metų — $18.00, 

trims mėn. — $850, vienam mėn. S3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams- Susipažinimui siunčiama savalty nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

z

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 frl A. M.

Lietuvių kalbat 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.

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

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pievelės. ^ Aprašyta kaip 
žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti.-'^Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $L25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime.; Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

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

M. A. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 f 
Taip pat daromi vertimai, giminių J 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra- i 

šymal ir kitoki blankai.

— 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 
įdresus.

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago, Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

'DĖMESIO 
<2—80 M AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkam*.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So; ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Call Frank Zapolis 
3208V1 W.95th St.

GA 4-8654

STATI TASK

IHSUTAMCt

CHICAGO, ILL. 60629 (Pr).

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS Naujienos

i — NAUJIENOS, CWZAGO 1, ILL — SATURSDAY, August 7, 1976

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE- — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

NAUJIENOS, 
r 39 So. Halstęd St. 

Chicago, Hl. 60608

Juozės Vaičiūnienės knygos

Q Siunčiu_________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

1 Vajaus proga praSau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimu

100 didelio formato psL daug paveikslą. Kaina $2.00.
DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE. Kišeninio formato 151 psl. Kaina $2.00 

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios* 10 ar daugiau egzempliorių; 
nemoka pašto persiuntimo išlaidų. * £-‘

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or
der) tokiu adresu: ’ L-v

1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

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

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vienintelį 
lietuvį kailininką 

Chicago je 

^NORMANĄ

TeL 263^826 
(j»taigo«) įr 
677-8489 

(buto)

185 North Wabash A Verna 
2nd Floor Chicągo, UI. 60601

-------

• Unija yra kilosi iš lotyniš
ko žodžio “Unio", kuria reiškia 
didelį peria.




