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JIS SUTINKA PARDUOTI GAZOLINĄ, 
BET NORI MODERNIU GINKLU u

Neri nuolaidu, bet Irano produktams 
nesirengia daryti jokiu nuolaidu

ITALIJOJE SENATAS PATVIRTINO 
VYRIAUSYBĘ

ROMA. — Italių ministerio pirmininko-Giulio Andreotti su-, 
daryta vyriausybė buvo patvirtinta Italijos senato 136 balsais i 
prieš 17. Italijos vyriausybės patvirtinimo klausimas dar turės 
būti balsuojamas atstovų kameroje.

Birželio' mėnesyje vykę rin
kimai Italijoje, komunistų par
tijai suteikė 34% visų i balsavi
mo “krepšį” įmestų balsų, o val
dančioji krikščionių demokratų 
partijai, kurią palaiko katalikų 
Bažnyčią, — 38%. Tuo būdu nei 
yięna-partija negavo balsų dau
gumos. •-

Krikščionių partijai nepavy
kus sulipdyti kelių partijų vy-| 
riausybę, ji buvo sudaryta iš 
vienos krikščionių' partijos bei 
jai pritariančių žmonių,, bet pir
ma susitarus su komunistų par
tija, darant jiem nuolaidas Ita
lijos parlamento komisijose ir 
pasižadėjus įgyvendinti krašte 
reformas, priimtinas komunis
tams. ■

Italijos komunistų partijos 
taktika

Italijos komunistų partija, 
gavusi valdyti Parlamento svar
bias komisijas ir krikščionių de
mokratų partijos pasižadėjimą, 
pravesti krašte reikiamas ir 
griežtas reformas, parėmė An
dreotti vyriausybę, nedalyvau
dami vyriausybės patvirtinimo 
bei pasitikėjimo balsavime. Tai 
pirmą kartą per 3d metų Itali
jos parlamento istorijoje atsi
tikimas, kad Italijos komunistų 
partija nebalsavo prieš vyriau
sybę. Komunistai turėdami ve
to teisę parlamente, surinkę 34% 
Italijos rinkikų balsų, dar ir 
šiame vyriausybės patvirtinimo 
balsavime paliko laisvas rankas?

Ministeris pirmininkas Giulio 
Andreotti, prieš balsuojant pa
sitikėjimą, parlamente pasakė, 
kad negalint sudaryti koalicinę 
partijų vyriausybę, ją teko su
daryti vienai krikščionių parti
jai, turint omenyje degančius 
krašto reikalus.

Nubaudė bombininka« t-
MIL WAUKEE. — Buvęs Wis

consin© universiteto studentas 
D. S. Fine Madison teismo, Wis-

Nesaugios atominiu 
bombų jėgainės

WASHINGTON AS. — Ame
rikos kongreso- paskelbtoje in
formacijoje sakoma, kad Ame
rikoje veikiančiosios atominių 
kuru varomos jėgainės nėra pa
kankamai apsaugotos nuo tero-' 
ristų ir 'sabotažnikų. Jėgainę 
saugo tik du vyrai, ginkluoti 
rankiniais šaunamais ginklais, i 
Tuo tarpu teroristai gali užpulti 

r automatais, granatomis ir net 
helikopteriais, pavieniai ir gru
pėmis. Lygiai nėra pakankamos 
apsaugos ir prie atominės, žalia-. 
vos sandėlių.

Taipgi atominėse jėgainėse ' 
vedama ataskąitą nėra tiksli. Ji 
'tiksliai neparodo atominio kuro 
1 nuostolių ir todėl negalima ma
tyti, kur tas kuras ir kiek din
go: ar jis išlėkė oru, ar jis bu
vo “nudžiautas” atominės bom
bos gamybai.

Ispanijoj diktatūra 
priveisė komunistų
Madridas. — Ispanijos komu

nistų partija, kaip sakoma, yra 
palikta už Įstatymo ribų. Ji ofi 
cialiai, viešai negali nieko dary
ti, bet jos veikla pasireiškia po
grindyje. Jie siekia padvigubin 
ti savo partijos narių skaičių, 
kurių dabar yra 1.50.000, pasak 
išėjusio iš kalėjimo vieno ko
munistų partijos nario.

Ispanijos komunistų partijos 
veikėjo Simon Sanchez Montero 
pareiškimu. Ispanijos pogrin
džio darbininkų unija turi vie
ną milijoną narių. Montero ka
lėjime išsėdėjo 20 metų. Jis ir 
kiti du komunisto! veikėjai bu
vo tarpe tu 50-ties paleistu, ka
linių. paskelbus karaliui Juan 
Carlos I politinę amnestiją. Ki- 1

Demokratu partijos kandidatai kraštui valdyti. Kairėje matome viceprezidentą sen. 
Mondale, o dešinėje Jimmy Carter, kandidatas prezidento pareigoms. Lietuviai ir ki
tu Pabaltijo kraštu demokratai yra susirūpinę Carterio pareiškimu "nekviesti atsa
komybėn rusu Rytu Europoje.'’ iki šio meto buvusios Amerikos administracijos 
nepripažino sovietu valdžiai karo metu pagrobtu Rytu Europos žemiu ir pavergtu 
tautu. • ' ‘ ?

TEHERANAS, Iranas. — JAV nėra kitos išeities, kaip teikti
didelius kiekius modernių ginklų Iranui, — spaudos atstovams 

.pareiškė Irano šachas Fahlevi. Jeigu Iranas negaus tų daugiau 
ginklų, tai jis, kaimynų smarkiau spaudžiamas, subyrėtų.

1 Japonijoje suimtas 
gubernatorius

j TOKIJO. — Japonijos guber
natorių sąjungos pirmininkas ir 
Fukushima valstijos gubernato
rius rugpjūčio 6 buvo suimtas, 
kaitinant jį paėmus 60.000 dol. 

•kyšio. Gubernatorius Morie Ki
mura, 76 m. amžiaus, yra 22-as 
iš eilės asmuo suimtas minėtoje 
provincijoje, 100 mylių į šiaurės 
rytus nuo Tokijo,' aiškinant

Irano šachas, vedęs pasitari- 
su sekretorium Kisingeriu Novv- 
shahr rūmuose, priėjo įsitikini
mo, kad Amerikai nėra kitos iš
eities, kaip teikti -ginkhis ša
cho valdomam kraštui. Besikal
bėdamas su laikraštininkais, 
pats šachas tvirtino, kad kitos 
alternatyvos Amerikai nesą. Jei
gu šachas negaus ginklų, tai tu
rės kilti atominis karas arba 
įvyks naujas Vietnamas!

Paaiškėjo, kad sekretorius 
Kisingeris nesusitarė su Irano 

i šachu. Pasikalbėjimuose su Tra

PIETŲ AFRIKOJE JUODŽIAI - Užsienis patenkintas 
PRIEŠINASI POLICIJAI ,. . Amerikos ūkiu ‘

Reikalauja "Laisvės šiandien", kad būtu 
paleisti studentai iš kalėjimu

JOHANNESBURG, Pietų Afrika..— Soweto miestelyje pra
dėję (maištauti juodžiai jau trečia diena ardo kelius ir naikina 
susisiekimą telefonais. ,

Maištaujantieji pradėjo de
monstracijas Johannesburg© 
priemiesčiuose, o dabar jau. tas 
demonstracijas ruošia Soweto 
miestelyje. •• ,

Pirmon eilėn, .jie reikalauja 
“Laisvės šiandien”, bet- ne .pri
žadų. Be to, policija yra suėmu
si visą eilę studentų, kurie pra
eitą mėnesį pradėjo Soweto de
monstracijas, uždarė mokyklas, 
pakenkė prekybai ir darbui. Po
licija nustatė, kas tas riaušes 
ruošė, o dabar traukia juos at
sakomybėn. Policijai teko at

vilkti Į sostinės priemiestį šar
vuoti automobilį, kad išvaiky
tų demonstruojančius juodžius.

Ugandoje užmušta 
■ virš 20 studentų

DARES SALAM, Tanzanija. 
— Liudininkai tvirtina, kad

•Prancūzas rūpinasi 
Didžiųjų ežeru švara a a

MILWAUKEE. — Prancūzi
jos okeanografas, oskaro premi
jos laimėtojas ir jūrų tyrinėto
jas kap. Jacques Yves Cousteau, 
pakviestas Į Milwaukee Cousteau 
dr-jos, susirūpinusios vandens 
švarumu, yra pareiškęs, kad 
sausumų ežerai ir upės yra van
denynų maitintojai. Jie milijo
nus metų nešė į vandenynus iš
plautą druską ir mineralus, o 
dabar jie neša nuodus, kuriais 
žmogus nuodija žemę.

Todėl upių ir ežerų tarša yra Į 
visų • neišspręstas klausimas. I 
Vandenų tarša liečia visą pa-i 
šaulį, jo žmones. Į

consine, buvo nubaustas 7 me
tams sėdėti kalėjime. Jis 1970 
m. rugpjūčio mėn„ kartu su K. 
L. Armstrong, susprogdino pri
krautą dinamito sunkvežimį 
prie Madison universiteto labo
ratorijų ir tyrinėjimo rūmų. 
Sprogimas buvo toks galingas, 
kad suardė visus milijonus do
lerių vertės tyrinėjimų Įrengi
mus ir užmušė fiziką ir tyrinė
toją Robert Fassnacht.

Laboratorijos ir tyrinėjimų 
įrengimai priklausė JAV armi
jai ir ji tyrinėjo armijos pa
vestus darbus?

Bendrininkas Armstrong jau 
Anksčiau teismo buvo nubaustas 
23 nu kalėjimo bausme.

šiltas

ti politiniai kaliniai, kuriuos pa 
lietė amnestija, buvo išleisti rug 
piūčio 5, kurių tarpe yra vaškų 
komunistų partijos lyderis Jose 
Unanue ir Galicijos provincijos 
komunistii partijos bosas San
tiago Alvarez.

Nepritrūks pinigų
ČIKAGA. — Čikagos ir apy

linkių taupymo skolinimo bend
rovių informaciniai laikraštukai 
sako, kad atšventus darbo die
ną ir pagyvėjus namų pirkimo- 
pardavimo prekybai, pinigų 
tiems reikalams skolinimo bei 
taupymo bendrovių spintose ne
bus trūkumo. Tėra tik neaiškus 
ateities klausimas: kaip gyvai 
pasireikš namų prekyba ir ko
kie bus trumpais terminais iš
duodamų bankuose paskolų nuo-

Ugandoje, Makarere universite
te, karo policija užmušė nuo 20 
iki 100 studentų, kai kilo riaušės 
dėl diktatoriaus sūnaus Tabūno 
konflikto, šio universiteto stu
dentai pareikalavo, kad Taba- 
nas pasišalintų iš universiteto, 
nes jis esąs visiškas bemokslis, 
neturįs pačių pagrindinių žinių. 
Jis turi kelis metus praleisti pra-' 
džios ir paruošiamose mokyklo
se, o vėliau ateiti į universitetą.

Tabanas, studentų išvarytai, 
pasiskundė tėvui, Ugandos dik
tatoriui Idi Aminui, Praeitą 
penktadienį pastarasis pasiuntė 
gerai ginkluotus karo policinin
kus, kurie vietoje nušovė virš 20 
jaunuolių, o kitus sunkiai sužei* 
dė. Kiti tvirtina, kad užmuštų 
skaičius siekia iki šimto. Din
go iš universiteto matematikos 
mokytoja Bukenija. Prasidėjus

Šimčiai, kurie paskutiniu laiku terorui siausti Makarere uni- 
nėra pastovūs — tai kyla, tai versitete, kitų kraštų studentai

Aparatėlis 
diabetikams gydyti
Vienos Los Angeles ligoninės 

gydytojai sukonstruktavo nedi
delį aparatėlį, kuris reikiamai 
sujungus su diabetiko .kūnu, ste-l 
bi cukraus kiekį kraujuje; jei i 
cukraus kiekis padidėjo virš nu-1 
statytos normos, tuojau įsijun
gia veikti kita aparatėlio dalis, 
kuri suteikia kūnui reikiamą 
vaistų kiekį. Aparatėlyje cuk
raus kiekio stebėjimo analizas 
ir vaistų suteikimas vyksta au
tomatiškai.-

Bandymai buvo daromi su šu
nimi, susargdinus jį diabetine 
liga. Aparatėlio pagalba šuo bu
vo pagydytai. Daktarai mano, 
jog po poros metų, patobulinus 
įtaisą, bus galima * juo gydyti 
diabetine liga sergahčius žmo-

PARYŽIUS. — Paryžiuje cen
trą turinti ekonominio bendra
darbiavimo ir išvystymo organi
zacija, atstovaujanti 24 pramo
ningus kraštus, stebėdama ir ty
rinėdama pasaulio ekonominius 
reiškinius, prieina išvados, kad 
JAV ekonominis atkutimas yra 
stipresnis negu buvo tikėtasi ir 
kad jis tokiais pat žingsniais ke
liaus ir ateinančiais 1977 metais.

Organizacijos ekonomistai tik 
prisibijo, kad Amerikos atgi- 
jantis ir stiprėjantis krašto ūkis 
gali kartu atgaivinti ir inflia
ciją, kuri lengvai gali persimes
ti į Europą. Bet jie mano, kad 
Amerikos prezidento Fordo ar- 
ministracija ir kongresas sten
giasi prisilaikyti infliaciją var
žančių taisyklių, kas jiems su
teikia ateities gerų vilčių.

Rodezija nori 
kalbėtis su JAV

Salisbury. — Rodezijos mi- 
nisteris pirmininkas Ian Smith 
rugpjūčio .5 išreiškė viešai no

I rą kalbėtis su JAV, tikslu grei
čiau sutvarkyti dešitnt ir pusė 
metų užtrukusį rasinį ginčą. 
Jis sveikintų ir mielai priim
tų JAV pastangas išrišti Rode
zijos 6 milijonų juodųjų ir 
278.000 baltųjų kivirčus.

Ministeris pirmininkas Smith 
pareikšdamas savo pageidavi
mus, dar pasakė: “Laisvasis 
pasaulis, sėdėdamas šalia, lei
džia priešams užimti pietinę 
Afriką. Tai pradinis ženklas 
laisvojo pasaulio pabaigos.”

Shith Įspėjo, kad peranksty 
vas valdžios suteikimas Rode
zijos juodiesiems, n e išven
giamai veda į chaosą ir tarp
tautinį susikirtimą, daug di
desnėje skalėje, kaip Angolo
je kad buvo.

JAV nepripažįsta Smith vy
riausybės ir vengia tiesiogi-

Saulė teka 5:50, leidžiasi 8:02 krenta. išvažnėjo narto. nes. nių ryšių.

Lockheed bendrovės kyšius ir 
valdžios bei valdininkų korupciją 
arba papirkimus. •

Lockheed bendrovės kyšiai ne
turi nieko bendro su tais Fuku- 
shima’ provincijos, suėmimais, 
bet jie daromi tuo pat laiku, iš
kilus Lockheed skandalui, no
rint apjuodinti dabar vyriausy- ! Pats sprendžia kokių ginklų rei- 

’bėje sėdinčią partiją turint ome
nyje būsimus gruodžio mėnesy
je parlamento rinkimus. .

no ministeriais atrodė, kad pa
vyks susitarti, bet dabar paaiš
kėjo, kad dar yra visa eilė neap
tartų svarbių klausimų, šachas 
nori gauti Amerikos ginklų, bet 
jis nenori daryti bet kokių Įsipa
reigojimų. Jis yra įsitikinęs, kad 
Iranas yra nepriklausomas, jis

kia ir niekas negalįs suvereninei 
valstybei pasakoti kada ir ką ji 
privalo pirkti, ar nupirktą daik
tą vartoti.

Alfa ir Lietuvių 
Bendruomenė

JAV LB krašto valdybos pir
mininkas Juozas Gaila atsiuntė 
raštą Amerikos Lietuvių Tary
bos pirm. dr. Kaziui Bobeliui, 
kviesdamas pasitarimui su LB 
krašto valdyba Eucharistinio 
kongreso metu.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininko vardu atsakydamas 
Altos sekretorius kun.' Adolfas 
Stasys savo rašte pažymėjo, kad 
principe Amerikos Lietuvių Ta
ryba sutinka, jog pasitarimai 
tarp JAV LB krašto valdybos 
ir Altos yra reikalingi ir gali 
būti naudingi bei ateities veiklai 
reikšmingi, tačiau bus netrukus 
sudaryta nauja LB krašto val
dybą ir bus tiksliau, vaisingiau 
pasitarimus pravesti su ja, ypač, 
kad dabar LB raštas gautas tik 
liepos 26 d. ir per trumpas lai
kas tiems pasitarimams pasi
ruošti iki Eucharistinio kongre
so, kurio pradžia rugp. 1 d.

ALT Informacija

Iš šacho padarytų pareiški
mų spaudai matyti, kad teks dar 
kartą Amerikos ir Irano atsto
vams tartis įvairiais ginklų ir 
prekybos reikalais. Vakar atė
jusios žinios sakė, kad Iranas 
būtinai nori įsigyti 8 reaktorius 
atomo energijai gaminti, tuo tąr- 
pu šiandien padarytas paties ša
cho pareiškimas byloja apie de
šimt reaktorių. Amerika, par
duodama reaktorius, nori, kad 
naudotas- plutoni jus būtų grą
žinamas Amerikon. Jeigu Ira
nas tokio dalyko nenorėtų da
ryti. tai privalo būti sudaryta 
regionalinė administracija reak
toriaus naudojamam plutonijui 
administruoti. JAV nori atgau
ti plutonijų. kad Iranas negamin
tų atomo bombų. Tuo tarpu ša
chas. mokėdamas po bilijoną do
lerių už kiekvieną naują reakto
rių. nori daryti su plutonijum 
kas jam ateis į galvą. Amerikos 
senatas yra visai kitos nuomo
nės.

Sekretorius Kisingeris. apta
ręs pagrindinius 29 bilijonų do-

Venecueloje pagrobė 
’■J> amerikieti

KARAKAS. Venecuelos so
stinėje Karakas išeinančio laik
raščio Ultimas Xoticias prane
šimu, vasario 27 d. pagrobtas iš 
Ohio kilęs amerikietis prekybi
ninkas W. F. Xiehous yra gyvas 
ir sveikas.

Į minėto laikraščio redakciją1 
atsiųsta m e prekybininko Xie-1 
hous pranešime dar sakoma, kad j 
joks grobiku grupės narys nė
ra suimtas :r kad sąryšyje su 
pajrrobimu suimtieji asn>enys, 
įskaitant du Venecuek>s kongre
so narius, yra nekalti.

lerių prekybos sutarties reika
lus. šeštadieni išskrido iš Ira
no. o šachas sukvietė svarbes
nius ministerius, kad galėtų su 

j jais aptarti tolimesnius žings
nius* sutarčiai vykdyti, šachas 
nenori daryti nuolaidų gazolino 
kainoms, bet jis reikalauja, 

kad Amerika jam darytų dide- 
nuoiaidas moderniems ginklams, 
šachas nenori, kad bet kuris Ira
no kaimynas turėtų drąsos pakelt 
halsą prieš dabartinį Trano val
dovą. šachas Kisingeriui pareiš
kė, kad Iranas pirks ginklus ki
tur. jeigu Amerika nesutiks jam 
parduoti būtinai reikalingų gink
lų arba senatas primes suvere
ninei valstybei nepriimtinas 
lygas.
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A NAUJA LIETUVĄ KAKTA’
ir.ę mokyklą•tįsta paminėti du Kris- 

. urelaičio I ituanistinės 
s darbai: 1) Tos mokyk- 
■;ių laikraštėlis “Pirmieji 
i” i?"C m. birželio mėn. 
? ^58) ir L) Atmininių

Kristijono Donelaičio 
iiosios Lituanistinės Mo- 
nokinių metraštis 1975 
r >ks-o metai.
E E ŽINGSNI 

aEhi U‘eisiąs 
šiai iltastruo

Per lituan 
ji bus arti r

dva
sia- i

pusiapj

klasės studentė

:d bulytė pas! 
lani. c antrąjį 
■ū*a Stroputė. 
ė.

I i et u vištos mokyklos svarbą 
(Darius PoEkaitis, 5 kl.) k

I ietuvos mek:i a nematėme, 
ačiau priklausome lietuvių tau- 1 

ietuviais. Išeivi- 
lausias rūpestis 
lautėjimas.
liks gyva širdy- Į 
u ris lanko lietų- j 

Lietuviškoje 
mokykloje mes išmokstame pa
milti lietuvių kalbą ir ją visada 
naudoti Nuo pirmos dienos mū
sų mokytojai mus moko lietu-, 
viškai skaityti ir rašytL Gra
matikos pamokose išmoksta link
sniuoti, asmenuoti ir taisyklin-

(tai, nes gimėm Ii 
'os lietuvių did' 
yra jaunimo nu 

Mūsų tauta iši 
] se to jaunimo, ki 
viška mokvkla.

-z m uosiuose
Uu šį pavasarį Donelaičio 

. i as mokyklą- baigusių 35 
ai'ių ir lietuviukų foto nu-o ;

Apstu fotografinių 
iL.iu iš mokyklos veiklos, 

išradinga nuotrauka 22

Pirmais svietu okupacijos metais į kotehozus neinantieji ūkininkai buvo priversti važinėti tokiais ratais, ark
liais ir lankais. Dabar visi ūkininkai suvaryti į kolchozus, žemė atimta, o arkliai paimti į sovietu kavaleriją.

Kelionės įspūdžiai
KAZYS KARUŽA

?yje tokia parašu: Teikis 
ti. Viešpatie, — kalba abie- 
kyklų mokiniai su inspek- 
Jonu Bagdonu prieš “Pir- 
žingsnių” konkurso premi- 
rikimą mokyklos auditori- 
alandžio 25 d.
-gsniuose savo darbeliais 
raipsneuais ir eilėraščiais 
vaja 35 mokiniai. Vinje- 
Šiaip vaizdelius nupaišiu- 
tą skaičių neįeina.

nūs papuolu- 
eilėraštėlį pa-

•'"sime
T’VU ŽEMĖ (III skyriaus 
>:nio Sauliaus Cibo):
Utuva gimtinė

Aano tėvelių,
i e ją mokinsimos 

Ear daug metelių.
Tėvų žemė man svetima,

s — Li- 
fii virse- 
lelio pus- 
skyriaus 72į lietuviškai kalbėti. Apie gar

bingą Lietuvos praeitį, garsius 
žingsniuose” i kunigaikščius ir sunkias kovas 

• - ’ dėl laisvės sužinome istorijos
pamokose. Literatūros pamo- 

i koše susipažįstame su žymiais 
'rašytojais ir j u kūriniais, ku-Į 

iuose jie patys i mus prakal- į 
:a. Besimokindami geografijos, 
laug išmokstame apie Lietuvą, 
‘os klimatą, miestus ežerus ir 
mes. Taip pat dainavimo ir tau-1 
:inių šokių pamokose mokyto- 
ai mus pratina pamėgti lietu
viškas dainas ir mūsų gražiuo
sius tautinius šokius.

Šiandien lietuviškos mokyk- j 
’os reikšmė yra labai svarbi. To- 
I nuo Lietuvos lietuviška mo- . .. . . , , . , ....................
kykla atlieka dideli ir sunku dar- dau^tikli1’ nes mum^aųg duo- ! Floridos pusiasalio pietinę dalj 
ją* Ji saugoja jaunimą nuo nu-' 
tautėjinio, skatina vaikus' 'kai-j , 
bėtį lietuviškai ir skaityti lie- j * j .' 
iuviškas knygas. Ji moko mus: . , u , ..... T. L .. , ■, -me Kartu su poetu Maironiu:uvleti Lietuva is tolo. -

-

Tokioje dvasioje bręsdamrlie-' 
Luviškcs mokyklos mokiniai vė
liau bus geri susipratę lietuviai.

tuviškose organizacijose. Be 
abejo, jie rūpinsis Lietuvos atei
timi. Jie ieškos progų svetim
taučius supažindinti su Lietuva,

TRIKAMPIS?

Savo laiku Naujienose buvo
ir jos kančiomis bei žiauriuoju plačiai aprašinėtas velnio tri-[ HELIKOPTERIS IŠGELBĖJO

kahipis, kuriame paslaptingai į 
Jie nepavargda-1 dingsta lėktuvai ir

pavergėju. Jie suras -Lietuvai
daug draugų. Jie nepavargda-1 dingsta lėktuvai ir laivai, bet 
mi dirbs dėl Lietuvos nepriklau- Į ar is tikro taip ir yra ?

\ somybės. • ų . • Nubrėžąs žemėlapyje tieses,
Lietuviška mokykla is musų Įjungiančias Bermudų salas,

da. Ji Į mus deda daug vilčių, Į ir Puerto Ricų salą, gaunamas
kad mes kovodami7 mokslo ir garsusis ^velnfo- tikampis”. J-

"ės ginklais padėsime įdėtu- -AV apie jį parašytų daug 
atgauti laisvę ir dainuosi ir strai^nrųč^ Charles Ber-

’ 4 litli parašė veikalą “Bermudų

kny-

*

• 5

— Gerą dieną, Ponia. Aš esu dabar jūsų kaimynas. r‘ 
Anglė živilgtelėjo į mane, ir tarė:.

— Taip Ponia. Bet prašau niekuomet nesakyti man 
labas rytas ar laba diena. Tu esi svetimšalis. Ir mes ne
galime draugauti ji nuėjo Į savo butą.

Nusiminė Stasys, pranešė savo šeimai, kad taip pa
sielgė su juo kaimynė anglė, o svarbiausia jog jo kaimy
nė. Bet vėliau turėjo su tuo apsiprasti ir gyventi šalia jos.

— xuo to laiko niekuomet ... nesisyeikina. su angle, o 
anglė su jais. Taip pat negaliu statyti savo automobi- 

. lio prie jo;s gyvenamo namo. Jeigu kas pastato, tai ji tuo- 
l jau pašaukia policiją kuri parašo protokolą ir reikia su- 
! mokėti baudą. Tai tokia tvarka Anglijoje, pasakoja at
vykę į Ameriką žmonės.

Pasidalinome gyvenimo rūpesčiais bei džiaugsmais. 
Nutarėme važiuoti į Lietuvių Namus, pietinę Londono 
dalį. Sėdome Į Stasio* automobilį. Stasys vairavo per did
miestį į pietų pusę; kol pasiekėme ieškomą vietą, užtru
kome gerą valandą, buvome tris kartus paklydę. Laimė, 
kad kartu važiavo Stasio dukra, kuri atitaisė klaidas ir 
jos dėka laimingai pasiekėme Lietuvių Namus. ?

• Vietiniai gyventojai ir ten gyvena apie. 30 metų. 
Bet Londono mistas labai klaidinantis, kad net dažnai, pa
klysta ir šoferiai. Londono miestas labai klaidus,, daugu
mas namų seni, aukšti, mūriniai, siauros,.suktos gatvės, 
bet jų tarpe yra naujų, plačių gatvių.

Londonas-Anglijos sostinė yra istorinis, didelis, mies 
tas garsus savo praeitimi, įkurtas karalių gadynėje: 
Miestas pasižymi milžiniškais muziejais, bibliofekdims: 
viena moksloj meno biblioteka Saugo turbūt 14 milijonų

DRAKE, Colorado. — Pasku
tiniu momentu nuo trijų alkanų 
meškų buvo helikopterių išgel
bėtas radijo operatorius Roy 
Hoffman, kurs Palisade kalno 
viršūnėje Thompson Canyon 
srityje buvo atsidūręs par di
dįjį Thompson upės potvyni pra
ėjusį savaitgalį.

Kalnų meškos minta iš stati
nių, kur rezortininkai. sumeta 
maisto liekanas, bet tvanui už- 
-šjus ir visą rezortą sunaikinus, 
neberasdamos savo Įprasto mai
sto meškos išąlko ir pasidarė la
bai piktos.

Pamatęs tris meškas prie jo 
artėjant, jis savo radijo siųstu
vą turėjo vieną.-batarėją pasi
baigusią ir antrąją besibaigian
čią. Iš paskutinių batarėjos jė
gų jam pavyko pranešti savo 
komandos postui, kad trys alka
nos meškos jį supai bematant 
buvo išsiųstas helikopteris, kurs 
Hoffmahą pagrobė iš vis labiau 
siaurėjančio’ meškų apsupimo 
trikampio.

formaliai jos būtų turėjusios 
eifi uogų rinkti, bet vasarotojų 
išpaikintos jos savo . natūralų | 
maistą —■ uogas, grybus ir kt. 
buvo pamigusios.

as laisvės nevertas, tas ne- trikampis’’. Jo ištraukas spaus- 
J. Pr. dino daugelis pasaulio laikraš- 

____ ____ _____ _  ,____ _ _______ -italų lailmihkas kaipgi ^askbdė ri kita kny- 
Jie dįdžiuosis savo kultūra, lai- Girolamo Monsignori: (14u8r— ^a; pavadinta y-Adikento -Tomo 
kysis savo papročių, skaitys lie,-J1518) laike paskutinių 40 savo į Džefrio Ipiyga^^J’0 to, pasiro- 
rūviška spaudą (knygas,' žurna-! gyvenimo metų valgė tiktai pii-j išplėstas . lęį&nys:
lūs, laikraščius), dalyvaus lię-‘peles. . Mrikamps.,ir kįt; keistos vietos

' Į _ _ _ _______Į____________ 'Smth parašė ‘Prarastųjų trikam'
" •. pį», Įrjtj autoriai ^Bermudų tri^

r •. {’kampio-mįslė”, “Velnio trikam
pis” ir t.t - 

A ■' - ■

i 'Visi jie pasakoja, kap toje vie
toje be pėdsakų siaubingai ding 
šia laivai ir" lėktuvai. Plaukia 

- ----- ’ laivas — ir* staiga -nęra. Skren- 
- '.“.J ... .----------------------------------da lėktuvas — ir ištirpsta dan-

, j . guje. Manoma, kad nuo 1945
!m. čionykštėse*^ bangose žuvo 
daugiau kaip tūkstantis žino- 
nių. 5 .

,7 r Naujai pažvelgė į “trikampį” 
\ . [ Lorensas DeVidas Kushe, kny-

j gos “Bermudų trikampio pas
lapties Įminimas“ autorius. Ku
she autorius nebuvo jūreivis, 
nebuvo lakūnas ir ųėra sensaci
jų kūrėjas, skubantis per “tri
kampį” Į milionieriūs. Kiekvie
ną konkrečią istoriją, aprašytą 
anksčiau mnėtose knygose, jis 

;• išstudijavo iš pirmų šaltinių. 
- Kushe tvirtina, kad autoriąi 

dažnai nusirašydavo venas nuo 
kito, gandus ir prasimanymus 
palaikydavo faktais, o į doku-,mina reikiamų ginklų kariuome- 
meiUus nė nepažvelgė. Aprašy- nės reikalams, visdėlto dar ne- 
tųjų katastrofų kaltininkas, tei pasigamina sau- kaip reikiant 

Į gia Kushe, dažniausiai netikė- elektroninių ir panašių svarbių 
Į tai. buvo kylantis nepaprastos ginklų, galinčių atsverti tokius 
jėgos tropikų uraganas. V. Pr. pat Maskvos ginklus.

igina jos”.

s- Žinomas

: dė išplėstas lęidinys: “Siaubo
.’i

Mao Cetungui mirus
Diplomatiniai Pekino sluogs- 

niai mano, jog mirus Mao Ce
tungui tikriausiai Įvyks genero
lų peštynės, bet kiekvienas jų 
stengsis reikalus taip tvarkyti, 
kad negalėtų Įsikišti Maskva.

Kinija, kuri pati sau pasiga-

a her husband.
at w;;en he went into hattie 

ctnc devolution, she did too. Right by his side. 
t n °ne while loading cannons, he was 
killed by a British bullet \

Moi.y krvw the rime hr-d come to take
5 ocKta her country So she picked up 
v here her husband left off. And when 
the smoke cleared. America had a 

ic t ory and a new h croi ne. 
ociay when its time to take 
n their counuy AmericansstocJc

Duy l
Vracn you jom uic Payroll

Savipgs Tat work, a little is set aside from each 
paycheck to buy Bonds. Regularly: Automatically.

That wav, you re making a real investment in 
.your future. And in America s, tod. >

So buy United Stares Savings Bonds.
Right from the start, it’s been an equal 

opportunity investment

c ii me

.... .axw .an ritine . ar toot nenz. Intrtr 
-erf rr r f Jodi
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Pasiekėme Lietuvių namus. Pirmiausia padariau . 
keletą nuotraukų prie- jų. Einame į vidų, kur p. Stasys 
užsakė du bokalus alaus, o dukrai konjako stikliuką prie 
bufeto. Bufetas mažiukas, bet užtenka jų reikalavimams.

? Sėdime, prie baro ir"kalbamės. Bufetninkė latviukė, 
nemoka lietuvių kalbos. Apsidairau po mažą kambarį. 
Jos šonuose stovėjo keli maži staliukai, prie jų sėdėjo 
keletas, senyvo, amžiaus vyrų, jų tarpe viena'anglė Vo

lteris. Visi girkšnoją alutį, o stipresnį, gėrimėlį girkšnoja 
[anglė.

Daugumas rūko, garsiai kalbasi, bet .nėrą linksmu
mo. Galvoju, kad nebėra jaunystės-senatvės pažymys. 
Nesimato nė vieno jauno vyruko ar jaunuolės, tarp Jų. 
Labai norėčiau su jais pasikalbėti, bet nėra galimybių, 
ries visi užimti savo pašnekesiais, o mes turime savo 
kompaniją. . '

Klausiu savo kaimyną Stasį, ar čia nėra jų tarpe 
[vilkaviškiečių?

Jis atsako, kad yra, bet čia. jų nesimato. Bet kiek 
vėliau jis pristato man vieną stambų žmogų ir primena, 
kad jis yra šių namų administratorius. " * " •'.

— Labas, ponas — sako p, Stasys. — ‘Būkite pažįsta
mi su Karuža, atyykusįū iš Amerikos.

Taip spaudžiamu vienas, antram ranką. Aš apsidžiau
giau, kad jau turėsiu su kuo pasikalbėti ir daugiau su
žinoti apie lietuvių namų padėtį, sapustuvę ir Londono 
Lietuvius. Bet minėtas administratorius stąbęlėjo vie
nai minutei ir sako: 1

— Brangus ir gerbiamas pone, neturiu laiko kalbė
tis. Turiu skubėti kitur, nes labai užimtas, svarbiais-rei
kalais : Negaliu jų atidėti.

Po to aš klausių jį : ; x
— Sakykite, Pone, ar yra’-’galimybių matyti redak

torių; p. Lūžą? - ’ ;
Jis sako: , . . -
— Jis turi kiekvieną minutę pasirodyti Lietuvių 

Namuose. Palaukite ponas; tarė ir dingo už siaurų du
relių. Išėjo nieko nepasakęs. . . •

Sėdime prie bufeto. Bufetninkė graži, jaunaį brune
tė, bet man vis neišeina iš galvos. Kodėl čia dirba, latviu
kė, o ne lietuvaitė? Juk bartendęrės vieta gerai ūpmoka-

Į ma. Argi jau nėra lietuvaičių, kurios galėtų patarnauti 
lietuviams prię bufeto.

Ponas Stasys sako: . ‘
— Kazimerai nėra lenbvą gauti lietuvaitę, gal mažas 

atlyginimas. Todėl samdomą latviukė...
Bekalbant prieina prie tyifeto ir užsako bakalą alaus 

vidutinio ūgio vyras, apie 50 m. amžiaus. -
Pristato p. Stasys man ir jį. - •
Jis-sakosi, kad esąs vilkaviškietis. Na, galvoju, kad 

ir pataikiau, nes esame iš vieno' Vilkaviškio kampo,. Ga
lėsime pasikalbėti su juo, kuris tikrai supažindins mane 
su rūsyje įrengta spaustuve. -Vėl jo klausiu, ar red. p. 
Lūža tikrai ateis?v U- U

— Taip, ponas. Atrodo, jis turi būti čia, turi kai kurių 
ręikalų, o be jo niekas nieko nesprendžia,.kąs liečiama
mų administraciją. Jis toliau dėsto, kad yra liųotipistas 
ir dirba spaustuvėje.

(Bus daugiau}
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DĖL JAUNIMO KONGRESU
SKAITYTOJU 64LSAI

tenykščiam, lietuvių jaunimui. 
Vien parengiamieji daubai iš-' 
judino daugumą Pietų Ameri
kos lietuvių jaunimo.
Objektyviai praėjusįjį ir prise į

Atskirų asmenų ar organi
zacijų visuomeninę veiklą ver 
linunl išlaikyti šimtaprocen
tinį objektyvumą labai sunku. 
Tačiau su vertinimu eidami į
viešumą, turėtume kiek gulima buvusius jaunimo 
objektyvumo siekti.

Ikižiaausia neobjektyvumas 
iškyla iš vertintojo simpatijų 
reng< jui ar Lšpildytojui, bet ne 
pačiam tikslui, kuriam rengi
nys skiriamas. Mūsų veikloje 
lai tapo dažnu reiškiniu, ypa
tingai dabartiniu skaldymosi 
ir nesutarimų laikotarpiu. 
. Žodį- jaunimas, svarstant( 
mūsų tautinės gyvybės ateities 
klausimus, išlink.sniuojame vi 
suose linksniuose iii visose lin
ksniuotėse, tačiau kai palietią-

■ vertinant, jais tegalime tik pa
sidžiaugti ir pasididžiuoti, nes 
’ jie yra .mūsų tautinio gyvumo

i r orga niz uotu mo ak i v a iz d us į 
Iiarodymas.

Ar įsiteisino išlaidas

■ Renginiai, nors ne visi, dub- 
įda pajamas ir sudačo išlaidas, s
Pradėjus statyti operas lielu-j 

‘ vių kalba, pasigirdo priekaiš-| 
* tų Chicagos Lietuvių Operai,į 
kad pastatymams per daug iš-, 
leidžiama pinigų^ kurie galėtų i 
būti panaudoti geresniam tiks
liu!. Priekaištaujama buvo už-Į 
į mirštant, kad jeigu opera ne- ‘ _ . ___ 1 .. _ • t t . bLA 72 kuopos gegužine buvoi butų statoma, tie pinigai me- .

‘-M I U V 14- ♦ i sėkmingakada nebūtų buvę sukelti, to-i i. i
dėl nebūtų galėję tarnauti ki- HAMILTONAS, Ont. — š. m. 
tam tikslui. Operos mylėtojai J liepos 25 d. SLA 72'-rą kuopa 
pirko bilietus, skyrė aukas irĮsurUošė gegužinę A. Padolskio 
tai buvo skirtą tik operai.

Per dvidešimtį metų Chica
gos Liętuvių Opera išvarė pla
čią vagą mūsų kultūriniame 
gyvenime" iit jokia kita veiklos 
sritis dėl to finansiniai tikrai 
nenukentėjo.

Spaudoje buvo rašyta' ir prie 
kaištauta, kad Pasaulio Lietu
vių Jaunimo kongresai sudaro 

Kanados lietuvių jaunimo kon. labai daug išlaidų, daug kai
nuoja. Ir, kad kongresams iš
leidžiamas sumas galima būtų 
-panaudoti švietimui-ar kitiems ..... .
būtiniems mūsų tautiniams reil“Jei 
kalams. -?■

Tiesa, kad jaunimo kongre
sai daug kainuoja, bet ar su
keltos lėšos aukų ar renginių 
pavidalu ką nors- nuskriaudė? 
Aišku, kad ne.

Rengėjai botagu nei vieno Į 
lėšoms telkti renginį nevarė ir 
parsimetę^iš piniginės nei iš 
vieno aukos neišplėšė. Kiekvie 
nas Į renginį ėjo ar auką davė 
laisva valia. Kongreso neren- 
giant suprantama, kad nebūtų 
išlaidų,/bet taip pat nebūtų ir 
lėšų sutelkta. ,

Jaunimo kongresų, kaip ir 
operos, lėšų reikalas labai aiš
kus. Jeigu visuomenė aukojo 
ir rėmė, reiškia suprato ir vęr 
tino užsimota ivvkdvti užda
vinį. .

Iškelti uengtų jaunimo kong 
resų programų, -jų išpildymo 
ar rengimo eigos klaidas ver
ta tam, kad jos nepasikartotų 
kitus kongresus rengiant, bet

mo kongresas, suradę kongre- { 
sų atsiradimo šaknis, atsiran-į 
da kongresų reikšmės vertinto’ 
ju, neobjektyviai žvelgiančių,

Nebūtina viskam pritarti

Jaunimo kongresus, ar vien 
praėjusį vertinant, nebūtina 
šimtaprocentiniai viskam pri
tarti ir viską tik ginti. Vieno 
ar kito akimis žiūrint, dirban
tieji visada padarys klaidų ar 
ha veiksmu, kuriems negalima 
pritarti. Man atrodo, kad Pir
mojo Pasaulio Lietuvių Jauni
mo kongreso rengėjams nerei-' 
kėjo užmiršti Pirmojo JAV Jr

giVso, Įvykusio I-sios JAV ir 
Kanados lietuvių tautinių šo
kiu šventės išvakarėse. Antra
jame Pasaulio Lietuvių Jauni 
mo kongrese pradėta organi
zuoti Pasaulio Lietuvių Jauni 
mo sąjunga, vargu ar derinasi 
su tautinio vienalytiškumo šie 
kiama Lietuvių Bendruomenės 
idėja. Tačiau tai nei kiek ne
mažina jaunimo kongresų reikš 
mes. J .

. Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongresų reikšmė, visam, ne 
savo tautos žemėje gyvenan
čiam lietuvių jaunimui, labai 
Svarbi ir didelė. Jaunimo kong 
Tęs ai yra vienos iš šviesiausių 
mūsų veiklos apraiškų.
- Žinoma, su kongreso suren- 
'gimu visas lietuvių jaunimas 
Staiga neprašneka lietuviškai,- 
b nuo savo tautos nusigrįžę vi 
si ; neatsisuką atgal. Bet kong 
tesus rengiant sudarytas lietu
vių jaunimo judėjimas ypatin 
gai tautiniai sustiprina tą jau
nimą, kuris dar jaučiasi esąs 
savo tautinėje bendruomenėje. 
Net lituanistinėse mokyklose 
buvo jaučiamas mokinių pavy 
das tiems jaunuoliams,, kurie 
yra truputį vyresni ir gali da
lyvauti kongresų rengimo dar
buose ib kongresuose.

Pritaikyti kongresų progra
mą, kad ji šimtaprocentiniai 
patiktų jaunimui ir vyresnie
siems tikrai neįmanoma. Ta
čiau nėra abejonės, kad rengė
jai stengiasi atsiekti galimai 
geresnių rezultatų.

Praėjusiojo Pasaulio Lietu
vių Jaunimo kongreso surengi 
mas Pietų Amerikoje tapo di
dele tautinio atgimimo srove

Ant Kurs marių kranto

Kanados naujienos

sodyboje, Paris, Cnt. Tą dieną 
oras irgi buvo ideališkai gražus. 
Iš pat ryto iki vėlaus vakaro sau
lė švietė. Svečiai Į gegužinę ėmė 
rinktis 11:30 iš ryto. Pirmieji 
svečiai atvyko K. Jurkštas ir 
M. Kuprėnas su šeimoms iš To
ronto. (Gegužinės šeimininkės: 
71 Ulbinienė ir D. Dauginienė 
2 valandą jau turėjo paruošusios 
karštus valgius ir svečiai medžių 
pavėsiuose vaišinosi, šeiminin-

• kėš buvo- patenkintos, nes sve
čiai visą maistą sunaudojo, šei
mininkės bavo ir komplimentų:

į ir kitais metais būsite su 
tokiu gardžiu, maistų — iš na
mų nesivešime”. ' .

SLA 72 kp. gegužinė buvo gau
si svečiais. -Paris ir Brantford 
miestuose lietuvių nedaug, bet 
aktyviau dalyvavo ir parėmė ge
gužinės ruošą. Jiems yra ir pa
sididžiavimas, kad Į Paris, A. 
Padolskio sodybą kas metai su
važiuoja daug svečių ir kas me
tai per gegužinę prisimena ken
čiančius brolius sesės Sovietų , 
okupuotoje Lietuvoje. Kas me- Į ji skamba mūsų širdyse, tegu 
tai prisimena vieną sovietų nu- niekad nenutyla!”.

Pikniko eiga

5-tą valandą įvyko laimikių 
teistą ir pagerbia jo vardą jam- traukimas. Laimikių traukimą 
žiną Kanados Lietuvių Fonde, 
įnešdami po 100 dolerių.

Tremtinės lietuvaitės 
pagerbimas

Prie gegužinės pasisekimo rei
kia pridėti ir tą, nes visa ruoša 
vyko Lietuvos laisvės kovoto
jos, Lietuvos okupanto — so
vietų nuteistos ir iš Lietuvos Į 
Sovietų Rusiją vergo darbams 
ištremtos Nijolės Sadūnaitės 
garbei.

Šio 20 -amžiaus civilizacijoje 
nėra kitos tautos pasaulyje, ku
ri taip sadistiškai kankintų pa
vergtos tautos kaip kad daro 
komunistinė Sovietų Rusija.

pravedė garsi jaunosios kartos 
solistė SLA narė A. Pakalniš
kytė iš Hamiltono. Laimėtojų 
buvo ir iš Amerikos: M. Balchu- 
nas ir S. C. Budwitis. Jiems lai
mikiai bus pasiųsti paštu.

SLA gegužinėje dalyvavo ir 
Hamiltono Bendruomenės pirmi
ninkas K. Deksnys ir tarė svei
kinimo žodį. K. Deksnys yra 

^jaunosios kartos -aktyvus vei
kėjas. Už Įtraukimą Į lietuviš
ką veiklą šio jaunuolio yra tėve
lių nuopelnas. Deksntiai yra dide: 
Ii patriotai ir savo vaikus iš ma
žens Įtraukė' Į lietuvišką veiklą 
ir šiandieną jų sūnus Kazys tik 
25 metų, vadovauja didelei Ha- 

Imiltono lietuvių kolonijai. Taip 
Nijolės Sadūnaitės vardas už |pat K. Deksnys yra gabus akor- 

jos drąsų Lietuvos okupantų — > deonistas ir gegužinėje links- 
Sovietų Vilniuje suruoštame! 
teisme pareiškimą, Įeis Į istoriją, 
štai keletas žodžių iš N. Sadū
naitės pareiškimo sovietų suruoš 
tame teisme: “Kovoti už tiesą 
nėra nusikaltimas. Varžyti žmo
nių laisvę yra nusikaltimas. Ne 
aš turiu būti teisiama, bet tie, 
kurie man suruošė teismą. Mei
lė žmonėms — visų didžiausioji 
meilė, o kovoti už žmonių teises 

j gražiausioji meilės daina. Tegu

LIETUVOS VARDO KILMĖ
.^Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, brt 

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 dokumentu. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian- 

kelti kongresų reikalingumo ar Į gjas knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge- 
susidarančių- išlaidų pateisini- lę> pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ,' Minkšti viršeliai, 
mo klausimą tikrai neverta, kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite

Praėjusieji jaunimo kongre šjuo adresu: 
sai įrodė jų Keikalingumą ir 
naudingumą ir jais galime pa
sidžiaugti, o ateityje įvykstan
čiam Pasaulio Lietuviu Jauni
mo kongresui palinkėti sėk
mingo susiorganizavimo.

. Jonas Jasaitis

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

• Barcelonos vaisių pardavė
jai savo prekystalius Įrengia 
Kolumbo laivo Santa Maria rep
likose.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nau|l«noM galima gauti puikių knygų, kurio* papuoi bet kokią 

knygų minta ar Untyna.
Aiakaandras P a kalni Iki s, MES GRJŽTAME. Įdomūs jaunu dienų 

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

A. Pa ka I n likis* METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje, aprašymai, suskirs
tyti į 12 dalių. 296 psl., kaina $5.

Dr. Karys Grinius, ATIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, 
žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais viri.

Prof. Vacį. BiriHika, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2.00; D dalis, 225 pst, Įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais —------ --------- .------------------------------

1 IWIII i Wl »•» •— I OIIMJX ■ r-M r v.

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

P. KesiOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 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 tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

si I e čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

I73S So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Gra-
S5.00

.naxzruBxa_______ _____________________________ M-M
Henrikas Tomas — Tamalauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

stradjomis ir dotaunentacija. 336 psl., kaina $6. 
r “ “ , ‘ ‘ “

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

170 psl.________________________________________
M. Gudalli, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 232

puslapiai _ ..-L . ------ -- ----------------------------------
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

£3.00

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiikų ir intymiu nuotykiu 

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

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psl., kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir Jos kaimynų istoriją 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

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

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

1739 South Halsted Street, Chicago, Ill. 60608

\ >.'s spaudoje gana plačiai 
a u buvo aprašyta apie Ameri- 

n 200, metŲ nepriklausoHiy- 
>cs minėjimu ir puracta, Įvykusį 
tH-.uurde š. m. liepos mėn. 3 

kuname, dėka Chicagos, lie- 
uviui skaitlingai dalyvavo. Aš 
an pat norėčiau nors keletą /<• i 1
lėlių priminti Įvykusį puru-

tauta yra išliejusi 
jo.

Mes priminėme
i u isę i mūsų tautos lai

sva .ips.spie.a,*iiiia u v.enin 4:1

upės kruti

ib. Ij.Cl.lll.i būti di-

musų neuž

Mes Rockfordo lietuviai sa
vo skaičiumi esame labai ma
ži ir nuolat mažėjame, todėl 
ruošdami Įvairius minėjimus 
ar pasirodymus negalime a|>- 
seili be laikos. Kiekvieną kartą 
kalbėtojai ar meninės jėgos iš 
kitą vielų, o ypatingai iš Chi-,

Į N.tk ydaina.s mes, aš kalbu 
Į apie kiekvieną asmenį, dalyva- 
| vn.sį eisenoje. Nes Ik- tais žavin
gais, lietuvių tautos |iasidi<lžia- 
viniu, tautiniais rūbais pasipuo 
susiu lietuvaičių eisenoje ėjo ir 
kukliomis suknelėmis apsivil-

‘ mino svečius. Viską aukojo Ni
jolės Sadūnaitės garbei už tai 
nepaimdamas jokio atlyginimo.

Esant gražiam orui svečiai ne
siskubino grįžti i namus, o sody
bos savininkas Antanas Padols- 
kis džiaugėsi, kad jo sodyboje 
susirinko daug svečių.

1976 liepos 25 d. SLA 72 kuo
pa iš gegužinės gauto pelno jau 
Įnešė į Kanados Lietuvių Fondą 
Nijolės Sadūnaitės vardo Įamži
nimui 100 dolerių, ši kuopa Į 
Kanados Lietuvių Fondą jau Įne
šė $600. . •r

cagos, talkininkauja mūsų di- Irusios moterys.
Be šaulių, kurie puikiomis 

Iriuose lie mažų išimčių vyrau-lynjforinOniiS pasipuopušę.darnio 
ja lietuviškai „..m: I .. . . .
ka.

Įvykęs paradas buvo visiškai Uiai$ apsiviikę, ėjo 
skirtingo.pobūdžio, lai buvo Bet nežiūrint
monstracija Amerikos visuo- Į 
menei. Tai buvo įvykis, kuris į 
dar ir šiandien labai plačiai ir 
palankiai prisimenamas, (lai 
kai kam atrodo, kad nieko ypa 
tingo neįvyko. Išsirikiavo, pra
ėjo, publika paplojo, pasida
linta įspūdžiais, išsiskirstėm 
kiekvienas savo keliais, tuo vis-1 
kas ir baigėsi. Taip galvodami 
mes klystume, nes šios eisenos 
reikšmė ir atsiektas tikslas yra 
daug didesnis už paprastą pasi
vaikščiojimą.

Visų pirma mes parodėme dė 
kingum ir.pagarbą šiam kraš
tui, į kurį daugelis iš mūsų at
vykę kaip, šlapi viščiukai žen
gėme pirmuosius žingsnus.Nors 
ir nemokėdami šio krašto kal
bos, niekas mūsų neregistravo, 
nepersekiojo, netardė ir netruk
dė. Turėjome ir turime pilną 
laisvę. Galime laisvai j ieškoti, 
kas yra gera, ar bloga ir išmėti
nėti, ar gerbti, suprasti ir būti 
džkingi Amerikai.

Antra, mes taip pat parodėm 
Amerikos visuomenei, mūsii di 
dingą lietuvių tautos būdą, vie
ningą siekimą ir gerbimą laisvės

desniems pasirodymams,

kalbanti publi-Lo žingsniu stebino žiūrovus, 
j drausmingai paprastais drabu- 

ir lietuviai 
skirtingų 

drabužių, be tarpų, kurie mus 
skyrė, mes visi lietuvių eisenos 
dalyviai buvome vienas viene
tas širdyje.

Didingai plevėsavo trispalvė 
ir jaudinančiai veikė policijos 
pareigūnų atiduodama pagarbą. 
Lyg varpas skambėjo Maironio . 
žodžiai “lietuvi, sėk sieloj gėly
ną,” kurias jis kėlė lietuvio 
dvasią iš apsnūdimo. Ir iš kiek
vieno eisenos dalyvio veido ga
lėjai išskatyti tą didelį suprati
mą, jausmą ir pasišventimą dėl 
tų laisvės idealų, kurie kaip tas 
gėlynas yra lietuvio sieloje.

Didelę pagarbą ir padėką rei
škiu visiems lietuvių eisenos 
dalyviams,- visiems, kurie pri
sidėjo prie eisenos organizavi
mo ir sėkmingo fvykdymo.

Nuoširdžiai dėkoju visiems 
Chicagos dalyviams už pasišven 
timą. Ypatingą padėką Reg. L. 
B. Marquette Parko pirminin
kui Juozui Bagdžiui ir V.D. šau
lių vadovui Vladui IšganaičiuL 
Aš žinau, kad šie du vadovai tu 
rėjo ir daugiau pagelbininkų, 
bet bijodamas suklysti ar ką 
praleisti, kitų pavardžių nemi
nėsiu.

Neagliu praeiti nepastabėjęs, 
kad avangardą tautiniais dra
bužiais apsivilkusių sesių suda-

(Nukelta į 2 psl.)

Lietuviams pageidaujant ir 
kitais metais susirinksime į A. 
Padolskio sodybą pabendrauti.

J. šarapnickas

Taupykite dabar
pas mus

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die-

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės bes-

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

UNIVERSA
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ną, neša nuošimčius nuo mėnesio nirmos 
dienos.

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. <■

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

TEL. 421-3070JMelgta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytu



kyti nuo škilimv, suderinti jo gi riės veik
lą su kitų lietuvių veikia. ‘ I

Bet Gailą to nępądąrė. Jis net nekreipė jokio dėme-j 
šio į veiklių Bendruomenės atstovų spaudoje ir susirin
kimuose keliamą balsą apie reikalą sueiti ir aptarti, kas 
bus toliau daroma, šiandien, kada JAV Lietuvių Bend
ruomenė jau reorganizuota, kai ji pastatyta ant žymiai 
teisingesnių dorovinių ir teisinių principų, Gaila panoro 
tartis. Pirma, aišku, jam reikėjo susitarti su reorgani
zuotos Bendruomenės vadovybe ir įtakingesniais veikė
jais, o nesiekti pasitarimų su Amerikos Lietuvių Taryba.

Tada ir Gaila dar buvo pirmininkas. Tegu nerinktas, 
o tik samdytas, bet vis dėlto pirmininkas. Jis net Bend
ruomenėse “rinkimuose” nedalyvavo, nes iš saviškių ne
sitikėjo gauti pakankamo balsų skaičiaus. Pirmininko 
pareigoms buvusios Bendruomenės tarybos jis buvo pa
samdytas. Pasibaigus buvusios, tarybos kadencijai, pasi
baigė ir pono Geilos kadencija. Bendruomenės Taryba 
negali primesti Amerikos lietuviams pirmininko ilgiau, 
negu jos pačios terminas. Tarybai baigus' savo, darbą, tu
rėjo pasibaigti ir josios samdinio kadencija.

Bet Gaila kažkodėl nesitraukia.. Bendruomenės “rin
kimai” jau seniai pravesti. Bendruomenės nariai ir ne- 
nariai frontininkų sukirptus atstovus rinko 7 šių metų 
balandžio 24 ir 25 dienomis Nuo “rinkimų” dienos jau 
praėjo pilni keturi mėnesiai. Pertą laiką balsai buvo 
skaičiuoti ir kelis kartus patikrinti. Juos reikėjo tikrinti, 
nes naujai Amerikon atnešti politikai be rinkiminės klas
tos negali,apsieiti. Prieš kelis metus jie klastojo Chica- 
gos “rinkinius”, o dabar, pagal seną frontininkų tradi
cija, “rinkimai” buvo klastojami Clevelande. .Kas iš tik
rųjų į Bendruomenės taryba yra išrinkti, tuo tarpu dar 
neaišku, bet vienas dalykas yra tikras — Gaila ton tary- 
bon neišrinktas.

Jeigu naujieji Bendruomenės tarybos nariai turi 
bent mažą visuomeninio darbo sampratą, ir jeigu jie 
nori, kad jų vedama organizacija galėtų dirbti kartu su 
kitomis didesnėmis lietuviškomis organizacijomis, tai 
pirmon eilėn jie privalo, atsirubežiuoti nuo Gailos ir Ge- 
čio seržantiškų ir melu dengiamų metodui Negalima vi
suomeninio darbo grįsti melu,, apgaule ir klasta. Dikta- 

žmonės galės atsipalaiduoti iš pareigų ir skubėti į Eu- tūriniuos kraštuose šitie metodai gali būti pakenčiami,
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Juozas Gaila, jau seniai turėjęs padaryti savo dar
buotės atskaitą ir atsistatydinti iš JAV Lietuvių Bend
ruomenės pirmininko pareigų, bet tas pareigas, termi
nui seniai pasibaigus, vis dar tebeeinąs, panoro sukviesti 
Eucharistinio kongreso metu pasitarimą su Amerikos 
Lietuvių Tarybos atstovais. Eucharistinis katalikų kon
gresas prasidėjo šių metų rugpiūčio 1 dieną, o Gailai atė
jo j galvą kviesti ALTo atstovus liepos 26 dieną. Kol laiš
kas pasiekė Chicagą,-jau buvo liepos 28 diena,

Jeigu Gaila būtų norėjęs tartis su-ALTo atstovais, 
tai jis būtų radęs laiko ir progos anksčiau su jais susi
tikti ir pasitarti. -Greičiausiai, kad ir šitas jo kvietimas 
buvo atliktas tiktai pro forma, kad vėliau galėtų pasi
girti, jog kvietęs ALTo pirmininką Į pasitarimą, bet pas
tarasis nesiteikė atvykti. Gaila žino, kad didelė ALTO 
valdybos narių dauguma dirba. Labai užimtas yra ir 
ALTO pirmininkas. Manyti, kad Į tris dienas dirbantieji

charistini kongresą, kad galėtų pasimatyti su Gaila, ga
li tiktai pats Gaila, Kiti organizacijų atstovai reikalingi 
daugiau laiko, kad galėtų aptvarkyti savo Įspareigoji- 
mus kasdieniniame darbe ir skubėti j pirmininko nežinia 
kokius pasitarimus. -y ; L ■

Kai buvo laikas pasitarimams, kai ALTas kvietė 
Bendruomenės atstovus sueiti ir aptarti pačius svarbiau
sius Amerikos lietuvių veiklos klausimus, tai Gaila tada 
nesiteike to padaryti. Jis galėjo tartis su Įtakingesniais

bet laisvoje ir susipratusioje visuomenėje,. kokia yra 
Amerikos lietuvių visuomenė, šitokiais būdais^ nieko ne
peši. žmones galima apgaudinėti kuri 'laiką, bet ne visą 
la laiką. . ’ ,

Oficialus ALTo informacinis pranešimas,! paskelb
tas pirmame šio numerio puslapyje, sako., kad “bus net
rukus sudaryta nauja LB krašto valdyba.” Galimas daik
tas, kad Informacine ALTo turi žinių, jog ‘‘netrukus bus 
sudaryta nauja LB krašto valdyba”, bet šiaip visu ome-

Amerikos lietuvių politikos veikėjais, kai atvyko į Chi-Į nėJe Įtekąs nieko tikslaus nežino. Lietuvių plačiau skai
cago ir suskaldė JAV Lietuvių Bendruomenės Cicero ir tomoje spaudoje tokios žinios dar nebuvo,' bent mes ne-
Marquette Parko apylinkes. Jis galėjo pasitarti, ir kai matėme. Jeigu' Gaila, norėdamas savo kadenciją pratęs
to pakviestas Algimantas Gečys Alto pirmininką žemino 
ir Alto vedamą darbą visai nuvertino. Gaila žinoti; jog 
tai buvo joks visuomeninių reikalų tvarkymas. Tai bu
vo tų reikalų ardymas. Jis būtų galėjęs Gečį, kaip nemo
kšą, atleisti iš pareigų, atvyti į ALTO centrą ir aptarti 
tolimesnį lietuvių darbą, bet Gaila to nepadarė. Tada 
Amerikos Lietuvių Bendruomenė jo buvo praskelta, bet 
dar nebuvo suskaldyta. Jeigu Gaila bątų parodęs bent 
trupinėlį geros valios, tai jis galėjo Bendruomenę sulai

ti, pralaukę keturis mėnesius, tai niekas jam neuždraus 
dar kelis mėnesius pralaukti, ‘,:

Gaila gali žinotų kokia bus ta naujoji “taryba”. Ga
li jis kartais net žinoti, kad nauji taryba ji pasamdys dar 
keturiems netams, bet tokių dalykų Gaila neprivalėtų, 
žinotu Taryba gali pasirinkti žmogų iš savo tarpo. Jei
gu taip atsitiktų, tai kuriam galui su Gaila tartis? Jeigu 
bus kiti žmonės, tai su jais galima bus pasitarti. ALTas 
taip ir padarė.

PAVASARIS EINA KARPATŲ
KALNAIS

Rašo Dan Kuraitis

Maskva susikonfuzijo. Jie negalėjo paaiškinti, ku
riais sumetimais sovietų valdžia ir tokios galingos 
kariuomenės vadai turėjo naudoti 200.000 sovietų ka
riu nesipriešinusiai ir priešintis nesirengiančiai čeku 
tautai. Atrodo, kad sovietų valdžia įsakė Čekoslovaki
joje esančiai karo vadovyliei sustabdyti žiaurumus ir 
bandyti rasti bendrą kalbą. Čekoslovakijoje esantiems 
sovietų kariams laivo įsakyta nieko nepasakoti, su če
kų vadais nesikalbėti. Maskva mil ari' pasikalbėti sp 
pačiu Liudviku Svoboda ir grupe čeku valdžios 
atstovų, Sovietų valdžia pasiūlė nuvežti prezidentą 
Svobodą į Maskvą, kad galėtų susitarti su aukščiau
siais sovietų valdžios žmonėmis.

Pažaislio vienuolynas

J. ŠARAPNICKAS

ST. CATHARINES, Ont., Ka-1 vienijimą labai vertinu, p senie- 
nada. — šiais mętais SLA 59 
seimas buvo reikšmingas Susi
vienijimo gyvenime, nes ta pro
ga atšventė Susivienijimo 90 
metų veiklos sukąktj ir Ame
rikos nepriklausomybės 200 me
tų sukaktį.

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje Amerikos lietuviams yra. 
lyg vaikas motinai. Pažvelgus 
į Susivienijimo organizavimo 
pradininkus, jie aukojo savo jė
gas, darbą ir dolerius, sudary
dami pagrindą SLA organiza
cijai veikti ir stiprėti. Prieš 90 
metų patrijotai lietuviai, SLA 
idealistai suprato, kad susibū
rę Į didesnį organizacinį viene
tą gali pagelbėti savo broliui se
sei patekus Į vargą; gali organi
zacijos vardu kelti lietuvio ir 
Lietuvos vardą amrikiečių tar-

SLA 72 kuopos vardy platinti 
laimėjimus.

Sėkmė buvo gera, nebuvo to
kio SLA delegato, kurs būtų at
sisakęs paremti kuopos veiklą. 
Rašant šiuos įspūdžius paaiš
kėjo, kad laimingieji buvo: M. 
Balch ūnas, 352 kp. delegatas iš 
Detroito ir S. C. Budwitis, SLA 
53 k. delegatas. Laimikiai bus 

.pasiųsti paštu. Dėkui Amerikos . 
lietuviams už paramą.

ji Amerikos lietuviai man yra 
kaip broliai ir sesės, nors aš esu 
iš naujų ateivių.

Dabar apie SLA 59 seimą
šiais metais į seimą išvykau Į 

liepos 2 dieną. Iš St. Cąthari-I 
neš, Kanados, vykau autobusu/ 
Į Čikagą. Kelionėje' kol pasie? 
kiau Čikagą ėmė laiko 13 valan
dų. Kelionėj nuvažiuojant ir par
važiuojant- buvo sėkminga. Per 
muitinę .vykstant jokių patikri
nimų nedarė, tik dokumentus pa
tikrino. Tik reikėjo atsakyti Į 
klausimus, kuriais ir patkėjo 
muitinės pareigūnai.

St. Molis atidarė SLA 59 seimą. 
Dariaus-Girėno poąto lietuviai 
veteranai uniformuoti įnešė 
Amerikos ir Liętuvos vėliavas.
Solistas Algirdas Brazis, akom
panuojant Antanui Kalvaičiui 
sugiedojo, delegatams pritariant 
Amerikos ir Lietuvos himnus. 
Po to SLA seimą sveikino Lie
tuvos gen. konsule J. Daužvar- 
dienė. Gimusi Amerikoje ir iš 
pat mažens priklauso prie SLA. 
Konsule labai palankiai atsilie
pė ir vertino SLĄ veiklą Ame
rikoje. Sekantis seimą, sveiki
no ALT-bos pirm. dr. K. Bo
belis. Čikagos burmistro’vardu 
įgaliotinė Miss Rose Farina. Ji 
įteikė ŠIĄ prezidentui Povilui 
Dąrgiųi Chięągos miesto bur
mistro įrašytų^ ir gražiai įrėmin
tus šiuos reikšmingus žodžius:

Lithuanian Alliance of America 
by the Chicago Comnuttee Ho
noring the American Revolution 

• Kadangi Čikagoje : yra mano 1776-^-1976, I will
dvi Tetos: Kazimiera Žebrauskie-1spirit of Chicago, 
nė ir L’išula Bobdienė, daug ’ §įs atžimys dabar puošia 
pusbrolių ir puseserių, yykąu į i centro būstinę. < 
seimą anksčiau, kad ta pačia’ - * -
proga galėčiau aplankyti ir gi
mines. ' Čikagoje iš autobuso 
stoties manę paėmė tetos že- 
bfaųskįęnės dukros, Bronė ir 
Dęįorą. Gražioje Įmpąla maši
noje greit pasiekėme tetos K. 
Žebrauskienės namą. . . .

SLA seimo'atidarymo iškilmė
se dalyvavo ir lietuvių draugas - 
kongresmanas Martin A. Russo. 
■: SLA 59 seimas tinkamai pa
minėjo iy Amerikos nępriklau-

nįnę dali atliko solistas Algir-

brauskus dalyvaujant tetai U. 
Bobelį enęi ir visai eilei giminių. 
Liepos 4 d. vaišes pas pusseserę 
Virginiją ir Albiną Ožius, daly
vaujant gausiam būriui giminių. 
Altanas Ožys yra atvykęs į 
Ameriką po antroj o pasaulinio 
karo. Yra SLA 217 kp.' narys. 
Rūpestingas šeimos galva. Aū-

Prieš 90/metų patriotai Ame
rikos lietuviai sodino šj vaisme
dį — Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoje ir po tiek metų jos 
vaisiais, tvirtu atsargos kapitalu 
šiandieną naudojasi tūkstančiai 
lietuviu, gaudami pigias aksi- 
dentines apdrąudas £1,000, už 
£2, o savo vaikams apdraudas 
moka tik $3 už £1,000 per me
tus. -/■■• .•....•

Šios jubiliejinės SLA 90 me
tų sukakties proga SLA veik
liosios kuopos stengėsi pasiųsti, 
į 59 SLA seimą delegatus. Tos
kuopos, kurios pasiunčia dele- gina 3 vaikus:' Teresę,' Dovidą 
gatus i SLA seimus, yra gy-ūr Robertą. Visus vaikus para- 
vos ir veiklios. Delegatai yra 
ta . jėga, kurios parama sukasi 
Susivienijimo, veiklos ratas. Jau
tresnį ‘ delegatai stengiasi Susi
vienijimui .gauti naujų narių, 
nes nauji jauni nariai yra Su
sivienijimo egzistescijos ir to
limesnės veiklos ateitis. Kaip 
SLA priklausau, jau yra 21 me
tai. Per tą laiką lankydamas 
SLA seimus susipažinau su se
nais Amerikos lietuviais, SLA 
veikėjais, kurie savo nuoširdu
mu mane dar ..labiau pastūmėjo 
į SLA veiklą ir šiandieną Susi-

ciul < . . ■ . . ■
11 valandą seimui rengti ko

miteto pirm. K. J. Macke pa
kvietė SLA prezidentą Povilą 
Dargį .perimti pareigas ir va-’ 
dovauti S LĄ 59 šėma , darbo- įį 
tvarkei. " *

Povilas Dangis perėmęs seimą , 
vesti' padarė Susivienijimą • 9? 
metų veiklos apžvalgą įjurigria- 
mas ir Amerikos nepriklausomy
bės 200 metų si&aktį.^ P. Dar- 
gis pabrėžė, kad lietuviai yra 
daug prisidėję prie Amerikos su- 
stiprini^0į^tųripiai 'Medžia
giniai, dirbdami sunkius darbus 
kabyklose ir-t. t,-Baigdamas ati
daromąją kalbą SLA pręzitįen- 
tas. P. Dangis kvietė visus įsipą- 
reįgiotį, nojs pa vieną naują na
rį įrąšyti Į SLĄ ir pakvietė vią? 
ną įš SLA istorijos redaktorių 
Žurnalistą Vytautą Sirvydą pą-

ginus, Įrašė Į. SLA.- ' ".■ 
( Liepos 4 d. 10 vai. vakaro pa

siekiau Pick Congress' Hotelj ir 
gavau 479 kambarį. Atvyįęęg į 
hotęli prisistačiau SLA preziden
tui Povilui Dargini. Liepos 5 d. 
8 vai. ryto delegatai vyksta pus
ryčiauti. 9:30 delegatai prade
da rinktis į seimo posėdžių salę. 
Seimo posėdžiai dažnai praside
da 10 vai. ryto ir su pietų per
trauka tęsiasi iki: 5-6 valandų ’ daryti platesnį pranešimą* apie 
vakaro. Po seimo darbo valau- Susivienijimo kūrimosi pradžią 
dų veikliųjų kuopų delegatai pla- ir iki šių dienų veiklą, 
tina laimėjimus. Teko.ir man’ (Bus daugiau)

Svoboda nenorėjo vykti j Maskvą. Jis buvo Įsitiki
nęs, kad visus pasitarimus galima atlikti pačioje Pra
goję. Tegu aukščiausios sovietų valdžios atstovai atei
na pas prezidentą ir kalbasi su juo. Svoboda sutinka 
greitai daryti sprendimus,, bet jis nori, kad sovietų 
karo jėgos būtų atšauktos iš Čekoslovakijos.

Ben. Svoboda nenorėjo skristi į Maskvą, bet kai jis 
buvo itikintas^kad viešėjimas Maskvoje bus trumpas 
ir kad pasikalbėjimai bus esminiai, kuriuose bus kal
bama apie sovietų karo jėgų atitraukimą iš Čekoslo
vakijos, tai prezidentas Svoboda sutiko vykti į Mask- 
są ir tartis. Bei jis rusais nepasitikėjo. Jis sutiko vykti 
į Maskvą su sąlyga, kad tą dieną, rugp. 23, patys ru
sai jį parveš į Pragą. Jis negalįs palikti (autos tokia
me dideliame nerime, kai visas kraštas svetinnj karo 
jėgų teriojamas.

Kai prezidentas Svoboda sutiktų išvažiuoti, rusai 
jam prižadėjo Maskvos pasitarimus baigti viena diena, 
dienos vakare grąžinti jį į Pragą. Kad nebūtų jokios ap
gaulės. prtezidentas Svoboda, gavęs šį rusų užtikrini
mą, sutiko važiuoti, bet jis tuo pačiu metu pareikala
vo leisti jam pasakyti čekams, kad jis vyksta į Maskvą 
ir tos pačios dienos vakarą grįš į Pragą. Patiexns$§ušams 
rūpėjo šitą reikalą pranešti, nes jie pradėjo bijoti če
kų. Sovietų karo vadai žinojo, kuriais sumetimais jie 
.žygiavo į Čekoslovakiją, bet sovietų kareiviai tokiam 
Žygiui nebuvo paruošti. Jiems buvo pasakojamos įvai-. 
riausios nesąmonės. Vieniems buvo aiškinama,:-kad : 
fašistai nori pagrobti čekų valdžią, o rusai vyksta če
kams padėti, išgelbėti juos nuo fašistinio pavojaus., tod(3 kiekvienu jų žodžiu abejojo. Jis buvo dąag ra- 
Bet kai jie pateko Į Čekoslovakiją, tai jokio fašistinio 1 mesni$, kąi tųrėjo progos pasakyti patiems čekaips, 
pavojaus ten nerado. Jie ten ir fašistų nerado*. Jeigu i kad jis išvežamas į Maskvą padėčiai aptarti, bet tos 
anksčiau koks fašisėlis drįsdavo balsą pakelti, tai pačios dienos vakarą jis grįšiąs į Pragą.

su vokiečiais jis kaip kamparas išgaravo. Kur jis din-, 
go — niekas tiksliai pasakyti negalėjo. Jeigu kuris pa
teko į raudonosios armijos rankas, tai dabar jis jau 
buvo kompartijos narys, o šiais laisvų fašistų čekosr 
lovakijoje nebuvo.

Besikalbėdami su jaunesniais čekais, rusų lęąreįr 
viai tuojau įsitikino, kad raudonosios armijos vadai 
jiems melavo. Pačioje Čekoslovakijoje buvo komunis
tinė valdžia, kaip ir Rusijoje. Tiktai Rusijos komunis
tai tvirtino, kad jie buvo komunistiškesni, negu čekų 
komunistai, todėl rusai ir< atvyko jiems padėti ko
munizmo pasimokyti. Bet čekai šitokios propagandos 
nerijo, čekai sovietų kariams aiškiai sakė: —'■ “Eik na
mo. idiote!’’

Tojau atsišaukimų čekai atmušė tūkstančius ir ap
dalino sovietų karius. Jaunimas nenorėjo su rusais 
kalbėti. Juos vadino invązoriais, čekų - pavergėjais. 
Kiekvieną proga reikalavo, kad vyktų namo.

Pragos ir kitų vietų sovietų vadai susirūpino šio
mis kariuomenes nuotaikomis.

MASKVON IŠVEŽĖ PREZIDENTU SVOBODĄ

1968 metų rugp. 23 dieną okupantas išvežė Čekos
lovakijos prezidentą Liudviką Svobodą į Maskvą. Ru
sai užtikrino, kad nei kelionėje, nei pačioje Maskvo
je jam nieko neatsitiksią. Sovietų karo vadai manė, 
kad Maskvoje jam būsią geriausia aptarti visus vals
tybės reikalus. Pragoję tuo ųrehi buvusieji kąjp va
dai ir patarėjai mažai ką tegalėjo padmyįi. Geru 
Svoboda sovietu valdžios žmones gana gerai pažino,
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(Bus daugiau)

Be to, įiekvienam sutiktai čekui jis pasakojo, kad 
jis vykstą į Maskvą, kur užtruksiąs tiktai kelias valan
das. Jis norįs pasikalbėti su įtakingiausiais sovietų 
valdžios atstovais,- kad atšauktų sovietų karo jėgas iš 
Čekoslovakijos.

Dubęekas įsakė čekams nesipriešinti sovietų karo 
jėgoms. Pirmą dieną niekas joms nesipriešino, nės 
čekai buvo' apstulbę. Bet pimios dienos vakarą jau 
pradėjo kristi sovietų karininkai, valdantieji tankus 
Pragoję. Gyvybės neteko didokas sovietų karių skai
čius kitose vietose. Antrą okupacijos dieną visa Prą- 
ga, įskaitant ir komunistus, reikalavo, lęą4 sovietų 
tankistai ir kiti kariuomenės daliniai važiuotų namo.

Čekų 'jaunimas įsidrąsino ir pradėjo rusams išme
tinėti. Jauni vyrai -užšokdavo ant rusiškų tankų ir 
bandydavo kalbėti su viduje esančiais užsidariusiais 
kareiviais. Jiems aiškino, kad Čekoslovakijoje sovietą 
tankams nėra kas veikti. Patarinėjo jięųis važiuoti 
namo.

Pačioje Pragoję viena jauna merginą, jų-ąęidama 
pro parašiutininkų leitenantą, stovėjusi Vaclovską 
Nadraži kampe, Šalia stovėjusio tanko, kir(o leitenan
tui į šautuvo vamzdį ir tarė:

— Ąr tu žiną į. kur esi? Tu esi Čekoslovakijoje, Pra- 
floje, čekų sostinėje.

‘ — Taip aš žinau, — atsakė jai leitęnnantas.
— Jeigu žinai, tai tuojau nešdinkis il^ia, I’m idiote!

Sovietų karininkas nieko jai neatsakė, nes soviet 
tų kdriąnis bu?? įsukj’ta neliesti civiljų, jeigu jie ne* 
sudarė gyvybei payojąus.

(Bus daūgiau)
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DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA L* 
Tolof. 695-0533 

Fox Volley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. K.G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5=6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

• •tvt. FK M2Ž9

DR. ANNA' BAUUNAS
AKIŲ, AURŲ. NOSIES
IR GERKLĖS LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

Seno lietuviško bažnytkaimio, stovinčio ežero pakraštyje, 
vaizdas. Dabar kaimai ir bažnytkaimiai išgriauti. Viekas paversta 
sovietiniais sovchozais ir kolchozais.

gę ir alkani, huvume nebepir-, 
nią kartą -aigiu Len
kišku šauksmų ir pasi- 
leidome per balas šalyn...

Su mūsų ^irusiu dalių ka
reiviais buvęs karininkas Deg- 
tgriovas, ' (gjįjbf kilmės — tai 
jis ir bus vėlįaįi Ružanęovui ma
no ‘‘heroiapaą*- papasakųjęs), 
kuru lygiaxo Sb manimi, prie
šaky mpsų paklydėlių kareivių, 
vėliau, mąų kad jis tą bįau-
rįa, tamsią naktį laikė savo re-

* '*"11* uii’lįiyuf'

i Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

— 1 L.K.V.S. "R^nxwi* Centra V- 
bos ir Chipagps skyr. ramoyėnų ren
giamą koncertą - balių, kuriame pro
gramą išpildys ‘LJLV^. “Ramovė" 
Cleveland© skyriaus Ramovėnų Vyrų 
choras, bilietus galima įsigyti Mar
giriuose. 2511 W. 69 St. Koncertas - 
bailus įvyks rugsėjo men. 18 d. Jau
nimo Centre. ’ ’ ’ (Pr.)

"Žiūrėk^ broliai, į savo pašaukimą, kad nedaug yre išmintingy kO- 
ny, nedaug galingy, nedaug aukštos kilmės yra pašaukta" — 1 Kor. 1:26. 
Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie 

manė esą teisi ngats ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže
mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 
Kaip Viešpats prįėpaė ir myli žemos kilmės žmones, taip ir mes turime juos 
mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų širdys palin
kusios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik
ta, tai turime juos* mylėti ir visais galimais būdais gelbėti jiems pasirody
ti tikrais ir ištikimais Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pašaukimą ir iš-

DR. PETER -BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71»t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

R«id.; 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad.. penktadienį nuo 1—5.-treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, I1L

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir/ 
kas antrą šeštadieni 8—3 vai 

Tek: 562-2727 arba 562-272?

REZ.: GI 8-0873

DR. W. EISiN - EISINAS 
AKUŠERIJĄ IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6J32. So. kedąe Ąve., WĄ 5-267G 

Valandos pagal susiiarimą. Jei 
siliepia. skambinti- M! 3-0001.

'TEL.'”—BE 3-5893 ’ -

DR. A. B. GimCKAS 
’ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 Wesž 1Q3rd> Street < 

Valandos pagal susitarimą.

DR- &-Ą. JUČAS
' 489-4441 567-4605
C DOS LIGOS — CHIRURGIJA 

iodį n? western avė, 
5214 n: WESTERN AVĖ.

Telefonas atsakomas 12 vaL-

ARĖJAS VITKAUSKAS

Aleksandras Ružancovas, bibliografas
Kai, aš, Joniškėlio bataliono, “Kario”, tai “Ugniagesio” redak- 

t rr Jcjjose, kur abu bendradarbiavo
me, tai šiaip-gatvėj e. *Jau Ame
rikoje jam esant, gavau labai 
draugingą 'laiškąj atsimenantį 
“senus laikus” — “kai drauge- 
kapojom priešus”, (jis citavo 
rusiška posakį “Gdię vmieste 
rubylis ony’’). Turėjo žmogus 
jumoro gyslelę, ir teisingumo:, 
sutikęs manę Palangoje ir pa
klausęs ar ten esu vienas^tuoj 
atsakė. “Žinoma, niekas į’Tūlą 
su savo samavoru nevažiuoja”', 
(ten 'dirba “savavorus”), o . dėl 
teisingumo tai jis man kiek kar
tų, susitikdamas Kaune, pikti
nosi, kad aš nesu, apdovanotas 
Vyties Kryžiumi, dėl kurio jis 
pats buvo parašęs rekomendaci
ją— jis sakė, “Tie seni perdyį' 
los ■ štabe tavo apdovanojimą 
taip sau po stalo uždanga paki
šo..,” (Dėl medalių nebuvau su
sirūpinęs. Turiu Lietuvos sava
norio medalį i'r tą dešimtmečio 
Lietuvos nepriklausomybės* pa
minėjimui atmuštą, bet juk tas 
antrasis yra tik-“visiemš bend
ras balastas”, gi savanorio rne- 
dalis, kiek ‘ reikšmingesnis, juk1 
galėtiį būti tik puikia rekoment- 
dacija į Sibiro^- “gydomuosius 

-vandenis’.’, kai nebe žmonės, bet 
“liaudis”’ Lietuvą užgriebė val
dyti...). • :

(vėliau 9 pėstininkų L. K. Vy-! 
tenio pulko), kulkosvaidžių ko
mandos viršila, Dauguvos fron
te 1919 m. lapkričio mėn. 17 d. 
išleidau pirmąjį Lietuvos ka
riuomenės dalių laikraštį “Tė- 
vynės" Gynėją”, apie kurį “Mū
sų žinynas” 1928 metais rašė, 
kad “Šis laikraštėlis buvo iš visų 
tvirčiausias,- skelbė -spaudoje 
net prenumeratūrą ir ilgiausiai 
gyvavo”, tuomet Dauguvos po
zicijose buvęs greta mūsų gu
dų bataliono vadas majoras Bu- 
žancovas paėmė pavyzdį iš ma- 
-n<į “Tėvynės Gynėjo”? (“Mūšų 
žinynas” rašė: “Pavyzdys buvo 

^paimtas iš lietuviško “Tėvynės 
Gynėjo”) ir pradėjo leisti gudiš
kai “Varta Baękauščyny” — 
“Tėvynėm Sargybą”.

Po išstojimo iš kariuomenės, 
Kaune, susitikdavau Ružahcovą, 
visuomet, širdingą žmogų, tai

nes, girdi, dievus vUą pirmąjį 
pasaulinį karą |pų kariuome
nės fronte prieš vokiečius, jis 
nėra turėjęs tokio nervų Įtem
pimo, kaip kad lenkams mus pa
tamsiuose 'bemedžiojant..

O aš, mat, kaip atsimenu, tą 
vieną beviltingą momentą, su- 
sėdau su Degteriovu į šlapią 
griovį ir įtįkinau, kad dar verta 
bandyti išsprukai iš'lenkų spąs
tų per vieną šoną ant mūsų že
mėlapio -— ir, nieko nematyda
mi, liet bet dažnai pliurpsėdami 
iki kelių balose, pagaliau su vi
sais kareiviais, Sausus, priėjo
me saviškius, kurie dar lenkų 
nebuvo sutikę. -

Dėkui Ružancoyui už pastan-

jau tik tas pats nuoširdus žmo
gaus sumanymas yra geriausiu 
apdovanojimu ’ O kad to Kry
žiaus negavau, niekuomet 
trupučio nesisielojau.

Laipsniais cigerečiu 
mokestis’

nė

VAŠINGTONAS. — Planuo
jama įstatymo keliu įvesti laip- 
sninį cigarečių mokestį. Ciga
retės, turinčios ’didesnį kiekį ni 
koįino, bus apijautos dides-

—Zarasiškiy Klubo metinis piknikas 
—Zarasinė įvyks rugpiūčio 15 d., sek
madienį. Onos Bruzgulienės sodybo
je. prie Lietuviu Tautinių kapinių, 
Willow Springs. tlL . yisi maloniai 
kviečiami dalyvauti ir praleisti link
smai dieną su zarariškiais. Bus f eras 
orkestras šokiams, o jau užkandžių— 
gardžiausių. Taip pat saldaus ir “link
smo” gėrimėlio netruks. Kviečia * J

. Klubą Valdyba

Visi lino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ŽAVINT, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL, 60629 
L .V- iV, RAŠTO TYRINĖTOJAI

Rugpiūčio mėnesio 
. svarbesni įvykiai

1922. vm. 1 paskelbta Lietuvos - 
konstitucija.

1916. VIIJ. % Buenos Aires, mirė 
z Andrius VištelisVišteliauskas •

(gimė 1837. X.24).
1753T. VIII.^5 Migonyse, Kupiš

kio vaL' gimė architektas Lau' 
rynas Stuoka-Gucevičius (nii-- 
rė 1798, XH.10).

1860. VU. 5 Kupiškyje gimė Po
vilas Matulionis (mirę 1932.,

KU
IEVAS IR SŪNŪS

, 2533 W. 71st Street
’ Telęf,: GRovehill 6-2345-6

į 1410 So. 50th Avė,, Cicere
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Ofiso tek: HE 4-1818 .
Rezidencijos: PR 6-9SGT

DR. J. ftlESKAŲSKAS 
GYDYTOJAS IR CWJRbRGAS , 

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 PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBAy LIETUVIŠKAI
* 2612 W. 71st St,

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’*.

Vai. pagal susitarimą- Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTiS
INKSTŲ, PBSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: anvad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2330^
Neuįoe rez. telef.: 448-5545

- Tel. 7373149

ROCKFORD, ILL.
(Atkelta iš 3 psl,).

rė kruopščios ir pasišventusios 
Ręg. L.B. darbuotojos.
' Visi Chicagos dalyviai leng
vai, be vargo ir be išlaidų galė
jote ramiai sėdėti, kur paeže-' 
rėje, ar sįebėti, kaip kiti žygiuo 
ja nešdami, dienos kaitrą, blo
giausiu ' atveju ■ tūnoti namie. 
Bet jūs pasirinkote pasiaukoji
mo programą, kuri kaip papra
stai yra surišta su nemažai var 
ga ir didelėm išlaidom, nes vi
sas kelionės išlaidas apmokėjo
te iš savo kišenės.

Turiu viltį, kad mūsų bendra 
darbiavimas ir toliau klestės 
vienybės ženklu. Valio Chica- 
ga!l '' '

Valio ir Rockfordo lietuvių 
klubui! Nes klubo narių ,o ypa 
tingai klubo vadovybės parody 
tas- pritarimas ir suteikta para
ma rodo garbingą kelią, kuriuo 
jis eina, o tuo pačiu suteikia ir 
garbe būti Rockfordo lietuvių 
klubo nariu.

Kazys Rutkauskas, 
Minėjimui Rengti komiteto

• pirmininkas

žastimi buvo mūsų surikus žyr 
giai kai mano 9 pėst. pulkas 
spalio mėnesį buvo lenku iš Vil
niaus išvarytas:.me? tnėtėmės, 
nežinodami iš kurios pus®, prier 
šas, dažnai užklupdami ant prie
šo žvalgų arba sargybų, ir taip 
vieną, labai tamsią, naktį-išvar-

ant prie-

Manoma, tjio būdu valstybės 
iždas pirmaisiais metais, įvedus 
tokius, cigarečių laipsninius mo 
kesčus, surinks daugiau 3 bil.

Tabaku ' auginančių valstijų 
senatorial, aišku, gindami savo 
rinkėjų interesus, tokiam įsta 
tymui labai priešinsis, valan
domis, o gal ir dienomis, nenut 
daųkianiai kalbėdami Ats tovų 
Bumų posėdžiuose.

9, Žydų karalius?-Dovydas bu
vo turtingiausias ■ iš bet kada 
buvusių turtuolių. Pagal senuo 
sius raštus jis tūrėjo 103,000 
auksjnių ir 1,007,000. sidabri- 
nių. talerių. Skaitant šių laikų 
perkamąja galia,'jis turėjo 
virš 120 bilijonų dolerių.

1900. VIII. 8..'' Gongailiškluose 
mirė Aleksandras Fromas - 
Gužutis (gimė 1822.IX.30),.

1874.VI1L10 Užulėny, Vadoklių., 
vai. gimė Antanas Smetona 
(mirė 1943.1.9).

1932. VIII. 11 Hagos teisme 
baigta Klaipėdos byla.' Teis-! _ 
inas pripažino Lietuvos tuve-Į 
renumą Klapėdos krašte). i

1935. VIII. 11—17 Kaune įvyko ’ 
primasis pasaulio lietuvių,

ę Direktoriai1922. .VIIL 5. ChieaSoje mirė 
Juozas Adomaitis Šernas (gi 
mė 1859. VI1.8).

1858.VI1L7 Bitėnuose gimė Mar 
tynąs Jankus (mirė 1946

kongresas ir buvo įkurta 'Pa
saulio Lietuvių Sąjunga.

1926. VII.12 Palangoje mirė Pe
tras .Vileišis (ginė 1851. 1.

5 25).. ' ■
1892^ VIII. 17 (VIII. 23)L ąižu-

: voje) mirė poetas kun Anta-; 
nas Vienažindis (gimė 1841.!

O T A SUSIVIENIJIMAS
TA J LIETUVIŲ
k-, -L-< 4 AMERIKOJE
SLA

, SLA

* SLA

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223 “
OFISO V AL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-3 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

perkraustymai ‘ ‘

M 0 V- I H G 
Leidimai — Pilna apdrauda ' 

ŽEMA KAINA
R. Š E R Ė N A S 

Tel. WA 5-8063

SLA

SLA

— jau ao meiy tarnauja lietuvių, visuomenei' ir išmokėjo dau 
giau Kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
tiems Dariams.

— didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bes apdrauda ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes ŠUS1VIE- 
NUIMA S neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpines 
pagalbos pagrindu. v * - z

— jau turi daugiau, kaip trią. su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdrauda* nuo $100.00 
iki. $16,000,00.

— Jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą - Endowment In 
su ra nce, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai. .

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdrauda 
už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA AKCIDENTAL£ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme 
nirus, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ if* draugiip na 
riams. Už $1.000.00 akcfdentalės apdraudos mokestis $2 00 
L metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų.. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus

1908. VIII. 19 Šakiuose mirė Ed 
mundas Steponaitis (gimė.. 
1892.11.28)-. 'U-

1801 .VIII.22 Niedzyiadkbj,’ ,Nap 
gardelio aps. gimė Ignas E>o ■ 
meika (mirė 1889.I.1Ž). ,:r 

1873.VIII.23 Krikščiūnuose, Bir
žų vai. g. rašytojas kum AdoL‘ 

i fas Sabaliauskas-Žalia Rūta, i 
1930. VIII. 18-23 Lietuvos la
kūnai su lėktuvais lankėsi Ma 

skvojg.
1882. VIII.

Mykolas Biržiška.
1920. VIII. 26 Lietuvos kariuo

menė įžengė į Vilnių.
1765.VIII.28 Porycke gimė prof.

Tadas Čakis (mirė 1813. II. 
18).

1916.MII.28 Vilniuj mirė Ga
brielius Landsbergis-Žemkal
nis tgmė 1852.1.21). ’

24 Viekšiuose gimė
< .v * .■ '

4605-07 So^ HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODEKNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
.. / 1 * •., « C ,< 4 *• •> i ' > t. t *

'NARIAI:
’ ^Chicagos 

Lietuvių 
Laidqtuviu 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVb 
MAS DIENĄ 

IR NAKTŲ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

V. Tumosonis, M. D., S. C 
C H IR U R G A $ 

k 2454 WEST 71st STREET 
Ofiso felofu HEmlock 4-2123 
Rozld. tolof.: Gibson 84195 

Priima ligonius pagal susitarimu,
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-€195.

MO V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Iš {vairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 WesfK34 Place 
Tel.: FRonfter 6-1882

Dėl
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills,

Gausite spausdintas informacijas, jeigu oarašysit;

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001 

iywi.iIii.il ini iiiw,.. . ■■■! > r

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai ■ Protėjai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojom* 
(Arch Support*) ir t. t.

2850 Wait 63rd St, Chicago 111. 60629 
Tolof.: PRoipect S-5084

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

Linksmumo arba liūtįęąįo valandoj 
gražiauefcM ir zrthi
. 4 pm papuošimui ir "sezoninės * * 
‘ / kapam*

ROX R, PETRO (PUT»* M»< -Ą$) 

DAUBARŲ SŪ^ŲS.

5525 So. H*rl«m Av». — 586-1220

Muzikui ir chorų dirigentui

MOTERYS ĮGYJA 
DAUGIAU GALIOS

Paskutiniais laikais vis dau
giau ir daugiau moterų įgyja 
daugiau galios, užimdamos ge
resnes vietas Amerikos gyveni
me. Jos jau vadovauja Ameri
kos biznio bei banku bendrovėms 
direktorėmis ir net bendrovių 
tarybų pirmininkėmis.

Tokių pasireiškusių Jnoterų 
direktorių bendrijoje yra per 5 
procentus, tačiau mažumų bei 
etninių grupių tokių moterų tė- 
ra tik 2%. }

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ard s 7-340]

ū.. BUTKUS - VASAITIS
1446 So- 50th Avę^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YĄrds 7-1138-1139

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI 

r* ■ *» - *• f

;“’t SAUJIKBAS "

mirus, jo žmonai Aki, dukrai Ramonai, broliui 
Jurgiui su šeima, sesei Adeląidai su šeima ir 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą r&škia ir 
kartu liūdi

ViŲięlmįna ir Juązas Ųlevičjgi

;; KUR TAI BUVO?
KALIFORNIJOJ

L’RESNO, Calif. — Trys mo
terys nušautos vietoje ir ket
virtoji sunkiai sužeista, kai vie- 

| nos tų moterų vyras pradėjo j ‘ 
I į jas šaudyti. Fresno apskrities 

pranešimu, toms moterims jek

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
. . ' \ (LACĘAVVICZ).
2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HI. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

į vienas, jų namus, jos vy- >—■«
ras pasitiko jas kulkomis.

Phone: Y Arda 74911
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biamas Redaktorių

Netoli Kretingos stovėjęs vėjo rtw

pirmoje

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

nimiii nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

PERSONAL 
Asmeny Seiko

2625 WEST 71 STREET
Tel 737-7200; arba 737-8534Jeigu kam paveikslo reik, 

Į Čiurlionio -Galeriją eik. 
Rasi daug lietuvių dailininkų 
paveikslų.’ , .
4038 Archer Ave., Chicago, II.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nemy Statyba Ir Remontai

NAUJIENOS, 
F 39 So. Halsted St. 

Chicago, HL 60608

Call Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654 ‘

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

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or
derį tokiu adresu: : 4 • .

NAUJIINOI, Ctr-AGO *, ILL,— MONDAY, August 9, 1976

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Are 
CNeege, 111. S063Z Tel. YA 7-5930

IEŠKAI LIETUVĖS NAMU ŠEI
MININKĖS 60—70 mėty amžiaus na
mų ruošai ir virimui. Vasaros metu 
gyventi Evergreen Parko apylinkėj, 
o žiemą Floridoje. Prašoma teirautis 
Chicagos telefonu 425-2729.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444. So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

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

M..A. ŠIMKUS
- ?- Notary Public

INCOME TAX SERVICE , 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat-daromi vertimai, giminiy 
Ilkvletlmai, pildomi pii.etybės pra

šymai ir kitokį blankai.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas. ’ - .

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

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

Paskolos perkantnamus, daromos ilgiems terminams 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS JLŠSIMOKĖJIMAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

Nieko nėra" gražesnio apie namus, kaip gražiai Žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi, savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi S : ■

SOPHIE BARČUS 
>,RADIJO iEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 A. M.

PETRAS KAZANAUSKAS, Preadtnias
i ' * - ?--•*

2212 Vv. Cerni&k Roa< Chicag*' U' Virgiui? 7-7747

DĖMESIO 
52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio. 
Liability apdraudimas pensininkam*. 

Kreiptis:
A. L A U R A I T 15 

4M5 So. ASHLAND AVĖ.
' 523-8775

FETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai. ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas 
778-8166

ge poĮflo - ’apy Ii nk ės, lanky d ąma 
sis Naujienose, įteikė ^penkinę 

paramai. Dėkui-4iž

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad- 
ninistracijai darbo valandomis. 
Taip pat. kviečiama skambinti 
arba rašyt4 prašant siųsti susi
pažinimui;'’"'Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
įdresus.

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

■* žemės ūkio departmentas 
nustatė, kad’ citrinoj yra net 
9.8% cukraus, daugiau ne
gu jo yra saldžiuose vaisiuose! 
ananse — 9.7%, abrikosuose 
— 9.4%, žemuogėse — 7. 4%, 
malone — 6.7%,

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 tamb., liuksus 6 metu 
mūras ir., mūro garažas. Atskiri šildy
mai. Įrengtas beismontas. Arti 171- 
moš ir Csdifomia. $55,000.

6. KAME, didelis .mūrinis namas, 
' Naujas gazu šildymas. Garažas. Tuo
jau galima užimti $20,900. -

-PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus. .•

SIUNTINIAI J LIETUVA 
MARIA NOREIEIE^fi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ. '

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE- — TURI GERIAUSIĄ 

PASISĖSIM A BIZNYJE

— Kiekvienas lietuvis gali ap 
si drausti gyvybę nuo $100 iki 
$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 
dowinent apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudą f organizacijų na
riams — tik$2 už $1,000 ap
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 
TeL 421-6100. (Pr).

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

R f: A L ESTAIS «=O2 SALE 
Namai, Žeme — Pardavimui

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIU 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

. . ..

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS ,

4369 ARCHER' AVE.' CHICAGOJE 
TeL 254-5551

135-TA IR ARCHER AVĖ.
z’Tel 257-5861

reikalingi. Kaip Laura Narytė 
. sako: “Gyvendamas vienas pa 
šaulyje nežinotum,, kas yra 
meilė, džiaugsmas, piktumas”, 
i ^etraščip viršelis dail. Pef- 
ro‘AA!ekšos, paruošimas spau
dai atliktas Reginos Kučienės; 
techninė, priežiūra J. Bagdono 
ir I). Biridokienės; nuotraukos 
Vaclovo“Noreikos; spauda M.

-Morkūno. ~ - -■ ■
^Metraščio formatas maž

daug tT1x8 nykščių (inčų) . Pui 
ki ant stalo padėti knyga ne 
vien šių metų abiturientams.

J. Pr.

Cosmos Parcels Express Corp.
.MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE '"' "' 

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 Sc. Halsted et, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

V. V A L A N. T 1 N A S

mus 
džia 
sins.
už jjreimmcr

MOBILE HOME, immaculate, well 
landscaped. % Acre, sidewalks, utili
ty building, pump bouse. Ideal reti
rement. -Walk to stores $8700.00.

BINKLEY REAL ESTATE -- 
110 West Main Street '

' Wfimmac. IX. 46996 
Ph.^2ia-^96-3812<..

— K. Pocius, Rust Chicago 
Ind., pratęsdamas prenumera-j 
ta, atsiuntė Naujienų labui 14 
dul. aukų. Ta proga tarp kita j 
rašo: “Kiekvienas išeivijoj is-i 
einantis laikraštis, žurnalas ar 
knyga man yna brangus (žinor į 
ma, išskyrus raudonus)r.žinau 
gerai, kad išeivijos spaudai, 
sunku išsilaikyti. Bet turime.’ 
dėti visas pastangasįkad ją iš-tj 
laikytume. Laikraščių redakto ‘ 
riai ir spaudos žmonės dirba 
ilgas valandas už mažą atlygi
nimą. Ateikime jiems j talką 
finansine parama. Linkiu NauJ 
j ienoms nepavargti y sapudos 
darbe ir gyvuoti ilgus dešimt
mečius”; Dėkui už 
ir už auką.

LAIKRODŽIAI JR BRANGFWYBtS
;; Pardavimas ir Taisymai

2646 WEST 69th STREIT
REpvMIc 7-1M1

I* A D L EM E N
Oi Hair, formula JIB is Patented-CtifcW&teed in Switzerland and'W 

Registered in USA, » ewrea Dandruff, Falling
Hair, Itching scalp, SpIlttW ends, strengthening1 HAIR, Root 
growth, and restoring NATURAL HAIR COLOR. Using JIB you 

W- ■will never be BALD dr GMHL 10$% Guaranteed. Listed in 
Wx Druggist Red-Blue Book. Drug^s-Chemist Order STRAIGHT 
J JIB LAB.: J J, 2557 W. trti SU_1540 W. 47th St,, So. 50th 

Ave. & 14th SC., Cicere, HL, 1117 K. Arfitori Ave., 2834 No, 
Milwaukee Ave^ Chicago, HL 3TB Medicine Liquid S osu 

■Kt 16 week supply — $6.00. Money Order, postpaid. Send Todayi
JIB LABORATORY, 1437 So. 4*A Ave^ CICERO, ILL 80650

SODYBŲ PIEVELĖS ,
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už 51,25. Jeigu 
kas toliau gy\Tena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti S1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime.' Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

Juozėš Vaičiūnienės knygos

TAUTINIŲ šokių švenčių takais ..
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina S2.00._ 

DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE. Kišeninio formato 151 psl. Kaina S2.00 
Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorui.-

vizil.s ir už auky. Jus, apyun-. 
kės taulielis liirkrimėsniaui su 
sipažininiui užsisakė NaujieĮ-; 
nas 3 n:ėn. Dėkui už dėmesį.

— Kazys Simutis iš f.e man
io apylinkės įteikė per Kristi
ną Austin dešimkę Naujienų 
paramai. Dėkui už nuolatinį 
paramą. Visi skaitytojai prašo
mi remti Naujienas ir'jas pla- 

kantriu darbu ir tvar tinti. Visi lietuviai kviečiami 
y veniniu įsigijęs daū- su jomis susipažinti ir pareikšti 

piaubulį namą Chieagoje taip .savo asmenišką nuompųę ,.jas 
pat rezidencinio stiliaus na-, užsisakant. Naujienos wa )sjųin 

jčiamos susipažinimui 2 savai
tes nemokumai.

—-Stasys Aukštuolis, gyv.‘ 
;4101 S. Artesian iš š.m. liepos 
(Ynėn. 31, d. i rųgpiūėio jnęn. Ij
d. naktį apie 12.30 vai., ties iB/JūiMs ir ūkininko sodybos. Dabar vis- 

—t [kas išgriautą, paimta sovietu valdžiosgatves Western, jam važiuos) nuosavybėm/'  ̂ ( J
jant nąmuo, buvo užpultas 5 
juodžių ir sumuštas^ sudaužant 
plaktuku jam galvą. Vėliau 
jo paties mašina nuvežtas į via 
kurtus — Ohio sir. ir ten iš ma
šinos išmestas, saukėsi pagal
bos. žmonės pastebėj 
kė policiją ir tik 4 vai. ryte 
buvo nuvežtas į šv. Onos ligo 
nine, 4950 W. Thoma.; str. N

Lietuvių kalba: Visdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
5 *00 v. popiet. — Šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

įsigijus daii- 
I Chieagoje taip 

stiliaus na- 
kurioje praici- 

r žiemos mėne- 
Dėkui jam už dėmesį ir

si kartą Naujienų pagalbai 
pridedu tik 1 1 dol. Jeigu būtų 
leista pasakyti, kodėl aš ir dau
gelis kitų remiame Naujienas?

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

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

62-tra ir Talman. $29,900.
3 BUTAI ir tuščia krautuvė* $360

pajamų per mėn. Brighton Parke. 
$28,000. 1

• Charles Marguardt buvo nei 
prietaringas ir iš 250 keleivių 
vienintelis sutiko imti kajutę 
Nr. 13 Drumond'Castle garlai
vyje. Tas garlaivis 1896 m. bir
želio 16 d. važiavo iš Capetown 
į Angliją, o prie Prancūzijos 
krantų užvažiavo ant povande
ninės uolos ir per 3 minutes nu 
skendo, žuvo visi keleiviai, iš
skyrus Marąuardtą. Visą naktį 
jis kovojo su bangomis, o rytą 
jį išgelbėjo žvejai.

CMcs-goje ifimlitf

NORMANĄ 
kBURŠTEINĄ
S^Tel. 26X5826
I 'tSfe (j»tu"go») ir •
(įfjf 677-8489

(buto)

Suimtas 19-tis padegėjas
Suimtas , Michael . McGrath, 

19-rneįų-amžiaus, bedarbis; gy- 
yęnęs. 4827 N. Wolcott avė., .šeš
tadienį 'padegęs dvejus namus, 
kuriuose žuvo šeši žmonės. Jis 

iliustruota ios “aPlaJ11!«a”
. &£ ■- >$$58 N. Wolcott avė.: gyvenusią

moterį Mrs - Marshą Hirtzig su 
dviem- vąikais. Išeidamas jis 
vestibiulyje užsikūręs. cigaretę 
ir degtuką numetęs žemėn. Pa
matęs numestų popierių, jis juos 
padegęs-4r-išėjęs. “Aš tik no- 
rėjau' matyti gaisrą”, pasakė jis.. 
W^fiait ^ia. iprisipaž 1 no' šeštadie- 
nik rytą apie■••5’yalandą padegęs 
ir'ii^ą/iiamą.’ ■

buvusių--Šešių žmonių tarpe.
■ ęlihnna '6"nietų aįhžiaus Kiinbėr- 
’tey^-Savickus, žuvusios - Mrs. 
HirtziįJjz^jos antro vyro duktė.

Jonas Martin iš EūėPįį- 

l'urkti apylinkės atsilie-, 
Nauii.nu platinimo vajų 
įkvdaams jas vieiieriemš 

metams. Naujasis mūsų skai
tytojas p. J. Martin yra vyres
niosios kartos Amerikos lietu
vis, savo

......^Įstatymų kuriozai

--Neseniai-New Yorke išleistas) širkos, Aukštesniosios iri Pradi 
nareiškima iJAV 'SalioĮstatymų rip 
P. ^jkinys. šiuo .metu-JAV - į 

, ' J 1,156,664-įstatymai. Tokioje Įs 
Povilas Bu.rne.ikis iš Brid tatymų jūroje yra nemažai ii 

keistenybių pavyzdžiui,' Kanj į]je 
sas valstijoje -Įstatymu uždrau- ’ 
_sta valgyti driežus,. skorpionus 
ir -panašius- šliužus. -Los Ange
les mieste draudžiama nešioti dir
btinę barzdą ip^ūsus. Ohio val
stijoje uždrausta -medžioti vd- 
žiuojąnt tranvajuje. Pensilva
nijoj e? —- griežtai - draudžiama 
garsiai reikšti savo nepasiten-. 
kinima arba keiktis. Prasižen
gus — imama 67 centai baudos.. 
Konektikute viešuose parkuose 
skirtingų lyčių asmenys gali sė
dėti greta viens kito ne arčiau * > * 
kaip. 15 centimentrų...

jubiliejiniu metų
NAUJU SKAITYTOJŲ VA.IUS

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 Plikimui‘skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja Lietuvos ir pavergtu lietuvių laisvę, 
neidamos ir n esi d ėdamos i sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais.

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

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

Tudėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi I visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet k visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chl«go|e Ir Kanadoje metama — $30.00, pusei mėty — $18.00, 

trim a men. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metama 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $2-50. Užsieni uo
te — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.
Mum w » •-». — — m w m te** mm

Didžiausjas kailių 
p^airinkimas

P8-® vienintelį

Atminimą turtas
Kristijono Donęlaičib Aukš- 

pašau- tęsniosios Lituanistinės Mokyk 
los' dešimtajam abiturientu lai
dai užvedant mokyklos, duris 
moksleivių 1975 - 1976 mokslo 
metų rttętfašįtis, 112 puslapių 
gausiai 
dinės mokyklos veiklos vaiz
dais su direktoriaus Juliaus

nės mokyklų vadovybės, Mp- 
galioja kytojų Tarybos Tėvų Komite

to, mokytojų ir 19 abiturientų 
mokinių nuotraukomis; Metrai 

ra 80 kūrinių-eilėraščių': 
ir straipsnių,-kurių žymi dAjis 
parašytu kolektyviai, tai; yta 
vienu bendru klausimu-“— 
kąnl .po keletą abituriejitų irai 
rioihfe rinitoiriis temomiš.'iRą- 
vyzdžiui,i straipsnis “Aloteris 
— Lietuvos-, laisvės • kovotoja”- 
pąrašytas^JSbfijos.- Daukutės, 
(VI kl.) ir Roberto Vito (VI 
kl.); apie Kazio Binkio Jęfirybą 
rašo keturi- VII klasės mokiniai 
— Algis Kordonas, Rūta Paukš 
taitė, Rita Dapkutė ir Laura 
Lauciutė. Ar reikalingi mums 
draugai? pasisako net 6 Vili 
klasės mokiniai Rita Norei
kaitė, Laura Sldriskvtė, Kari- 
na Nork ai ty t ė, Jonas Deveikis, 
Žygaitė ir Laura Narytė. Nors 
atsargiai su kai kuriomis abe- 
jonėmis, bet — žinoma, visi 
prieina išvados^,..‘kad draugai ruosę.

- >—Illinois- valstijos loterijoje 
rugpiūčio mėn. 5 d. traukime 
lamėįo 86, 801,ir 9582, spalva 

Double Derby trauki
me rugpiūčio 6 d. laimėjo. 526, 
92®L;> 28M5t ir< 969095, spalva—

—prrr-'?
* Bagdado kalifas. Mustan- 

jid Billah (1114 — 1170L įsakė 
visiems,:gyventojams kasdien 
praustis?'-;pirtyse, arba: plauti 
vandeniu visą. kūną. Jis buvo 
nužudytas, turkiškos pirties ga-

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j 

J. BACEVIČIUS — BELL REALI 
INCOME TAX SERVICE

<ju, iševijoje, mes turime 
i>ent skaičiaus atžvilgiu, 
žiu lietuvišką spauda. Bei 
nelaimė glūdi lame, kad 
nors maža dalis, nuklydo 
daug į kairę, isducxlama 
tautos interesus; antra, jau di
desnė dalis, pasuko perdaug Į 
dešinę ir net toleruoja nedenio 
kratines filosofijas, kas yra ža 
linga, ypač šiuo metu.

Tuo tarpu Naujienos liko cen 
t re ir paliko ištikimos lietuviš
kiems ir demokratiniams idea
lams. Todėl Naujienoms Tiko 
svarbūs ir kartu sunkūs uždavi 
niai. Ar jos tuos uždavinius tin
kamai atliks? Tai priklausys 
nuo visų paramos. Niekuomet 
nebuvo atsitikimo, kad mūšį lai 
mėtų vienas generolas be geros 
armijos.
šiandien Naujienos mums yra 

paskutinė viltis. Todėl svarbu, 
kad daugiau skaitytoją parem
tų jų leidimą bei mašinų fon
dą ir daugiau lietuvių atkreiptų 
savo dėmesį į Naujienas ir jas 
užsisakytų. To ir linkiu.^

Su pagarba"'
J. Jankauskas,

St. Petersburg, Florida laikraščio




