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Uganda paleido
Kenijos piliečius

NAIROBI. — Rugpiūčio 8 Ke
nija pareiškė: “Norint, "kad pa-

, bu valstybėse. Sekmadieni po pietų Kairo 
1 sprogimas 12-aukštų administracijos name,

atstovai ir atėjusieji egiptiečiai.

Senovėje Galilėjus, spręsdamas Žemės sukimosi problemas, neturėjo reikalingų 
priemonių apskaičiavimams daryti, tuo tarpu šiandien Eastman Kodak inžineriai, ruoš
dami darbininkams patogius stalus, naudoja plastikinius lankus, kad galėtų nustatyti, 
kiek darbininkas ranka gali pasiekti ir koki pagaminti iam darbo stalą ir lenteles.- Ro- 
chesterio N.Y., inžinieriai planuoja naujas darbo priemones paprastiems darbininkams

: BEIRUTAS. — Iš Rytų Beirute esančios vietovės Tai Zaatąr, 
tarptautinis Raudonasis Kryžius stengiasi išvežti sužeistuosius. 
Ta proga prisitaikę bėga, ir civiliai gyventojai, bet pasislėpę snai
periai juos šaudo. " . ?.

Tai Zaatar palestiniečių sto- 1 1 - — - ■ • =
vykia, kurioje buvo 30,'O00 pales- QiifvjirlrP VitlTItf T

’ tiniečių pabėgėlių, yra apsupta 0U t V dili C T 111111^1 
ir puolama krikščionių libaniečių 
milicijos. Apsupti palestiniečiai 
ir kairieji musulmonai ginasi ir 
nenori pasiduoti. Yra daug su
žeistu, kuriuos stengiasi išvežti : . T . <- ■- .,
tarptautinio Raudonojo Kryžiaus S uvo nūs ojusrvei 
prisiųstos mašinos pažymėtos ,1? ^nka ■ J, uasrkmtj bosem-,

- j . , to. . ’t, a dama Marso žeme tyrimo rei-1raudonais kryžiais. Rugpiucio 6’ ■- v j
Raudonojo Kryžiaus ketvirtą kar 
tą atsilankiusios mašinos išvežė 
.74 sužeistuosius. • ■ '

kalams. Pasadenoje dirbantiems ? 
erdvės mokslininkams bei inži
nieriams pavyko Viking I sto
ties “ranką” sutvarkyti. Ji vėl 
pradėjo veikti. Sutrikimo prie
žastis 'nežinoma.

Rugpiūčio 7 Viking II pasie
kė Marso orbitą. Visa Viking H 
aparatūra bei įtaisai veikią tvar- — 
kingaiz

Vinking II elektroninė tyrinę- Į ir VKQ PASAULIO 
surašytoji taikos . sirtarti^.Į^tų- jimų’^toti^ųg^j^^i^inątyta.

nuleisti ant Marso šiaurinėje jo 
'dalyje. Ji tyrinės Marse .biolo
ginius ir kitus klausimus.

veiksminga,'"Uganda turi nusto
ti persekioti ir- žudyti Kenijos 
piliečius. Ugandos vyriausybė 
tai išgirdusi, tuojau paleido 100 
keniatų. 75 Ugandoje gyvenan
čius piliečius, 2 sunkvežimių 
vairuotojus ir jų padėjėjus. 
Ugandos radijo paskelbė, kad ke- 
niatai buvo sulaikyti dėl jų. pa
čių saugumo. .

Nairobi Nation laikraštis, pa
skelbė neparemtą oficialiais šal
tiniais žinią, kad Ugandos gy- 

. nybos taryba įsakė suimti visus 
prekybininkus, kurie prekiauja 
su Kenija, Britanija ir Vakarų 
Vokietija. Keletas prekybinin
ku buvo nušauta, kiti išsislapstė.

Amerika pasirašė 
sutarti su Iranu

TEHERANAS. — Valstybės 
sekretorius Henry Ki singer pa
sirašė sutartį su Iranu $40 bi
lijonų prekybai, 'šia sutartimi 
Iranas iki 1980 metų pirks iš 
JAV-bių ginklų už $10 bilijonų.

Iranas yra alyva turtingiau- 
"sias kraštas visuoše Viduriniuo

se Rytuose ir alyvos už $14 bi
lijonų eksportuos į Jungtines 
Valstybes. ' .

•n , . V .. . .

• Nuo 1973 metų Tranas pirko- 
- rsi Jungtinėse Valstybėse’moder

nių karinių reikmenų už $10 bi
lijonų.

Kisingeris dar pasakė, kad 
šios Ivi šalys (JAV ir Iranas) 
yra “kelyje, į sutartį parduoti 
Iranui nuo 6 iki 8 branduolinių' 
reaktorių, .kuriuos Iranas nori 
gauti savo energijos didinimo 
25 metų programai. Lieka aptar
ti garantijas, kad'ątominėms jė
gainėms gautą plutonijų nepa
naudotų atominiams ginklaųis 
gaminti. **
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PASADENA, Kai. — Nutū
pusios ant.Marso paviršiaus'Vik-

Prez. G. Fordas 
dairosi kandidato 
WASHINGTONAS. — Baltų

jų Rūmų spaudos sekretorius 
pareiškė spaudai-, kad, prade
dant rugpiūčio 7 d., 'numatyti 
kandidatai į viceprezidentus bus 
prašomi suteikti rastu asmeni
nes žinias apie išsilavinimą, pa
tirtį, turtą ir informacijas apie 
sumokėtus mokesčius 1966-75 m.

Kandidatai turės; sutikti, kad 
pateiktos asmeniškos žinios ga
li būti viešai skelbiamos ir kad 
būtų galimu apklausinėti jų 
draugai bei artimieji.

Spaudos sekretorius nepasakė, 
kokie kandidatai yra numatyti 
ir kiek jų yra. Taipgi nebuvo 
pasakyta ar buvęs Teksaso gub. 
Connnally yra sąraše tarpe pa
sirinktų kandidatų.

Dervinskis tikras, 
kad Fordas laimės
WASHINGTONAS. — Kon- 

gresmanas Ed. J. Dervinski (R., 
III.) pranašauja, kad preziden
tas Fordas respublikonų konven
cijoje, kuri įvyks šio mėnesio 
16 dieną Kansas’ Mieste, Missou
ri, pirmuoju balotu bus išrinktas 
respublikonų kandidatu į pre
zidentus sekančiam'terminui.

Derwinskis tikras, kad ateinan 
.čioje konvencijoje respublikonai 
pasirodys vieningi.

Monarchai pamėgo Chicagą

CHICAGO. —> Trijų savaičių 
bėgyje antra karūnuota galva 
atvyksta pasisvečiuoti Chicago- 
je, būtent Danijos karalienė. 
Margrethe su savo vyru princu 
Henrik. Jie Chicagoje laukiami 
ketvirtadienj dviejų dienų vizi
tui. Praėjusį mėnesį JĄV ir Chi-
cagąlankė Švedijos karalius Cąrl.tiąę, JI reikalauja 87 mil. dok 
Gustav XVI. * atljOgintmo.

Chicago, 111.— Antradienis, Kujrpiūėio-August io, 1976 nu

Eemažko žemė neprarijo

PEKINAS; Kinija. — Patirta, 
kad per didįjį žemės drebėjimą 
Kinijoje prieš pora savaičių be- 
mažko žemė neprarijo ligoninę 

įir traukinį pakeliui į Pekiną, ga
benantį žmones iš Tanshano-mie- 
std“ kurį žemės drebėjimas visiš
kai sunaikino.

Ihdira gilina diktatūrą
NEW DELHI. — Indijos.mi

nistere pirmininkė Indira Gan
dhi susilaukė stiprios opozicijos 
parlamente, kuri protestuoja 
prieš jos sumanymą keisti kon
stituciją. , .

Dvi seserys kartu mirė
POMPANO BEACH, Fla. - 

“Mano Dieve, tai yra manomam- ; 
žiaus galas”, pasakė Natalie-, 
Voudoųkis, 70, išgirdusi/kad jos 
sesuo Lillian, 72, mirė. Dviem 
valandom praėjus ji gavo stiprų 
širdies smūgį ir bevežamą į li
goninę mirė. Abi seserys palai
dotos kartu.

Epidemijos baimė Kinijoje
HONG KONG. — žiniomis iš 

Pekino, Kinijoje didėja baimė, 
kad po didžiojo žemės drebėji
mo Kinijos šiaurėje prasidės ma
ras, kadangi daugybės nuo dre
bėjimo išlikusiųjų gyvena aukš
tai, laikinose palėpėse be.sani
tarinių įrengimų. Masėms nuo 
ligų gelbėti į stovyklas atsiųsta 
700 medicinos personalo, suda
ryto iš daktarų, slaugių, chirur
gų, pediatrikų ir kt.

Suklaidintas FBI
direktorius

WASHINGTONAS. — FBI 
direktorius G. M. Kelley rug
pjūčio 8 pareiškė, kad jis buvo 
suklaidintas FBI agentų, kurie 
jam sakė, jog renkant žinias 
įsilaužimai pasibaigė 1966 m.

Socialistų darbininkų partija 
yra patraukusi į teismą FBI už 
nelegalius įsilaužimus j jos būs-'

įsilaužė įsakyti
- WASHINGTONAS.. — Advo
katai, kurie gina pakliuvusius į 
teismą FBI agentus, kaltinant 
juos neteisėtu įsilaužimu, tikisi 
Įrodyti, kad hjie vykdė aukštų
jų - savo viršininkų Įsakymus, 
esą, ateidavo net iš prokuratū- ■ 
ros paties generalinio prokuroro.

Jei kaltinamųjų advokatams 
pavyktų įrodyti buvus aukštų pa
reigūnų įsakymams įsilaužti, tuo
met ir nuteistieji FBI agentai 
Daniel Ellsberg byloje turėtų 
būti išteisinti. Jie dabar, B. L. 
Barker ir E. R. Martinez, sėdi 
kalėjime.

-i GOP konservatoriai f- I .
nenori Shweikerio
Respublikonų partijos įtakin

gi dešinieji rengiasi ir planuoja 
|R. Reagan pasirinktąjį kandi
datą į viceprezidentus sen. 
Schweikeri pašalinti. Jie- nori, 
kad viceprezidento kandidatūra 
respublikonų partijos suvažia
vime, kuris įvyks rugpiūčio 16 
d. Kansas City, būtų atvirai de
legatų balsavimo keliu išryškin
ta ir priimta arba atmesta. Jie 
nenori, kad sen. Schweikeri s 
būtų automatiškai priimtas kan
didatu į viceprezidentus.

Dauguma partijos konserva
torių pasisako už Reaganą, bet 
jie priešinasi Schweikerio kan
didatūrai. < . «

Londone boikotuoja

LONDONAS. — Londone mie
ste kaikurie viešbučiai, kaip Dor
chester Hotel, yra arabų valdo
mi, bet pasaulio žydai ir Angli
jos žydų organizacijos pradėjo 
juos boikotuoti.

Minėtas Dorchester Kotelis 
yra vienas iš geresniųjų Londo
ne. Už jį arabai sumokėjo 16.2 
mil.-'dol.. bet pradėjus žydams 
jame nesilankyti, jis stovi tuš-

Tuopų po sprogimo valdžios centre buvo 
suimtas Libijos žvalgybos agentas

KAIRAS, Egiptas. — Egipto laikraščiai reikalauja imtis 
priemonių prieš: Libijos valdžios vedamas teroro priemones kitose . 
valstybėse.- Egipto prezidentas pareiškė didelį nepasitenkinimą 
Libijos prezidento organizuojamais teroro aktais kaimyninėse ara- 

centro įvyko didelis 
sužeisti keli valdžios

1 Gr aikų-turku ginčas
2 ATĖNAI,’Rugpiūčio 7 gra-i 

kai buvo įteikę turkams notą, 
protestuodami prieš - turkų pa
stangas surasti Egejos jūroje 
žemės alyvą’. Graikai tvirtina, 
kad Egėjos. jūros dalis, kurioje 
turkai plaukioja jieškodami aly
vos, yra Graikijos teritorija, ir 
todėl turkai nusikalsta tarptau
tiniams įstatymams ii’ pažeidžia 
Graikijos teritorines teises.

Turkai graikų notą atmetė, 
pareikšdami,. kad Graikijos nota 
yra provokacijaJ’^TurSijos dipkx 
matinis raštas-buvo įteiktas Grai 
kijos ambasadoriui Ankaroje.

Graikijos opozicinės partijos 
lyderis George Mavros sako, tur- 
kų-graikų ginčas turi būti per
keltas į Jungtinių Tautų saugu
mo tarybą? .Taipgi jis prašo, kad 
Graikijos' vyriausybė nutrauktų 
derybas su JAV dėl Amerikos 
karinių bazių ateities Graikijo
je.

Autobuso nelaimėje 
žuvo 9 asmenys

STRATTON, Nebr. — Sek
madienį, rugpiūčio 8, Nebrasko- 
je, Stratton geležinkelio perva- ’ 
žoje Burlington Northern trau
kinys suvažinėjo autobusą, už
mušdamas 9 ir sužeisdamas 8 
asmenis. Busas vežė vaikus -į 
Kristaus bažnyčios sekmadienio 
mokyklą.

Užmuštų tarpe , yra autobuso 
vairuotojas Kristaus bažnyčios 
kunigas T. B. Nerren, jo žmona 
ir jų 8 metų sūnus.

Geležinkelio pervažos visos 
šviesos veikė, bet autobusą vai
ravęs kun. Nerren greičiausiai 
laiku nepastebėjoriiei traukinio, 
nei įspėjančių pervažos šviesų.

Katalikai pritarė ■ 
prez. Fordui

' FILADELFIJA-. — Filadelfi
jos katalikai džiaugsmingai plo
dami pritarė prez Fordui, kai. 
jis, ■-nepavartojęs žodžio ‘abor
tas”, pasakė: “Aš dalinuosi jūsų 
dideliu rūpesčiu sumažėjus gyvy
bės pagarbai. Vyriausia vertė 
kiekvieno asmens, kuriam gy
vybė Dievo duota, yra tikėji
mas ateinąs per šv. Raštą, visų 
Bažnyčios didžiųjų lyderių pa
tvirtintą”.' Prez. Fordas buvo 
pakviestas kalbėti paskutinėje 
eucharistinio kongreso dienoje. '

Abortų klausimas yra svar
bus ir rūpimas kiekvienam 49 
milijonų Amerikos katalikų na
riui. Demokratų partijos prezi
dentinį kandidatą Carterį kri
tikuoja visi katalikų vadovai. 
Carteris priešinasi konstituci
niam priedui, kuris uždraustų 
abortus.

•MASKVA. — Sovietų kosmo
nautai Boris Volynov ir Vitaly 
Žolobov jau ištisas mėnuo kaip 
sovietų erdvių stotyje Saliut 5 
skraido aplinkui žemę, ir neskel
biama . kada ruošiasi grįžti že
mėn. Spėjama, kad nori pra
lenkti amerikiečius astronautus; 
kurie US Skylab 5 erdvėlaivyje 
išbuvo orbitoje 84 dienas.

DETROITAS. — Automobilių 
pardavimas per liepos mėnesį 45 
nuošimčiais pralenkė- pardavi
mus su praertų*"metų tokį pat 
laiką. Daugiausiai pardavė fir
ma General "Motors — 405,343; 
Fordas pardavė 207,348; Chrys
ler 106,000^ American Motors 
pardavė tik 17,346, p pernai 29,- 
616. ?

WASHINGTONAS. Agri
kultūros sekretorius Earl Butz 
pranešė, kad per šiuos 1976 fis
kalinius metus grūdų ir kt. že
mės ūkio produktų užsieniams 
pardavimas buvo rekordinis. Par
duota už $22.2 bilijonus. (Per
nai parduota už$21.6 bilijonus).

bil.. kukuruzos už $55 bilijonus.

OMAHA. — Evangelistas, ku
riam pasisekė pagarsėti pamėg
džiojant paukščių balsus, George 
Madrigal, buvo išvarytas iš vieš
bučio, kai į jam pateiktą sąskaitą 
atsakė, kad apmokėjimu už vieš
butį “Dievas pasirūpins”.

Popieriaus trūkumas
Jei ekonominė gerovė didė

sianti 3-5 procentais į metus, 
tai 1978 m. bus jaučiamas po
pieriaus trūkumas, kadangi po
pieriaus pareikalavimas padi-

Kviečių šiemet parduota už $4.^^^ 4.5%, o tuo tarpu popieriaus
pramonė sugebės padidinti pro- 
dulftingumą tik 2' <.

Prieš 5 metus pastatyti bei 
įrengti popieriaus įmonę, varto- 
jariti senas mašinas bei jų da
lis, kaštavo 150 rail. dol. šian
dien tokią pat įmonę įrengti kaš
tuoja 370 mil. dol.

Egipto administraci
jos name buvo padėtos 2 bombos, 
Nespėjo viena sprogti, sužeisda- 
ma daugelį valstybės tarnauto
jų ir žmonių, atėjusių įvairiais 
valstybės reikalais, už pusvalan
džio sprogos antroji. Tik+ai pa
staroji sprogo nelaimingai su- 
žeisdama patį sprogdintoją, 
Egipte veikiantį Libijos žvalgy
bos agentą. Namo sargams pa
vyko suimti 25 metų amžiaus 
Libijos agentą Emad Edin Ab
dula. Jis rengėsi pasprukti iš 
pasikėsinimo vietos, bet jam ne
pavyko.

-Egipto policijai pavyko nusta
tyti, kad kitose valstybėse iibi- 
jiečių organizuojame įvairūs 
sproginėjimai darbo su Libijos 
prezidento Muamar Chadafy ži
nia ir įsakymu. Libijos prezi
dentas pradėjo organizuoti te
roro veiksmus prieš dabartinę 
Egipto vyriausybę, kai 1973 me
tais prezidentas Sadatas atsisakė, 
sudaryti sąjungą kartu su da
bartine Libijos vyriausybe. Tuo
jau po to Libijos valdžios ra
dijas ir televizija pradėjo skleis
ti šmeižtų ir melų propagandą 
prieš Egiptą, josios vyriausybę 
ir krašto- gyventojus. Libijos 
diktatoriui labai nepatiko Egip
to nutarimas taikytis su Izraeliu 
ir baųdyti spręsti tarpusavius 
klausimus taikių pasitarimų 
liu.

Egipto prezidentas buvo 
paprastai pasipiktinęs, kai 
nustatė, kad praeitą mėnesi Su
dane buvo suorganizuotas per
versmas dabartiniam preziden
tui Numeiry pašalinti. Ištikimi 
prezidentui Numeiry kariuome
nės daliniai pajėgė sukilėlius 
įveikti ir nuginkluoti, nors susi
rėmimų metu žuvo didokas ka
rių skaičius iš abiejų pusių. Su
dano kariuomenei pavyko visus 
sukilėlius suimti ir atiduoti teis
mui. Didokas jų būrys jau su
šaudyta. bet kiti dar laukia teis
mo-. Egipto prezidentas gerai 
pažįsta Sudano prezidentą Nu- 
meiri. jam prižadėjo bet kokią 
parari." I ibi jos įtakai sumažinti.

Egipto spauda tvirtina, kad 
Libijos prezidentas Chadafy tei
kia paramą Libane kovojan
tiems palestiniečiams ir trukdo 
abie pusėm susitarti. Laikraščiai 
mano, kad jau atėjo metas su
valdyti diktatorių Chadafy, ku
ris bando kištis Į kitų valstybių 
vidaus reikalus, veda nepagrįs
tą radijo propagandą ir teikia 
ginklus taiką ardančiom jaunų 
vyrų grupėm. Egiptiečiai ma
no. kad diktatorių Chadafy yra 
ištikęs pamišimas, labai ken
kiąs visiems Libijos kaimynam*. 
Egipto vyriausybė negali tole
ruoti tokio akiplėšiško kišimo
si j Egipto vidau* reikliu*.
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Keliones Įspūdžiai tarp laiko ir erdvės 
\ ’ KAZYS KARUŽA

1 TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ ’ 
Kūoo, proto ir jausmų .darnos pagrindai 
Naujausią mokslo žinią populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS, M D. - — , _

SENATVIŠKI NEGALAVIMAI
Neteisingas nuomones apie senesniųjų reikalus tūri! 

pakeisti teisingomis tiek gydytojai, tiek visi kiti žmonės.'
Mediciniškas šių dienų reikalavimas

štai trys pavyzdžiai iš gyve- jo sunykimas atsirado dėl kū
ninio, kaip senesnieji darosi Įt

insti. Kiekvienas iš mūsų jnaž-
no ligos, o gal jis psichologiškai 
nėra pajėgus savimi ap'sirūpin- 

•lug panašėjam vienam iš j'ų. ti, o gal jis neturi pakankamai 
pinigų maistui — nesuveda ga
lo su galu kas mėnuo? Gal jo 1 
nusiminimas yra staigus rea
gavimas į kūno ligą, o gal per 
visą gyvenimą turėtas nemalo
numas dėl socialinių negeistinų 
gyvenimo sąlygų? Kodėl jis la
bai piktai elgiasi su patarnauto
jomis, o tylus esti daktarų at
žvilgiu? Kodėl jis tiek'mažai 
turi sutaupęs lėšų pensininko 
dienoms? Visi tie ir panašūs 
klausimai iškyla turint minėtai 
sumenkusį ligonį. Matom, kad 
norint padėti senesniam, reikia 
daugelį dalykų išnarplioti ir at
sakančiai prie kiekvieno prisitai
kant kuogeriausiai taip sergan
čiam padėti.

'^'ienas 65 metų vyriškis pats i 
dėjęs j psichiatrinę ligoninę 

skųsdamasis, kad jis esąs nusi
minęs ir paskutiniu laiku įgavo 
nesuvaldomą palinkimą pakenk
ti kam nors. Kartais jam rodosi, 
kad jį kas persekioja — seka, 
jo telefoninius pasikalbėjimus 
užrašo į juostelę, kad jo maistą 
nuodija kaž kas. Jis buvo svo
rio nemetęs ir atrodė liguistas, 
nors šiaip susitvarkęs: gražiai 
ir tinkamai apsirengęs. Jis gy
vena su savo našle 68 metų se
serimi išsinuomavęs dviejų kam
barių butą. Jis buvo vedęs ir 
persiskyręs. Jo vaikai toli gy
vena ir tik retai kada jį aplanko. 
Jis dirbo visą laiką įvairius dar
bus, įskaitant gazolino stoties 
darbininko ir virėjo užsiėmimus. 
Du metai jau praėjo kaip jam 
buvo atsakytas darbas dėl jo ne
sveikatos. Jo sesuo vis dar dir
ba namų ruošos darbus pas sve
timus. Pajamos labai mažos. Li
goninėje jis labai piktai elgiasi- 
su slaugėmis, bet labai nuolan
kus esti gydytojams.

Tai likimas vieno iš mūsiškių. 
Jam daugelis panašėjanrDkai' 
senstame. Aiškus- proto y-ligos 
simptomai yra nusiminimą^ per
sekiojimo, maisto ąpnuoefyimo 
nuotaikos.* Dabar Šylaklausi
mas: ar šito vyrišku) psichiniai

Senutė neranda namu

Čia- 'kitokio senėjimo pavyz
dys. .88metų pagyvenusioji pra
dėjo nesiorientuoti ir ėmė kle
joti — klaidžioti po ga'tves nak
tį. Kai kaimynai pašaukė Pro
tinės Sveikatos Centrą — to 

centro-, darbuotojai apsilankė ' į 
minėtos 88 metų senutės namus. 
Jos vyras Jau 15 metų buvo mi
ręs. Ji viena gyveno savame na
me, kurį jiedu su vyru buvo pir
kę prieš 30 metų. Gyveno mies
to-centrinėje dalyje. Jos pensija 
yra.kiek didesnė negu daugumos 
našlių pensijos. Namas buvo gra
žiai sutvarkytas, bet didelio re
monto reikalingas. Gazas buvo 
išjungtas gazo kompanijos. Jos

pareiškė, kad ji niekada neis nie- tad kartą ant visados pradėki-1 -——o—--------- —
me žmoniškai elgtis. Visai kito-' STENKIMĖS lEISINGU 
kie laikai dabar stojos: pasakė- ATSAKYMU PASINAUDOT?

_  lėm žmogaus nepamaitinsi ir po- i------ -—— -----
■ imirtiniam gyvenime geresniu Pagalba mintančiai vandeniu 

JLUA1U piuičt apie j 1
Dabar kyla ‘šitokie klau-1 P^avinėjimu neužsiimsi.j

tos senutės j Stokime .jIIkro darbo barus—; . _ __
Kodėl ji gyvena Jmoniškai elgtis .sui T^irį^mą.“ Ar g“ali

» gteitai mirti jauna, 23 metų mo-
dalefdo. tąip sunykti namui, kad Pinigų kaipšieno — o gyvenimo; teris, kuri labai nusimaitihusi, 

vartojanti daugiausia vandenį, 
(kavą, arbatą, pepsus)/? Jai vis 
šalta.; Ką ji turėtų daryti, kad 
išsigelbėtų iš td’dos padėties. 
Prašau atsakyti plačiau, ar ge
riau ilsėtis ir gerai, maitintis, 
ir kur — sanatorijoje, ar ligo
ninėje? Ji dirba, mokosi, žai
džia tenisą. Kiek, ji turėtų nor
maliai sverti, 5-8 aukščio, lietu
viško sudėjimo, dabar sveria 105 
svarus, širdingai dėkoju. SOS. 
Su pagarba.

Atsakymas. Visų brangiau
sias'žmogaus turtas yra jo as-

kur iš savų namų. .
Kiek mūsiškių moterišškių pa

našaus gyvenimo susilaukia ■ 
visi žinom. Tokių pilna apie 
mus. 
simai sąrišyje su 
negalavimais. ’ 
viena dideliame name? Kodėl ji

net gazas buvo išjungtas? Gal 
jos nesiorientarimas ; atsirado 
dėl sekančių trijų priežasčių :’ dėl 
menkos, kūno; sveikatos, dėl at- 
siskirimo nuo žmonių menkai 
girdint, ar gal dėl nepakankamo 
maisto? Ar jos baiminimas dėl 
galimų vagių .yra perdėtas, ar 
tikras ‘gyvenant tokioje aplinko
je? Ką jfdarė su savais pinigais, 
nes ji taip menkai .maitinosi? Ar 
ji turi būti prievarta išgabenta 
prieglaudon,- ar dar galima jai 
padėti ją paliekant jos namuo
se? . . . .. ■ ' 1

šitai moteriškei tinkama-pa
galba būtina. Ji galima tik ap
svarsčius . visus ' čia iškeltus 
klausimus. Svarstyti tokią žino-, 
nių reikalus yra būtinas. Visi 
sveikesni laiku turime tokiems 
nelaimingiems talkinanti.; čia 

toliau mums-tik pokyliais, tik po
litika, tik nenuoširdžia religija

įtaka turi jo bloga mityba? O vagių įsiveržimo Į jos butą: ji užsiimti, savą artimą savam li
gai jo suliesėjimas atsirado dėl buvo apsigindavusi lazda ir vir- kimui paliekant, negalima. Juk 
sekančių trijų priežasčių f gal tūyės peiliu. Ji nusistačiusiai mes dar žmonėmis skaitomės —

•fl .question <

A lot of people don’t 
buy U.S. Savings Bonds 
because they think it 
takes them 10 years 
to mature. Take another 
look. The old green Bond 
ain’t what it used to be. 
Now Bonds mature in 
less than 6 years.

That’s one reason ♦. 
Bonds are so popular 
nowadays. They’re 
simple to buy, and one 
of the surest ways to 
build a nest egg for 
something (or someone) 
special.-

U.S. Savings Bonds. 
Maturity at 5 years, 
10 fnorths. Tf voū don’t

want io use that ruonęy 
right away, there’s.. ' 
a 10-ycar extension ■ 
privilege. Either way, 
you’ll find that Bonds > 
mature at just the right 
age for you. - -

ui America.
Bonds msurre in less than mx yecra

taip ir nėra* 
. čia trečias senesnio žmogaus 
nykime būdas. Vienas 70 metų 
amžiaiis vyriškis apsilanko pas 
gydytoją psichiatrą ir skundžia
si, kad'jam užeina noras nusi
žudyti, Šiais jis turi gana.pini
gui gyvena su sava- žmona, bet 
jį vis labiau^ apsėda jį naikinan- . 
tys nusiteikimai. Jis jau seno
kai pensininkas, pirma buvęs 
profesorium.: universitete. Jis! 
šiaip ’ sveikata nesiskundė, gęrai^ 
laikėsi — tik paskutiniu laiku jo-f. 
atmintis ėmė šlubuoti.

■ ..Šiame ąiyejuje kyla šitokie inenybėš išsivystymas iki nor- 
klausi mai. • Gal ' šitas vyriškis 
perdėtai reaguoja į savo atmin
ties sumenkimą ? Jei taip,'tai ko
dėl? .tas. atmifljties. sumenkimas jį 
taip 'yeįkia?'O gal šis vyriškis 
turi neatpažintą smegenų chro
niško nykimo : ligą, vadinamą 
Chronic Brain. Syndrome. 6 kaip 
su ; savižudystėm nusiteikimais 
tokiame amžiujeT:Vis tai klau
simai; 'kuriuos priseina išrišti * 
— atsakyti norint reikiamai ši
tam žmogui padėti.
Visą gyvenimą, žmogaus reikia 

suprasti ,
Kiekvienas iš čia suminėtu tr-i 

jų žmonių turi psichiatrinius su
trikimus. Norint jiems tinka
mai talkinti, reikia sužinoti vi
sas paciento gyvenimas, čia vien 
piliules -duoti negana. Reikia' iš
birti žmogaus kūno stovis — 
ar jis neserga kuria nors kūno 
liga. Kokia jo.asmenybė—“jau
smai reikia išsiaiškinti. Ar jis 
yra vien šavanaudis, vien kitus 
niekinąs, .vien visktf tik sau gei
džias. Reikia i sužinoti tokio as
mens šeimos gyvenimą, jo per
gyventus vargus ir džiaugsmus, 
jo pajamas, buto stovį, kaip jis 
atsineša prie visuomenės, koks 
jo išsilavinimas. Pagalba minė
tai negaluojantiems labai page
rėja supratus tokių žmonių so
cialinės ir psichologines apysto- 
vas. Tik šitaip visapusiškai elg
damiesi, mes pajėgsime senes
niems suteikti reikiamą ne tik 
kūno, bet ir jausmų bei proto rei
kaluose pagalbą.

Išvada: Liaukimės po se- 
!n6vei senesnilty nurašyti į nuo
stolius. Tokie jie yri. mums sn- 
žmoniškėti dirva. Teikdami pa
gyvenusiems reikiamą globą mes 
įgausime žmonišką savo gyveni
mo prasmę. Mtfeų gyvenimas' 
darysis daug malonesniu tada, 
kai mes artintai kuogeriausiai 
pasitarnausime.- Už tai Visi gryž- 
kime į tikrą kelią r liaukimės to
liau vien savarankiškai galvoję, 
jautę ir gyvenę*. i

Pasiskaityti., Robert Nv But
ler; Aging and Mental Health, 
The C. V. Mosby Co., Saint 
Lotiis. 1973. 'r-

malumo vidutiniam žmogui. De
ja, mes retas kuris tokio išsivys
tymo pasiekiame. Daugelis iš 
mūsų esame pasilpę — nedasi- 
vyste kurioje nors vienoje as-: 
menybės pakopoje. Mes galime 
mokytis, dirbti, tenisą žaisti..., 
bet kartu ir mėginti vandeniu 
būti gyvi. Tai asmenybe nesu- 
siklosčiusio žmogaus mėginimas, 
Ji turi eiti pas gydytoją. Tas nu
kreips ją kur tinkamiausiai jar 
reikės pagal jos sveikatos stovį. 
Apie staigią mirtį ir galvoti ne
galvok.

Bloga čia, kad ji pati nepra
šo patarimo — ji neklausys, kad 
ir kažin kas jai patars, mat,, ji 
save laiko asmenybėje susitvar
kiusia. čia ir yra visas vargas 
su tokiais asmenybe pasupusiai
siais: jie eina savu keliu akli bū- 
dami, kol pduobę įkrinta. Tada, 
žinoma, tokie kaltina visus ki
tus, tik ne save. Ir ji šąla be 
reikalo: nekūrentas krosnis irgi 
toks 'yra.

Kol ji pati nesiryš tvarkytis, 
jokia pagalba jai negalima. Vie
ni tokie žudosi tabaku, kiti svai
galais, treti vandeniu..: Nesuk 
galvos dėl jos svorio — tas nie
ko nepadės, kol esminis reikalas 
nebus sutvarkytas. Taip pat to
kiems nepadės nei ligoninė, nei 
sanatorija — ji tik pati viena 
gali sau padėti per savos as
menybes kiek galima daugiau j 
vietą atstatymą. įdomumo dė- 
liai žinok, kad moteris 5 pėdų ir 
8 colių ir vidutinio sudėjimo tu
ri sverti tarpe 128 ir 143 svarų. 
Kas tas ‘lietuviškas sudėjimas”: 
visokio j ų. yra, kaip ir kitų tau
tybių moterų tarpe. Stambaus 
sudėjimo tokio ūgio moteris tu
rėtų sverti, tarp 137, ir 154 svarų. 
Mažo sudėjimo: 122-131. Tai tik 
orieųtacijai. Nuo jaudinimosi 
tamsta eik prie reikiamos veik
los: specialistas jai talkins. Tai 
tik reikės išaiškinti reikalą nor
malios mitybos, mat, ji gali būti 
suklaidinta visokių patarėjų. 
Tas jos visiems patarėjams pasi
davimas irgi nurodo jos asme
nybėje silpną vietą. Veik rei- .1 
k i amai, parašyk vėL Sėkmės. ]

Vėl esu ant gero kelio. Tuomet sakau jam: >
— Ponas, būkite geras ir parodykite spaustuvę, La

bai norėčiau pamatyti, nes čia spaudiriate “Europos 
Lietuvį” ir įvairių rašytojų knygas. Aš irgi noriu išleis
ti porą knygų: brolio-,poeto Petro raštus ir kt. Tuo tiks
lu ir atvykau pasiteirauti. ■, : K ’

— Mat, ponas, aš neturiu -laiko, nes šiandien sekma
dienis (birželio 8 d.,) tai visi švenčiame ir nenorime eiti į 
rūsį, spaustuvę. Gal kada nors vėliau. Jiš nulingavo ir 
paliko mus, sėdinčius prie bufeto, .

Pranešė bufetninkė, kad 3 vai. po pietų uždaromas 
baras ir pranešė, kad visi eitų namo, bet svečiai nesijau
dina ir sėdi prie staliukų ir gurkšnoja alutį,, nes tokia 
jau tvarka Londone. ". C ,

Kaip tik tuo metu "pro duris ateina redaktorius p, 
Lūža. Tuojau p. Stasy s' pristatė man jį ir abudu, pradė
jome kalbėtis kasdienine tema. Jis sako, kad turi dukrą 
Los Angelėje, kuri yra ištekėjusi už inžinierio. Tą pro
ga prieš metus jis lankėsi pas juos-ir aplankė “Lietuvių. 
Dienas”, redakciją. Taip pat prašiau jo parodyti spaus
tuvę ir Lietuvių Namų patalpas. Bet ir jis sakėsrneturįs 
laiko. Tuomet prašiau susitikti sekančia diena.

Jis pabrėžė, kad neturės laiko, nes sunkiai serganti 
jo žmona. Taip pasikalbėjom apie 10 minučių. Atsisvei
kinome ir išvažiavome namo. Nors Įsakmiai man išvyks
tant iš Los ’Angėlės Antanas Skirias liepė. aplankyti p. 
Lūžą, “Europos Lietuvio “redaktorių, ar “Britanijos 
Lietuvio, “Išeivio Draugo” rad. preh Juozą Gutauską ir 
“Lietuvių Dienų “skaitytojus Anglijoje, Scotland’e, ypač 
p.^Oną Kubilienę ir kt. ' ’

< Taip- grįžę Į rytinę Londono dalį," darv užsukome Į 
vierią Lietuvių namų, klubą: Raclome4 senus vyrus ir 
tris senyvas moterfe.< VisLtraūkia alutį. Ten aptikau vie
ną “bartenderį” iš Mažučių kaimo. Tai linksmas, ir jud- v 
rus vyras, kuris net gero alaus po bohką--; pastatė. Čia 
trumpai užtrukome. N esivėlindamąs grįžau nakvynei į ■ 
kleboniją. .■ ' ' .. < . g .. 4

Trumpai apie savo kaimo kaimyną p. Stasį,; jo kil
mę ir atsiradimą Londone, j „

Abudu esame kilę iš vieno kaimo.neturtingų'-šeimų. 
Jis gimė Vokiškėlių kaime, Vilkaviškio-valsčiuje, , o aš 
su broliu Petru gimiau Scotland’e. Jis yra/4 : metais -jau
nesnis už mane. Dabar 60 m. amžiaus. Jaunystėje augo-' 
me. Beveik visi jo broliai daugiausia Vertesb dailydes^ 
skyrėsi. Jis augo ir dirbo žemės ūkyje, o.žs mokiausi ir 
siekiau lengvesnio gyvenimo. Mes jaunystėje tikrai gra
žiai sugyvenome ir buvome neišskiriami draugai. Jo bro
lių ir seserų apie tuzinas. Reta- ir gausi šeima mūsų kai
me, Beveik .visi jo broliai daugiausia vertėsi dailydės 
amatu ir mašinistais. Net trys buvo savanoriai — kūrė
jai dar 1918 metais Lietuvoje. • . / '

Jo tėvas Pijus irgi buvo stalius ir žinomas visoje 
apskrityje kaip geriausias arpų taisytojas-meistras. Ant
ra, jo. tėvai buvo labai pamaldūs, Dievo baimingi žmo
nės. Tėvas buvo plačiai pagarsėjęs laidotuvėse savo iški
liu giedojimu. Jis buvo savamokslis chorvedys: laidotu
vėse giedodavo ir vadovaudavo giesmėm ir antiponom. 
Taip atrodydavę, jog visoje apylinkėje nebuvo už jį ge
resnio bei iškilesnio giedofiaus. Jis mokėdavo ir lotyniš
kai. Tad kur nors kam nors mirus skubiai, vesdavosi Pet
rą į šermenis. -■ r -

Dar aš šį tą atsimenu, nes atsitiktinai teko ten da
lyvauti. Mirė mūsų kaimo vaitas ilgabarzdiš Vincas Že
maitis; jis mirė Karaliaučiuje ir jį iš ten atvežę ,geleži
niame karste: apie tai kalbėjo visos apskrities miesčio- 
nys ir sodiečiai. Itin kalbėjo apie tą geležinį karstą. Kuo 
gi tas Vincas žemaitis garsėjo? Vilkavišky jis garsėjo .• 
tuo, kad palaikė gėrę draugystę net su visos Rusijos ca-. 
ru Mikalojumi. Kai caras važiuodavo iš St. Petersburg© 
į Lietuvą Virbaly (caras važiuodavo savo nuosavu pra-. 
bangiu ir specialiai įrengtu traukiniu), Vincas’Žemai
tis jį pasienyje iškilmingai sutikdavo, rengdavę iškilmin
gą priėmimą Kybartuose. Tas jų susitikimas cara Mika
lojų ir Vincą Žemaitį labai suartino.

Caras Mikčiojus ilgabarzdžiu Vincu labai pasitikę-' 
jo. žodžiu, ilgabarzdiš Vincas neoficialiai buvo '^Vilka
viškio apskrities nekarūnuotas kąraliukas ir turėjo daug 
laisvės. Reikia atsiminti, tuo laiku buvo uždraustos lie
tuviškos mokyklos ir spauda, tiek periodinė tiek nepe
riodinė. Siautėjo išsijuosę rusų žandarai persekiojo so
diečius ir miestiečius. Daug žmonitf buto suimama už 
slaptą spaudos platinimą: išveždavo daugybę į Sibirą. 
Žandarų petrsekiojimaibuvo sunkiai pakeliami visa lie
tuvių tautai, ypač skaudžiai buvo persekiojama ■ Suval
kija, pati pasienio juostu nes čia per sieną iš Rytprūsių 
buvo gabenama uždraustoji lietuviškoji spauda..’ s

- (Bus hsugĖBu) . • y
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• Senovės Atėnų poetas ir 
dramaturgas Alexfc (391 —288 

veika-
• Indų fnkiras .Krišna Cbote, 

gyvenęs”1860 ^1925 iū'. Ahrne-|BC.) sukūrė 245 scenos -■ VISI BIZNIERIAI-
lūs Mirė scenoje sulajikęs 106 
ni. ain/i;ms hiikc karūnacijos, 
įteikiant tų metų poeto titulų.

Idabado mieste miegodavo ant 
spy^itKilii saku ar bn aill sinrk- 
sciotos žolės.
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PARVEŽTI ĮSPŪDŽIAI

Bob

Rusai labai arogantiški ir į lie-'

Kauno Prisikėlimo bažnyčia

valdhiinkai
■racija nie-

statų daug, bet žmoniškesnių I 
butų didelis trūkumas. Pav.j 
vienų giipinaičiai gyvena nau-į 
jame name ketvirtame aukšte. 
Yra ir liftas, kuriame telpa. lik 1 

; 2 žmonės, bet ligi penkto aukš

Mūsų spaudoje, Įvairiuose 
visuomeniniuose sanbūriose ir 
kasdieniniuose pasikalbėjimuo 
se visur prieš mus Lietuva ir 
jos vargai okupacijoje. * Oku
puota Lietuva jau nėra taip akj 
linaj užsklęsta, kaip budelio^ to nėra lifto sustojimų. -Turi 
Stalino laikais. Apie ten esamą du kambarius ir mažą virtuvė- 
tikrovę jau daug patiriame iš lę. Tai jau skaitosi .liuksusas, 
gaunamų laiškų, ten apsilan- Kiti tokiuos butuos viena vir
inančių ir atvykstančių į čia? tuve naudojasi dvi šeimos. . 
Daug ką traukia nuvykti pa- Gatvėse ir įstaigose vyrauja 
matyli savo kraštą, aplankyti/rusų kalba. Žmonės rusų la- 
lėviškę ir artimųjų kapus. Na-jbai nekenčia, ypač jaunimas/ 
ir vyksta. . Rusai labai arogantiški ir į lie-1

Ir šiais metais kelios grupės tuvius žiūri .kaip i pavergtus 
, *jau buyo nuvykusius. Kaip gir ir užkariautus. Visur labai jau 

dėti, dar žada vykti n. daugiau. I čiama rusų priespauda. Įstai- 
Su keliais ten buvusiais teko’gose užkalbinus lietuviškai ar' 
pasikalbėti. Beveik nieko nau- ba visai neatsako, arba atsako 

.jo. Pirmas sustojimas Maskvo
je. Griežtoka kontrolė, kai 
kam tenka turėti ir nemalonu
mų. Parodo Kremliaus muzie
jus ir dar šį tą. Kai kas aplan
ko ir krautuves. Krautuvėse 
prekių daug daugiau ir dides^ 
nis pasirinkimas negu Vilniu
je ar Kaune. Vėliau vilniečiai 
pasakojo, kad norint ką nors 
geresnio nusipirkti, reikia pir
kti Maskvoje, nes viską, kas 
tik' geresnio išveža į Maskvą. 
Net gintaro didesnis pasirinki 
mąs Maskvoje, negu gintaro ša 
,Iy — Lietuvoje.

Atskridus į Vilnių, pasitiko 
suvežti giminės. Gėlės, ašaros, 
o aprimus prasideda pasikalbę 
jimai. Kalbos atsargios. Ir vie 
tiniai tyliai įspėja, kad visur 
seka okupanto ausys ir akys. 
Atvykę apgyvendinami vidu
tinio gerumo viešbutyje, bet 
ginąinėms ten apsistoti nelei
džiama. Nakvynės jie turi ieš
kotis-kitur. Pats mažai kur p d 
judėsi. Turi vykti kur vedamas 
ir matyti kas rodoma. Iš kar
to pasijunti lyg maiše. '

Gatvėse žmonės apsirengę 
švariau švariau net negu Mas 
kvoje. Bet matyti ir hipiškai 
atroddnčių, su įvairiaspalviais 
lopais apsiuvinėtomis kelnėmis 
ir apžėlę susivėlusiais plaukais. 
Mat mada.

Daug kas apsilanko ir krau
tuvėse. Daug kur stovi eilutės.

- ; Prekių mažai, be pasirinkimo.
Palyginus su mūs krautuvėmis
— vaizdas skurdus. Jei ką nori 
nusipirkti tai vietiniai pataria 
Maskvoje. Geriau, taip vadina
mose dolerinėse s krautuvėse. 
Bet ir čia dažnai daug ko prit- 

'rūksta. Ypač kai vasarą atvyks
ta daugiau turistų.

Spekuliantai gaudo dolerius. 
Už vieną dolerį siūlo 7-8 rub
lius. Turistai atsargūs, nes bi
jo" pakliūti' aut rusiško šnipo. 
Pavieniai iš miesto išvažiuoti 
neleidžia. Kaip kas rizikuoja, 
štai vieną vos išvažiavus iš Vii 
niaus sučiupo. Turėjo užsimo
kėti baudą. Mokėdama baudą 
bent valdininkui-pasakiusi tei
sybę: — Atvažiuokite jūs pas 
mus į laisvą kraštą. Galėsite 
važinėti kur tik norite, matyti 
ką norite ir jum niekas nieko 
nesakys.

Žmonėms visko trūksta, nuo 
šaukšto, lėkštės, ligi stambes- duojama, negu ten iš tikro yra. 
nių daiktų, kaip skalbiamų ma 
šinų,. šaldytuvų. Naujesnių pa

r
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su pikta pašaipa.
Žmonės labai laukia' atvyks 

tančių giminių. Jie nori pasi
džiaugti atvykusiais ir kartu pa;' 
siguosti. Be to jie niekad ne-‘mo kaip čia. Iš maisto produk-l žmonės apsipratę, prisitaikę, rusų pavaldiniai. Juos ir prisi- 
pajėgtų įsigyti tokių daiktų,‘tų ne visada gali gauti ką no- prie esamu sąlygų, dar. įvairiai į mena, kaip tauresnius lietu- 
kokiais juos apdovanoja atvy-|ri, bet žiūrėk, kitą dieną jau ūkiškai pakombinavę, gyvena, vius.
kę giminės. Vienas net nepa- gauni. Ir eilutėse kartais pas- Prie esamos santvarkos mažai ’ Antra problema, kuri kelia 
žįstamas priėjęs pasakę: — loveli tenka, bet žmonės su kas tiki sulaukti ko nors gėręs, rūpestį.
Kaip jumis nesidžiaugsi; juk tuo jau apsipratę. Miestų ir ke nio.

lu, susirinku 1920 m. gegu- Dirbtinas lietus ir Colorado
1 >-j:j dieną. Tada tos die-, katastrofa

, X asario 16-ji ir Gegužės 15- 
įjuvo paskelbtos kaipo svar- 
s tautines švculės,. X isada 

los šventės būdavo labai iškil- 
nu.ig! unnimus su visokiais gra 
/.i.iiN prisiminimais.

melais gruodžio 17 d. į- 
v.Ko Lietuvoje fiervcrsnias. \ i- 
>,.>s Lietuvos valdžią paėmė į sa 
vo rankas kitokie žmonės, ku
rie paprastai buvo vadinami 
"‘tautininkais”. Kai baigėsi 1926i Imrimer apskrities šerifas 
metai, tad 1927 metų pradžioje Waatson patvirtino tokias 
po pirmosios Vasario 16 d. šven has girdėjęs, bet tikslių faktų 
lės žmonės ruošė iš anksto iškil sako neturįs. “Aš nieko tikro 
mingai sutikt ąntrąją tautinę'nežinau, bet jei žiniuau kas tai 
šventę, gegužės 15-ją, nes to-‘padarė, su tokiu kitaip pasikal- 

,kią dieną buvo susirinkęs Slei- bėčiau”, pasakė šerifas, 
giamasis Seimas. Bet valdžios j 
pareigūnai, vadinamieji “i-'-*1 
įlinkai

JjFAA Eli. Eolo. Gubernato
rius Klcliard I^antm pruiH*šė ga 
vęs nepatikrintu pranešimą, 
kad netoli šiaurinės Colorado 
daubos (cahyou)a kur potvynio 
sr žu\o apie M u žmonių, buvo 
daryta dcLe^ų 
ja, net kcderatiniai 
sakes apie tokia <;> 
ko negirdėję.

lietu

jūs kvepiate laisve, apie kurią 
mums ir svajoti draudžiama...

Bet kaip kurie parveža-ir ki 
tokių įspūdžių, štai pasakoja 
Juozas. Jį pasitiko Vilniuje gy 
veną giminės. Ypač smagūs 
pusbroliai. Visą buvimo laiką 
vaikščiojo pas pažįstamus, po 
restoranus ir vis smagiai nu- 
gerdavo, dar. ir su daina. Lin
ksma, gerai, gyvenk ir norėk. 
Pas" vienų viengungį pusbrolį 
šalia bonkos visada ant stalo 
būdavo geros kaimiškos dešros 
ir kaimiškai rūkvtu lašiniu. Už 
tai ..pusbroliui išvažiuodamas 
paliko . . atsivežtus atsarginius 
batus ir kelnes.

Magdelena pasakoja. Aplan
kiusi gimines gyvenančius Kau 
ne. Turi gerų trijų kambarių 
butų, gerus baldus ir televizo
rių. Gyvena gerai ir nieko ne
trūksta. Bet užsiminus apie do
lerinę krautuvę mielai sutiko 
nusipirkti.. Pasakius, kad dova 
nai pasirinktų kų tik nori, pir 
miausia griebėsi už virtuvės 
reikmenų. Matydami, kad gi
minės nešykštūs, dar su džiau 
gsmu pasirinko kilimą ?ir šal
dytuvą. >

Ponia ią Chicagos sako, kad 
ją pasitiko giminė komunistas 
su valdiška, mašina. Važinėjo 
kur tik norėjo ir niekas netruk 
dė._ Aplankė gimines ir gyve
nančius toli nuo Viniaus ar 
Kauno. Visi gerai gyvena ir 
nieko netrūksta. Giminėm pa 
likusi atsivežtas už pora tūks 
tančių dovanas ir dar pora tū
kstančių prapirkusi dolerinėje 
krautuvėje.

Kolūkius mažai kam tenka 
pamatyti. Nebent slapta kam 
pasiseka prasmukti. Palyginus 
su buvusiu nepriklausomos Lie 
tuvos kaimu — vaizdas skur
dus. (

Nesenai turėjau progos pa
sikalbėti su vienu vizitui atvy
kusiu instituto dėstytoju.” Jis 
sako, kad čia blogiau įsivaiz-

lių statyboje daug padaryta ir 
daug daroma, nors ir su dide- 
liais trūkumais. Statvbos wks

tai nepaprastas gir
tuokliavimas. Krautuvėse prit- 

Didelės problemos, kurios'rūksta kurių nors prekių, bet 
žmonėms kelia rūpestį, tai vis degtinės niekad nepritrūksta, 
stiprinamas rusinimas ir gir- ‘ Dėl girtuokliavimo ir visokių—------ --- . *upi juanius rusinimas ir gir- uei gir-iuuKiiuvimo ir

ta ir kolūkiuose, nes senos gy-j tuokliavimas. I.abai apsunkiu- bėdų daug prisideda, 
venvietės jau baigia sugriūti, j Hetuviškų knygų išleidimas, šeimos ir Įvyksta ‘ c 
T'ėra papročio miestuose į gat jjet ir moksliniai veikalai sun- laimių. .Blogiausia, kad smar
vę išeiti apsirengus bet i kaip. į.u jgjeigų. jr jo institutui pa- kiai girtuokliauja ir jaunimas, 

j. £atv£’_ kad ir pasi- ruo§us koki mokslinį veikalą net ir. akademinis, žinoma, tai 
vaikščioti,, stengiasi apsirengti sjūioma išleisti rusų kalba? nėra visuotinas reiškinys. Jau
ką turi geriausio.- Kolūkiuose 
visus- trūkumus papildo iš turi 
mų arinių daržų. Ir miestuose 
kas turi kokį sklypelį žemės, jį 
išnaudoja auginti daržovėms.

Suyra 
visokių ne-

Pavalgyti ir apsirengti žmonės 
turi, bet nėra tokio pasirinki-

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienos* galima gauti puikių knygų, kur lot papuoš bot kokio 

knygų tolnfi ar lontyniKnygv «r iwnrynw.
Al+ksandras Pakafnilkis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienų 

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

A. Pakalniildz. METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių prisimini- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti Į 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.

Dr. Kazyi Grinių*, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 
, žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais viri.

Prof. Vael. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- 
RUA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00. minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psL, Įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais$2.00

Henrika* Toma* — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 
Pakalnės ir Labguvos apskritys su Įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl„ kaina $6.

P. KosiOna*, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ 
170 pal.$3.00

M. Gudollt, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 232 
puslapiai$3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

r 
Gra- 

$5.00

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

Baigusio inžinieriaus ar gy
dytojo atlyginimas 120 rublių 
mėnesiui. Daug baigusių inži
nierių nenori verstis savo spe
cialybe. Stengiasi fabrikuose 
gauti tekintojo ar kitokios spe 
cialybės darbą. Mas tekinto
jas į mėnesį uždirba 300-400 
rublių. Gydytojai už visokius 
patarnavimus dar uždirba iš 

.šalies. Taip ir verčiasi. Labai 
daug' padeda' iš čia gaunami 
siuntiniai. Jie dažnai siekia 
visu metų uždarbį.. .

išleisti rusų kalba J nėra visuotinas reiškinys. Jau- 
Bet tik lietuvių aukštesnių pa- nimo nemažai yra ir labai pa
reigūnų dėka, pasiseka vieną, doraus. Tokiems ir Lietuvos li- 
kitą vaikalą išleisti. Įstaigose! kiminiai rūpesčiai artimesti. 
visa dokumentacija ir šusira- P. Venclava
šinėjimas jau daroma rusų! ---- —-------
kalba. Atsiradus naujiems fą-| Kiek dabar mes turime 
brikams ar kitoms darborie- savo tautinių švenčių? 
tėms tuoj privežaina rusų. Ru
sai atvažiuoja labai apskurę ir 
suvargę. Į Lietuvą jie mielai 
važiuoja, nes ten vis dar yra 
riuomonė, kad Lietuva — ma
žoji Amerika. Ir iš tikro lietu
viai savo darbštumu, tvarkin
gumų ir sugebėjimu, kol kas 
dar gyvena daug geriau, negu 
kitose respublikose, žmonės 
įsitikinę, kad rusifikaciją dar 
sugebėjo prilaikyti Sniečkus ir 
kiti senesnės kartos lietuviai,

Šiais metais paskutinė mūsų 
tautnė šventė bus iškilmingai 
mijiima rugsėjo 8-jų dieną. To
kia proga aš čia trumpai papa
sakosiu apie šių švenčių atsira
dimų. Lietuvoje pirmoji tauti
nė šventė buvo minima Vasa
rio 16-jų dienų, nes vadinamo
ji Lietuvių Taryba 1918 metais 
Vasario 16-ją dienų paruošė de 
klaraciją, kurioje tarp kitko bu
vo pasakyta, kad pagrindus Lie 
tuvos valstybei turės nustatyti 
Steigiamasis Seimas. Toks Sei
mas, išrinktas demokratiniu

r-^-r • • V : 1 . ' r ' * -r

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

mažai kas ŠĮ klausimų studijavo. Apie lietuvių tautų ir lietuvių 
kalbų 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 metrikacijų ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadinta LIETUVOS VARDO KILME. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

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

j Debesims "prakiurus“ sesta- 
laull‘ dienio naktį liepos 28 d. iki 15 

paskelbė, kad gegužės pėdų aukšta vandens siena už- 
15 d. šventė nukeliama į rude- liejo saurą gilią Grand Canyon 
nį, rugsėjo 8-ją dieną, prisimi-.daubą, nunešdama namus, žino 
nant, jog prieš 500 metų kuni- ne% jy automobilius ir treile- 
gaikštiš Vytautas Didysis ruo- rjUs jr viską per mylias pavan- 
šėsi užsidėti karaliaus' vainiką, deniui.
Taigi rugsėjo 8-ji diena sutapo: 
su šv. Marijos atlaidais, ku
riuos žmonės taip pat buvo pri
pratę iškilmingai sutikti.

Daug kas tada buvo nepaten
kinti, kad Gegužės 15 d. šventė 
prijungiama prie Rugsėjo 8 d. 
šventės, nes anot jų visada bū
na maloniau minėti tokias šven 
les atskirai nustatytomis die
nomis. Taigi iš tkrųjų būtų bu
vę padaryta geriau, kad visos 
mūsų tautinės šventės būtų mi
nimos anksčiau nustatytomis 
dienomis.

A. Kelmutis

Automobilių pramonės 
šio pusmečio pelnai

DETROITAS. — Ford Motor 
firma šiomis dienoms paskelbė 
savo pajamas ir pelnus per pir
mąjį šių metų pusmetį: UPI.ži
niomis pajamos buvo $770 mi
lijonai, lyginant su 1975 metų 
$96-5 milijonais.

Didžiausią pelnų gavo -firma 
General Motors, kurios paja
mos per šių 1976 metų pirmąjį 
pusmeti siekė daugiau kaip 
$900 milij onų.

United Auto Workers unija 
šiuo metu veda derybas su au
tomobilių pramonės atstovais 
dėl naujos sutarties, kuri apim 
tų 680,000 tos unijos narių.

Jaunuolis pamilo laisvę 
iš pat pirmojo pamatymo
MONTREALIS Sovietų agen

tai, norėdami sumažinti pasau
linėje Olimpiadoje gautą akib- 
rokšmą, kai penki jų sportiniu 
kai paprašė Kanados jiems su
teikti politinių pabėgėlių globą, 
stengiasi, tų pabėgėlių bent cha 
rakterius nuvertinti. Dėl jau
nuolio narūno Nemcanovo pa
bėgimo jie paleido gandą, kad 
pabėgo dėl turtingos amerikie
tės, kurią pažinęs dalyvauda
mas nardymo lenktynėse per
nai Ford Lauderdale, Fla. Nem 
canov, kurs šiuo metu yra pas
lėptas, kad sovietų KBG jam ką 
pikto nepadarytų, advokatas pa 
reiškė, kad jo klientas pabėgo 
iš sovietų nelaisvės ne dėl mei
lės kokiai milijonierei amerikie 
tei, bet dėl melės laisvei. Tą pa
tvirtino ir Kanados RCMP (rai
toji policija: “Jis pareiškė no
ris pasilikti Kanadoje, kur jis 
turi apsčiai draugų”.

• Cheltenham, kapinėse, Ang
lijoje, yra paminklas su tokiu 
eiliuotu Įrašu: “čia ilsisi John 
Higgs, žinomas kiaulių skerdi
kas. Jas skersti jam buvo vie
nas malonumas — rytų, popiet 
ar vakare.”

Taupykite dabar 
pas mus j

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. j

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

I73i So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

? KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Ja,mina,. A KISS JH THE DARK. Pikantiškų Ir intymių nuotykių 

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

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 istorijų. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos i vairiomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas garima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidų. , . .

1739 South Halsted Street, Chicago, DL 60608

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

j, ’ - ■ —

Taupykite dabar.

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

‘ į £ i •' - ’ Z - *

išduodami Certifikatai, kurie neša iki

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

TEL. 421-3070prtrigta 1923 metate.
Įstafjfoe pletuoM kiemas automobiliams pastatytL
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trims mėnesiams
vienam, mėnesiui

Kanadoje:
metams $30.00
pusei metu , $16.00
vienam mėnesiui------ ------- $3.00

$2.50

mo tikrovės Jįo neįėjo pakelti Am«rihoe lietuvi*} pasi- 
piktįnimo neteisingomis informacijomis ir skejbiąjnaj 
netiesa. Barzdukinė Bendruomenė tik nepajėgė visų AmOj

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams ................................... $30.00
pusei metų----------------------- $16.00
trims mėnesiams  $8.00 
vienam mėnesiui----------------- $3.00

Kitose JAV vietose: 
metams _ 

. pusei metu

$31.00
$1840

$4.Q0

$14,00

Užsieaiuose:
metams ----------
pusei metų _—■
vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius Leidžia Naujiena Ben
drovė. 1739 So. Halsted St, Chicago 
m. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu. 

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu^ nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaj.

Ar pasimokys iš gyvenimo?
Katalikų sukurtą, išaugintą ir ant kojų pastatytą 

dienraštį gavusieji frontininkai Amerikos lietuvius, net 
ir katalikus, ryžosi perauklėti. Jie norėjo Amerikos lie
tuviams ne tik primesti, savo organizaciją — barzdukinę 
JAV Lietuvių Bendruomenę, — bet visą eilę kitų svei
kam protui nepriimtinų sąvokų, organizacijų ir pozicijų. 
Jeigu jie, būtų pasiryžę žingsniuoti kartu su Amerikos 
lietuvių dauguma, tai šiandien gal ir ta barzdukinė ben
druomenė bųtų tapusi visų Amerikos lietuvių organiza
cija. Tolerancijos stoka, ir noras, paskubomis- primesti 
savo valią niekais pavertė jų planus, Šiandien1 jie jau pa
tys mato, kad’tuo keliu, toliau eiti negalima.

Jie šiandien jau įsitikino, kad Amerikos lietuviams 
negalima meluoti. Kai melas išeina aikštėn, tai jis ken
kia ne tiktai tai organizacijai, kurios atstovai jį paskel
bė, bet jis kenkia ir tam laikraščiui, kuris užsispyręs me
lą ir toliau tebekartoja. Simo Kudirkos šeimos atveži
mas į Ameriką pakenkė ne tiktai Juozui Gaila, JĄV LB 
valdybos pirmininkui, tvirtinusiam, kad jis • apmokėjo 
Kudirkų kelionę į Ameriką, bet jis dar ir šiandien ken
kia ir frontininkų įsigytam Draugui, šią melagingą ži
nią, kad ir įdėtą į Gailos .lūpas, paakrtotinąį skelbusiam 
ir dar šiandien nebedrįstančiam - atšaukti. Prieš šim 
tus metų lietuviai žinojo, kad su melu gali eiti, bet nega
lėsi grįžti. Nei Gaila, nei Draugą, redaguojantieji fron
tininkai šios senos lietuvių išmintie nebežino.

Draugo priešakiu pastatyti moderatoriai ir akcele- 
ratoriai Amerikos Lietuvių Tarybos darbą stengėsi vi
sai nuvertinti ir kelti į padanges tuščius burbulus. Jie 
karpė Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininko raštus, 
išimdami pačias svarbiausias tų raštų vietas; jie keli į 
padanges baumkuhennų Taikytojas, tarytum kongreso at
stovai būtų fraternalių organizacijų apskričių komisijų 
nariai, pripratę po debatų užkandžiauti; jie ragino rem
ti neapgalvotas, gyvenimo tikrove neparemtas rezoliu
cijas, bet nerėmė ALTO tarybos .darbo, kai'buvo bando
ma stengiamasi pravesti pavergtai Lietuvai reikalingi-, 
gyvybiniai nutarimai.

Visa tai Draugo'puslapiai galėjo pakelti, bet jiems

rikos lietuvių apjungti, bet Gailos su Geciais ir esamą vi
sai suskaldė. Kiekvienam, šiandien jau aišku,, kad prilip
tas liepto galas. Tiems patiems moderatoriams sunku 
prie klaidingo kelio prisipažinti, bet jau ir jiems aišku, 
kad reikia ieškoti išeities. Dr. Bobelį niekinusio]’ centro 
valdyba jau pakvietė jį skubiems pasitarimams, o. Drau
go moderatorius.Įdėjo dr. Leono Kriaučeliūno laišką. 
Dar prięŠ mėnesį jo laiškas bųtų mestas į gurbą, kai nu
mesdavo visuomeniniais  ̂klausimais besisielojančių žmonių 
laiškus ir rašinius, jeigu tie laiškai nepritardavo jų pla
nui primesti lietuviams nelietuvišką galvojimo būdą ir 
visai nelietuviškus visuomeninio darbo metodus.

Viešai prisipažinti prie Bendruomenės sugriuvimo 
jie neturi drąsos. Viešai pasmerkti Gečio ir Gailos visuo
meninius metodus, nuvedusius prie nesantaikos ir berei
kalingų kivirčų, jiems taip pat nepatogu. Viešai pasa
kyti, kad Amerikos Lietuvių Taryba, sujungusi pačias di
džiausias Amerikos Lietuvių organizacijas, atliko patį 
didžiausią darbą, jiems taip pat būtų labai kartu. Patys 
to padaryti jie nedrįso, bet jie leido Dr. Kriaučeliūnui 
laiško formoje tai pasakyti dar likusiems Draugo skai
tytojams, dar neprotestavusiems dėl skelbiamos netiesos 
ir išmislų. Šti ką Dr. Kriaučeliūnas-laiške moderatoriui, 
be kitų dalykų pasako Draugo skaitytojams:

“Norėčiau kiek- pasisakyti dėl JAV LB krašto 
valdybos sudarymo. Tai bus, atrodo, naujai išrink
tos, tarybos svarbiausias reikalas: Kai, dabar JAV 

. LB yra suskilusi, yra būtinas reikalas sudaryti to
kią krašto'vadovybę, kuri .norėtų ir sugebėtų atsta
tyti Lietuvių Bendruomenėje, vienybę ir išlaikyti 
santykius su Amerikos Lietuvių. Taryba. Keikią, su-- 
tikti su faktu, kad ALTa. dirba: didelį darbą, apima 
gausų centrinių organizacijų skaičių ir turi Ameri
kos; lietuvių tarpe didelį pasitikėjimą. Siūlyčiau, kad. 
krašto valdybos pirmininku būtų išrinktas toks, as
muo, kuris pasižymėtų tolerancija, norėtų, ir šuge? 
betų dirbti, su įvairių nusistatymų žmonėmis. Pačią 
krašto valdybą reikėtų sudaryti koaliciniu pagrin
du, kad joje būtų atstovaujami galimai platesni lie
tuvių susigrupavimai. Tai reikalingą tam, kad -kiek
vienas lietuvis galėtų pasakyti: Lietuvių Bendruos 
menė yra mano, ir jos. krąšto valdybą ir manę atsto-- 
vąuja” (Draugas, 1976 nu rugp. 7. d., $ psh)

Naujai išrinktai tarybai Dr. Kdįaučeliūnąs pasakė 
labai daug teisybės. Jo sakomos mintys yra tokios aiš
kios, kad didelei lietuvių daugumai ir kalbėti- apie jas ne
reikėtų Bet Dr. Kriaučeliūnas jas kalba, nes jis žino, ką 
daro. Jis žino, kad iki šio meto Gailos ir Gečio atstovąu- 
jama Bendruomenė- nebuvo lietuvių Bendruomenė. Tai 
mažos politinių fanatikų grupelės'Bendruomenės Savo 
darbą ta prupelė grindė ne toleracija, bet visišku- nesis
kaitymui su kitaip galvojančiais žmonėmis Turėjo būti 
taip, kaip. Gečys. Gailai padiktavo, o jeigu taip nebuvo, 
tai galima mesti laukan iš Bendruomenės ištisas apylin
kes ir dar didesnius vienetus. Dr. Kriaučeliūnas buvo 
kelių tarybų narys, suorganiavo pačią sėkmingiausią 
šokių švręntę, bet siauros ir pražūtingos frontinįnkų. po? 
litikos negalėjo.toleruoti ir iš paskutinės tarybos, pasi
traukė. Pasitraukė todėl, kad nebuvo galima. veikti. Jis

Vilniaus katedra

vės šalyje gimusi ir užaugusi

ir oro bangomis gyvų žoėžu pa
sidalinti gyvenimo faktais. Pa
sakyti, kur lietuvis verkia, kur 
miršta, kur iškilmingas puotas 
ruošia. Šioje programoje nebus 
vietos jokioms intrigoms, man 
visi lietuviški sąjūdžiai af orga
nizacijos, kurios nedirba prieš 
Lietuvos ir Amerikos laisvę, yra 
lygiai toleruojamas. Rūpinsiuosi 
‘nešti j tamstų namelius lietuviš
kas patriotines dainas, muziką 
ir šokius ir gvildenti religinius, 
teisinius arba namų apyvokos 
reikalus. Lietuviškam jaunimui,- 
kurio mintys ir darbai neša ge
rovę ateičiai, tegu pasireiškia 
kuo gali. Brangūs klausytojai 
ir mūsų programos rėmėjai, tik 
Tamstų dėka ir parama ši pro
grama gyvuos, o mes koordina
toriai, stengsimės Jums patiek
ti vis geresnes ir tobulesnis lai
das. Jei aš nepabėgau iš lietuvis^ 
ko gyvenimo ir. veiklos, tai tikiu 
nepabėgsite ir. Jūs. Taip pat ti- 
kiut kad su Aukščiausiojo pa
galba, šis darbas eis vigų: gero
vei bei laisvės Lietuvai atgavi
mui. Dieve laimink Ameriką, 
laimink Lietuvą, bei jos išblaš
kytus vaikus po platųjį pasaulį, 
o taip pat -kenčiančius Sibire ir 
kalėjimuose. Visų mūšų viltys 
išsipildys. Tiesa nugalės melą, 
tikėjimas ir viltis, praskaidrins 

’visų mūsų troškimus”.są I c ~ c

" " Į SLA seimo trečioji1 sesija

.delegatus pasitinka vai^ va-Įaįjįarį Sj.a prez. Povilas Dar- 
gis ir atlikęs oficialius pridera
mus seimo darbus jis pakvietė 
kalbėti dr. Vytautą Dargį. Dr. 
*V. Dargią kalbėjo apie naujų 
ateivių vienybę ir toleranciją 
vieni- kitiemš. Baigdamas savo 
žodį pareiškė: “Mes esame tie, 
naudingą darbą dirbantieji; ku
rie esąme išjnąk^ iš, senųjų 
Amerikos, lietuvių-, biįtį, toleran- 
'tais”. . . , . •. '
L, D»r.. P. -Vytaųtaą pąįgiš yra 
veiklus, stambiomis sumomis re
mia tautinę kuftųrinę veiklą ir 
yrą Registruotos Amerikos Lie
tuvių D-nės; pirinįninkšs ir ar
timai- bendradarbiauja su ALT, 
kuri aktyviai- kovoja už Lietu
vos išlaisvinimą iš sovietų oku
pacijos. Taip pat kalbėjo žymi 
visuomenės ir SLA veikėja, bu
vusį Vliko pirmininkė Alena De- 
.vanienė iš Kalifornijos;.4A. De- 
venienė. pareiškė: “Nors buvau 
Europoje, bet radau laiko atvyk-

jinau ir pareiškė-: .“Balučio nė
ra čia. Jis miręs, bet jo dvasia 
yra su mumis”.

SLA prezidentas P. Dargis 
pranešė, kad- S-rą sesiją- užbai
giame ir 5:30 visi delegatai 
vykstame į Lietuvių namus va
karienei.

- Į Lietuvių namus delegatus 
vežė 2 autobusai. Vadovu mū
są autobuse buvo universiteto 
studentas' J. Kapačinskasr SLA 
260 kuopos delegatas. Autobu
sas. vežė pro žymesnes Čikagos 
kultūrines vietas, o( vadovas J. 
Kapačinskas viską apibudinda
vo.

Pietūs Lietuviu namuose
Privažiavus Lietuvją namus. 

^4 zvlrt rro+lt CJ TkOOlrinVo TTOlŽlTY T7O_ 

dovės H. čižauskienė, Anė Jagie- 
Įa, Ę. Buchinskienė ir P.. Maęke. 
Delegatai sėdą prie stalų .kur 
kam patinka. Valgiai buvo labai 
skoningai paruošti, o jaunos lie
tuvaitės nešė maistą į stąįus> 
Po vaišių, buvo trumpa .meninė 

:programa, kalbos.- Įdomiai, aiš
kiai ir įtikinančiai kalbėjos Nąit- 
•jienų vyriausias, redaktorius M. 
Gudelis. Pabrėžė, kad Naujienos 
apie viską rašo tėisybę,. kad- pa
tinka ąr ne. Taip, pat kalbėjo 

tatuoti, -kiekvienas narys gali .radijo.valandėlės. “Lietuvos Ai- 
vesti agitaciją, už savo norimą dai”jvedėja. Kazė. Brozdžionytė.

ši -jauną patriotė -lietuvaitė, 
Balio. Brazdžionio, SLA 322 kuo
pos nario dukra, pasiryžusi sa
vo jaunas jėgas aukoti lįetuvišr 
kaL.veiklai’.. Kazė Brazdžionytė 
pasiėmusi šias atsakingas ir sun
kias pareigas oro. baigomis pra
bilo į .lietuvius šiaig žodSais: 
“Pirmą kartą prabylu su savo 
programa. Manyje deganti tęvų 
įdiegta Lietuvos; 'meilė, šenai 
skatino siekti šio momento. Gir
džiu, kaip tą mūsų numylėta tė
vynę okupantas kamuoja, smau
gia ir naikina. Skausmo šauks-

(Tęsinys).
1 V. Sirvydas pripažino vieną 
iš aktyviausių SLA organizavi-. 
mo pradininką dr. Joną Šliūpą. 
Dr. J. šliupas drastiškai siekė 
lietuvius sujungti į vieną orr 
ganizacinį vienetą ir tą jėgą pa
naudoti Atgavimui laisvės Lie
tuvai. Dr. J, 'Šliūpas savo drau
gams išsireikšdavo: “Kada: ki- 
Jį Kalėdų; švenčių, metu vieni 
kitiems siunčia linkėjimus, do
vanas, o mario troškimas yra lais
va. nepriklausoma Lietuva.

'širvylas priminė Šliūpo bičių-. 
lystę su- Tumu Vaižgantu. T. 
Vaižgantas; pareikšdavęs Šliū
pui: “Jonai, myliu tave, bet ta- 

: :vo raštus deginu ir deginsiu”. 
■Man teko turėti- savo knygyne 
Lietuvoje kąn. T. Vaižganto at
siminimų ir minčių knygą;. T. 
Vaižgantas apie dr. J. šliupą, 
rašė: “Myliu ir gerbiu dr, J. 
Šliūpą-už tai; kad jis yra. patrio
tas lietuvi^-
! Dabar po daugel mėtų senį 
Amerikos lietuviai yra priaugę, 
prie-' demokratiškų principų ir 
įsirašę' į- ŠLA, kiekvieno sąSnė 
verčia būti solidariu nariu, o 
kada yra'renkami SLA pareigū
nai, kiekrienas narys gali kandi- 
efetuoti, 'kiekvienas narys gali 

kandidatą, kad būtų išrinktas 
į Pildomąją Tarybą.

SLA 59 seimas prisiminė mi
rusį SLA garbės narį, buvusį 
Lietuvos pasiuntinį ir minister; 

"Didžiojoj Britanijoj K. Balutį, 
Seime buvo perduota, velionio K. 
.Balučio į juostelę įkalbėta šveK 
kinimo kalba, švenčiant Susivie
nijimui 80 metų veiklos sukaktį 
1966 m. Klevelande. Velionio' 
K. Balučio sveikinimo, kalbą de
legatai išklausė susikaupę. ’ Po 
to dr. A Budreckis paprašė pa
gerbti velionį K. Balutį atsisto-

nepaprastai sunki pasidarė lietuviško Amerikos gyveni? nori kad Jbūtų sudarytos darbo sąlygos visiems lietuviams, ja, jie- dar neparodė

Frontininkai parodė, kad. dirbti,-su- visais, lietuviais, jie ne
nori. Jie nori primesti lietuviams savu šmintj, kurios, de-

(Bus dauginti)'
♦ Nežiūrint. ^riįįehį tyrinė

jimo moterų sielos, as dar ne- 
su pajėgus atsakyti to didžio
jo klausime)* kuris., iki Šįpl-'ne- 
bųyo. atsakytas,: —„Ko- iįįtikrų- 
jų moteris nori?, (ZigĮnund 
Trend). "

PAVASARIS EINA KARPATŲ

Raxo Dan Kuraitis

prag.i pasiekė žinios, kad Londone vyko 
demonstracijos prieš sovietų atstovybę if didelę sovie
to praiPones parodų. Ten buvo čekai suruošę demons 
traciją. Prie jų prisidėjo daugelis britų, nepritarian
čiu žiauriems sovietų valdžios veiksmams. Čekai 
sidarė kelis didelis transparently Vienas'sakė:

— Hitleris Stalinas — Brežnevas!
Kitas sakė;

Bušai skerdikai. Lauk iš Čekoslovakijos!
Tos pačios dienos vakarų čekai slaptoje spaustu

vėje atmušė atsišaukimą, kuriame kalbėjo apie įsiver
žusius rusus ir čeku patarimą jiems greičiau išsikraus
tyti. Trečią įsiveržimo dieną Čekoslovakijoje jau žu

didelės

pa

vo 60 žmonių, daugumoje sovietų karių, kvailai sliun- 
kinėjančių po- miestus, aikštes ir kalnų keliais. Nieks 
rusų nepuolė, bet jie krito visai netoli tankų ir šar
vuotų automobilių, nežinodami iš kur kulkos ateidavo.

Prezidentas Svoboda, išskrisdamas į Maskvą, ži
nojo, kad rusams Čekoslovakijoje ne pyragai. Jis bu
vo informuotas, kad ir Londone Buvo protestai. Ten 
taip buvo daužomi sbvietų pardoos eksponatai. Ang
lų, policija saugojo parodą, bet čekai vis dėlto rado 
būdą įsibriauti į vidų ir sukelti-didelį skandalą. Vi
si vertingesnieji modeliai buvo aptaškyti purvais ir 
biauriais aliedis.

Prezidentas Svoboda, iš karių patyrus, kas darosi 
užsienyje, o iš, kitų šaltinių sužinojęs, kas darosi pa
čioje Čekoslovakijoje ir net Rusijoje^ važiavo gana 
drąsiai į Maskvą. Jią buvo užėmęs aiškią čekišką po
ziciją ir nuo jos visai nesirengė trauktis.

MASKVON VEŽĖ DU KVISLINGUS
Didelė Čekoslovakijos komunistų dauguma prita

rė prezidento Svobodos pozicijai, bet atsirado ir to
kių komunistų, kurie buvo linkę šunuodegiauti Mas
kvai. Kad reikalas atrodytų čekams priimtinesnis, 
Jie į delegaciją įtraukė keturis buvusius Dubčeko ka
bineto narius ir du naujus šunuodegiautojus. Sovietų 
politikai buvo įsitikinę, kad jiems pavyks įtikinti at
vežtuosius priimti Maskvos nustatytas sąlygas. Jiems 
taip pat-rūpėjo sudaryti įspūdį, kad rusai, siųsdami 
kariuomenę į Čekoslovakiją, buvo teisūs, t

Su vežamais keleiviais Svoboda veik nekalbėjo.

Maskvon čekai buvo vežami vienu lėktuvu, bet 
pačioje Maskvoje jie buvo atskirti. Kiekvienas gavo 
atskirus kambarius viešbutyje. Prezidentas Svoboda 
taip pat buvo atskirtas. Jis tuojau buvo nuvestas į 
kambarį, kuriame buvo Brežnevas, Kosyginas, keli 
kariai ir politinio biuro nariai. Svoboda; buvo vienas.

Pradžioje jam buvo pasakyta, kad šios konferenci
jos metu sėdintiems teks, aptarti, kaip pasitarimai bus 
vedami ir koks bus tolimesnis bendras darbas. Svobo
da išklausė, ką Brežnevas pasakė, o.- vėliau visiems 
tarė; .

— Aš į jokias derybas neisiu, kol į pasitarimus ne
bus atvestas čekų permjenas Aleksandras Dubčekas. 
Čekų delegacijai Maskvoje privalo vadovauti prem
jeras, o ne jūsų parinkti žmonės... Mums toliau ne
verta kalbėtis, jeigu. Jus į pirmą pasitarimą neatsi- 
vesite. - -

Aleksandro Dubčeko.. Jeigu Jūs šį mano rei- 
kalavimą atnešite, tai aš čia pat Maskvoje nusišau
siu, protestuodamas prieš Jūsų elgesį...

Tardamas šiuos žodžius, gen. Svoboda išsiėmė iš 
kišenės nedidelį revolverį, pavartė jį ir parodė ne tik 
Brežnevui,, bet Kosyginui ir kitiems.

Rusai datf bandė ŠU juo kalbėti, kad jis pakeistu 
savo nuomonę. Kad čekams bus daug geriau, jeigu 
pasitarimai bus. tuojau pradėti ir tęsiami, bet gen. 
Svoboda buvo ne perkalbamas. Brežnevo jis,ir klausyti 
nenorėjo. - -

■.* Posėdi n* pakviestieji♦rwsai'hijojo, k^fi; jis-^ten-pat, 
neHuąįšautų, Vienam! kitaip'atčj®,rriyitisV kad jis dar

lis aiškiai matė, kad ne šiuos žmones reikėjo vežti gaMtų kelis pOlitbinro narius paguldyti. Kiekvienam 
j Maskvą. Jis kelionėje apgalvojo planą ir sąlygas,, buvo aišku, kad pasiryžęs žmogus yra pavojingas.
kuriomis jis leisis į bet kokius pasitarimus ir susitari-i -Juodai žibantis gen. Svobodos revolveris šaltu pra
muš. kaitų išpylė visus dusus. Jie žinojo, kad jis rimtai

kalba. Jie aiškiai matė, kad jis yra paąižyręs mirti. 
Nujautimas jiems sakė, kad su; juo negalimą, žaisti. 
Jie taip pat suprato, kad tarptautinis, skandalas, dar 
padidiės, jeigu prezidentas Svoboda, pačią rusų at
vežtas į Mąską, ten gyvybės neteks. Niekas nepati
kės, kad jis pats nusišovė... Visas pasaulis kalbės, 
kad rusai pasigrobė laisvos tautos prezidentą, atsivež- 
žė į Maskvą, ir ten jį nužudė:.. Suslovuj visos blusos 
sušalo. Brežnevas nedrįso dar ką pasiūlyti, nes jautė, 
kad gen. Svoboda jo nekenčia.

Tada rusiškų mužikų.kilmės Kosyginas taip pra
bilo :< .

— Nusižudyti galima, bet jums neikia, gj’venti,..
— O ko? — tuojau jam rusiškai atkirto gen., Svo

boda. — Aš esu karys. AŠ žinau, kas yra mirtis. ,. Aš 
šimtus karių siunčiau į mirtį... Aš pats, juos siųsda
mas, buvau pasiryžęs mirti..

— Bet visi norime ilgiau gyventi, — įsimaišė vėl 
Kosyginas. x

— Mano amžius neilgas,—' atsakė jam Svobods. 
-—Diena Sa, savaitė ten — nieko nereiškia. J^Iano 
amžiaus kariui svarbu, kad laiku mirčiau... ĄŠ il
giau gyvensiu, jęigu Maskvoje mirsiu..Čekų tauta 
manęs neužmirš. Čekų vardu aš Jums sakau: atšauki
te visas sovietų karo jėgas iš, Čekoslovakijos. .. Aš ne
sileisiu į jokius pasitarimus su Jumim. jeigu jūs į pa
sitarimų kambarį neatvesite premjero Dubčeko.. '

— Bet jo Maskvoje nėra, — vė| įsimaišė Brežnevas. 
—. Itol.^mesįjįeį^35^^ atgabensime, tai užims daug 
laiko...V, S-U'

(Bus daugiau)

kaitu išpylė visus rtisus. Jie žinojo, kad jis rimtai
SKAITYKITE IB PLATINKITE
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DR. K. G. BALUKAS
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GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
H49 So, Pulaski Rd. (Crawford
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Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. ANNA BALIUNAS
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CHIRURGIJA 
Te let 695-0533 f 

Fox Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

—-Za rasi skip Klubo metinis piknikas 
—Zarasinė įvyks rugpjūčio 15 <L, sek
madienį. Onos Bruzgulienės sodybo
je, prie Lietuviu Tautiniu kapinių, 
Willow Springs. HL Visi malnmai 
kviečiami dalyvauti ir -praleisti link
smai dieną su zarasiskiais. Bus geras 
orkestras šokiams, o jau užkandžių-— 
gardžiausiu. Taip pat saldaus ir “link
smo” gėrimėlio netruks. Kviečia

Klubą Valdyba

— 1 L.K.V.S. Centro V-
bos ir Chicagos skyr. ramovėnų ren
giamą koncertą - balių, kuriame pro
gramą išpildys LKV.S. *Ramovė” 
Cleveland^ skyriaus Ramovėnų Vyrų 
choras, bilietus galima įsigyti Mar
giniuose. 2511 W. S9 St. Koncertas - 
balius įvyks rugsėjo mėn. 18 d. Jau
nimo Centre. (Pr.)

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71 si STREET
Ofisas: hEmlock 4-5349

Rezid.: 388-2233
:: OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
m trad.. - penktadieni nuo 1—5. tree.

- , ir šeštad. tiktai susitarus. -'

I
DR. LEONAS SEIBUTIS

. INKSTŲ, PŪSLĖS IR
X PROSTATOS. CHIRURGIJA

2656 WESTjS3rd STREET
/ r VaL: auv/acL nuo 1—4 pb pietų. 

: ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.
' Ofiso telef.: 776-2880

Nauja* raz, telef.: 448-5545

DL FRANK PUCKAS
OPTOMETRJSTA5 

iį' KALBA LIETUVIŠKAI
' V. 2618 W. 7Ut St. — Tel. 737-5149

Tikrus akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

y»L pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. PAU1 V. SARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' Westchester Community klinikos 
t - MadicLios direktorius,

1938 S. Manheim Rd., Westchester, HL

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 
T kas antrą šeštadienį 8—3 vai 

/ TeL: 562-2727 arba 562-272B .

' - 1 - KEZ.: GI S-0873
ČR. W. ĖiSiN - EISINAŠ 

_ akušerija ir moterų ligos
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

5132 SoZ Kedzie Ave., WA 5-26Ž0i?-
Vaiandos pagal susitarimą. Jei

, siuejua* skambinti MI 3-OCOL

TEŪ—BE 3-5893

Oi, A. B. GUVtCKAS 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

' SFECtALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street ' _.

Jįį p Valandos pagal susitarimą, r

DR. K. A. V. JUČAS
489-4441

ODOS LIGOS
< 1002 N. WESTERN AVt
<^*y52l4 hL WESTERN AVE.
į Telefonas atsakomas 12 vak

Ofiso teLi HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
< 2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie^ 
niais. ketvirtadieniais ir penkta- 
tlieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

EUDEIKIS 
. . ’i .. •

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Liepos 29 -Čikagos lietuvių 
pensininkų s-gos Valdyba su
rengė išvyką į gamtą. Pasam- 

i dė autobusą. JKaina asmeniui 
J 2 dol. Pilnutėlis autobusas. Kai 

-kas savo mašinomis važiavo. I 
Visi suvažiavome į K- Balčiū
no sodybą Lemonte. Viso bu
vo per 60 asmenų.

Mus maloniai pasitiko šei
mininkas. Sode stalai, kėlės ir 

- kiti patogumai parengti sve
čiams. Ponios parengė stalus, 
vaišino skaniais skanėsiais, 
kavute. J. Blažys, norintiems 
pasismaguriauti, turėjo bufe
tą žemesnėse namo patalpose.

x Užsimezgė pažintys, drau
gystė. Radijo grojo lietuviškas 

. melodijas. Smagu ir malonu 
gamtoj pabuvoti, tyru oru pak 
vėpuoti ir prisiminti jaunys
tės dienas. - ' ,

I tą sėkmingą, gražią išvyką 
inž. K,Karazija sielą įdėjo. Jis 
su šypsniu veide kiekvieną pa 
kalbino, gerai nuteikė. Padarė 
net grupinių nuotraukų. Važia 
vome šen ir ten-1 vai. -Poky
liauti beliko vos 4 valandos. 
Daug kas panoro, kad -.ateityje 
bent truputį ilgiau pramogau 
tų. Reik manyti, kad Valdyba 
priims dėmesin ir ateity suda
rys didesnėmis grupėmis išvy
kas.

Valdvba sudaro: Sf Vana
gynas—-pirmininkas, J. Skei
vys — vicepirmininkas, Inž 
K. Karazija — social, reika
lams, J. Blažjrs ■— iždininkas, 
A. Balčiūnas — sekretorius, 
Šleinienė-''-— moterų’ ^sekcijos 

^vadovė, P. Burneikis •— spau
dos reikalams.

Valdyba peržiūri įstatus, pla 
nuoja leisti biuletenius, stip
riau susirūpinti .socialine pen
sininkų globa ir pan. Pavyzd
žiui, paskutiniame- suširinkime 
Vistos . atstovas. Gečas padarė 
ilgoką pranešimą apie., pensi
ninkų ' praktiškus patarnavi
mus. Jis bandė skelbti- “Drau-. 
ge”. Nededa. Pritaikė skelbti- 
mų tarifą. Tuomet salėje pasi
girdo balsai — “Skelbkit Nau
jienose”. * . , ' . /

Visi nuoširdžiai dėkojam 
Valdybai, ypatingai'-'jos vado
vui inž. K. Karazijai ir'fau*m<>s 
savininkui K. Balčiūnui už su
dalytas malonias sąlygas pabu 
voti gamtoje, pakvėpuoti tyru 
oru ir ponioms už vaisei ir 
nuoširdžią paslaugą.

Noriai visi ateity rems Val
dybos planus ir užmojus. Nau
jus organus išrinkus, narių Jkai 
čius pašoko ligi. 3001

K. Paulius:
---------- - -* ’■

• Jacob Schafer pirko gele- 
žirikelo bilietą 1921 nt.*<birželio 
1 d., bet juo nepasinaudojot Pirą 
ėjus virš 30 metų, 1954 m- ko
vo -18 d., jis už tą bilietą gavo 
pinigus San Paul,į Minn., sto
tyje-

Lietuvio sodyboje -
Š. akį rugpjūčio pirčių sek

madienį pasižrnonėjiinui vado 
vqvo dr. J. Adomavičius. įžan
goje taręs, jąg žmogui reikia 
ne vien duonos, bet ir dvasi
nio peno, aptarė šių reiškinių- 
esamę pavyzdžiais ir patari
mais. Intarpais tarp dainų ir 
deklamacijų lietė ir kitus rei
kalus. Kai laikraščiilose rašo
ma, esą daug vitaminų C var
toti kenksminga, atrėmė t ai 
kaip netiesą. Didesnis kiekis 
esąs naudingas.

Plačiai kalbėjo apie Marque 
tte Parke buvusią juodųjų pi
liečių ramybę drumstančią žy- 
giuotę. Visi fietUYiSF turi veik 
ti, kad Marquette Parkas išlik
tų lietuviškas.- Veikti ne bet 
kur kreipiantis, bet susipaži
nus su įstatymais, kadangi 
Amerika valdo įstatymai, ir 
pagal juos reikalauti savo tei
sių, — Mes už Ameriką ęsame 
aukoje savo sūnus, moksliniais 
pasiruošimais ir fiziniu'darbu 
taniau j ame, Amerikai, tai ir ne 
turime varžytis. Jei prarasime 
Marque_tte Parką.— antrą kar- 
Aą* prarasime Lietuvą — teigė 
d r. J. Adomavičius. .

Dainininkai sudainavo po 
4-5 dainas. Jonas Ramoška -į 
Lietuva brangi ir k t., Adelė 
Duobienė — Neišeik, Neišeik.... 
ir kt, Jonė Bružienė — Daug, 
daug dainelių. «. ir k L Vincas 
Kųlėšius skaitė savo poeziją 
prozoje: - “Daktaras ir poetas”, 
iškėlęs Lietuvos himno auto
riaus Vinco Kudirkos didžius 
nuopelnu sLietuvai. Ir dari tris 
patriotinius kūrinius — Lie
tuvos šauksmas Ir kt.

Antanas- Kevėža deklamavo 
patriotinį eilėraštį “Sodžiaus 
miško kirtėjai” ir kitus- savo 
dtiopėlhuš Lietuvai. Jr dar tris 
sveikino alvudietą Jonę ,Brur 
žienę, po. dvejų metų 'grįžusią 
i.š Venecūėlos, bei visus susi
rinkusius ir sodnelyje besi
klausančius vidaus patalpoje 
per garsiakalbį perduodamą 
transliaciją, ir čia pat esančius.

Užkandinė- veikė visą dieną. 
O dri. Adomavičius reikalin
giems matavo kraujo spaudi
mą. O. Algminienė

* i - j

|fiul kaMjfo r? už samdymą žu-( - 
iL«ą tiiioūj nužudyti, bet 
riet oje žudiko p nigus už ^pa- 
tarnavimą“ sumokėjo policijos 
agentui, Aklius dienomis nega-( ” 
vęs iki apeliacijos teisino lais-

> vės už $15(1,000 užstatą, teisėjo 
akivaizdoje nurijo dvi cianido 
kapsules, ir liervgint mirė

Kruvinos riaušės 
Pietų Afrikoje

Policija vėl šaudė į negrų 
demonslracijų s

Johannesburg, Pietų Afrika. 
Ketvirtadienį antrą dieną iš 
eilės apie 5,000 juodųjų studen
tų demonstruodami prieš val
džią, kumštis iškėlę pradėjo 
žygį iš -vien negrų ghetlo So
weto, į esančią už 15 mylių sos 
tinę Johannesbungą. V V' -e -

Policijos pranešimu, deftions 
įrantai pačiame Soveto padegė 
dvi aline sir apvertę sudegino 
keletą automobilių. Soveto gy
vena apie milijonas juodųjų. 
Gaishų gesinimo mašinoms ap
saugoti į Soveto buvo atsiųsta 
daugiau”policijos. Policijai pra- 
dėjus šaudyti į deinonstrudto
jų minią vienas neatpažintas 
juodas paatiglis nušautas.

Tai btrvo antras kartas iš ei
lės, kai policija šaudė'į Sove
to protestantus, kurių- apie 26 
tūkstančių jau trečiadienį 
bandė mąršuoti į Johannesbur 
gą, protestuoti prieš vieno neg
rų jaunuolio areštaVimą. Po
licija pranešė, kad/jų kulko
mis buvo nušauti diUTlegrai, o 
liudininkų teigimu, viens ne
pilnametė mergina miniai pra 
dėjus bėgti buvo po kojomis 
negyvąį-sulrypta. Be to liudi- 
ninkų tvirtinHnuį 18 žmonių

. sužeista.;:’ Policija ašarinėmis 
bombomis išsklaidė būrius juo 
dujų, -pradėjusių stalyti bari
kadas sėkrsai- kelių -į Ovedo, 
kad darbininkai . negalėtų at- i no 2,000 vilkų. Ne veltui jis bu-.' 
-vykti Į darbą Soveto. 'vo žinomas vilkinio vardu.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAA1SK1NWAJ 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
‘rDiejo galybės sarsimiems tikėjimu išganymui". — 1 Pet. 1:5.

Gyvendami šiame paktame pasaulyje mes dažnai patenkame i aplinky
bes, kurios gali atitraukti mus nuo Dievo ir įvesti į nuodėmę. Kartais atrodo 
lyg kad girdime du balsu: vienas ragina mus būti nuolankiais ir klausyti 
Dievo, o kitas ragina elgtis savavališkai ir išdidžiai. Jet esame patyrusiais 
krikščionimis, kurie turėjome įvairių ištyrimų ir nugalėjome, vistiek dar 
turime būti atsargūs ir neužmiršti, kad turime kovą su savo kūno pageidi
mais, su pasaulio vilionėmis ir pagundomis ir su labai apgaulingu priešu, 
šėtonu, nes dar nesame tobuli. Dėlto turime būti nuolankūs laikytis kuo 
arčiausiai prie Dievo ir prie mūsų Vado ir Gelbėtojo. Viešpaties Jėzaus 
Kristaus. Tik taip pasielgdami pasidarysime nugalėtojais.

Vt»l žino, kad mirtis yra Žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusi e Ii? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Raiykftt:

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

DR. VYT. TAURAS
gydytojas ir chirurgas

, >Bendra praktika, spec. MOTERŲ liuos 
' - Ofisas: 2652 WEST 59th STREET

Tate PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 

a Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL ,vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų- ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET
■ ; v’ Oftw teiste HEmleck 4-2123 

Rerid. telef.: G Ibio* 84195 
ligonius pagal susitarimą. Dėl 

' 7 ra landos skambinti telef. HE 4-2123. 
fei neatsiliepia, tai vtelef. GI

u p. Šileikis, o. p.
ORTHOREDAS-PROTEIISTAS 

iCS Aparatai - Ptotetai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kajams

4 (Arch Svpporti) ir t t.

r 1850 W«it 63rd St, C h tog o UI. 60629 
Telef.: PRospeef 6-5084

Ketvirtadienio riaušės buvo 
blogiausios už įvykusias birže
lio mėnesį ir dešimtį dienų tru 
kusias riaušes, kur policijai- 
šaudant į demonstruojančių 
mokyklų mokinių minią buvo 

-176 nušauti ir daugiau kaip 
1,000 sužeista.

Rimta maisto stoka 
grėsmė kitais metais

NEW YORKAS. Tarptautinis 
Maisto Politikos-.Tyrimo Insti
tutas pesimistiškai spėja, kad 
skurdžiom? -tropikų tautoms' 
gręšia maisto stoka dvigubai 
didesnė už 19/4-75 metų ir žada 
kreiptis į turtrigas tautas, kad 
padvigubintų savo pasėlius ir -paA* 
didintų maisto, produkciją nuo 
1 iki 4 nuošimčiu

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehiU 6-2345-6

1410 So.z 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-210&9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

® Vilkai dabar daugumoje’*: 
randasi zoologijos soduose ir pa- 
sakose.. Kitaip buvo seniau'. Rė- - 
kordai rodo, kad Bill Long 1794 ■ ■ 
—1880^. iš Berks apskrities 
Pennsylvahijos valstijoj nušo- į~ 
vė \arba kitokiu būdu stmaiki- .

vo žinomas vilkinio vardu.

mirus, jo žmonai Alei, dukrai Ramonai ir 
mirus, jo žmonai Alei, : dukrarai Ramonai ir 
artimiesiems nuoširdžią ..užuojautą, reiškia 
ir kartu liūdi. "

Petronėlė ir Jonas Laukaičiai

1805-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

FERKRAUSTYMAl
4

2*43 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR M833 Ir PR 80834

Apdraustas perkrausi/mat 
H (vairiu ihtumy. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tėte FRonfler 64882

Laidotuvių 
direktorių 
Associacijos

G6L6S VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

Linksmumo arba liūdesio valandom

imi imfjotimi ir 
kapams gėlės*

ROY R. PETRO Vl‘t ?At) !

DAUBARŲ SONUS

5525 So. Hadam Ava. — 586-1220

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlnriniai 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, III. 974-4410

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

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

* Milijonierius nusinuodijo’
PONTIAC, Mich. Milijonie

rius Jack Rose, 35, kurs 1974 
metais buvo nuteistas visam am

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

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. U R t N A S 
Tek WA 5-3063

Gy v. Chicago, Illinois

Mirė 1976 m. rugpjūčio S d., 11:05 vai. vak., sulaukusi 4$ mėty’ am
žiaus. Gimusi Chicagoje, Illinois. _ >

Paliko nuliūdę: Vyras Stanley Balzekas,'Jr., 2 sūnūs—Stanley Balzekas 
III ir Robert Balzekas^ dūktė Cafdlė. motina Vincenta Radvilienė, uošviai 
— Stanley Balzekas. Šr. ir jo žmona Emily bei kiti giminės, drabgai ir 
pažįstami. u’ - -

Vieloje gėlių prašome auk6ti,irenc E. Balzekas Library'Memorial 
Fund of the Balzekas Museum.of Lithuanian Culturc-

Buvo direktorė Balzeko Liėtavū^ Kultūros Muziejaus ir Moterų Drau
gijos — Ęaizekas Lietuviu Kultūfbs Muziejaus ir prklausė Lietuvių Pre-

JC, ■ ' *’ J -L \2* ■ jk-ė '

kybos-Bumams. 1. ' ‘ V ■ * ?
Autyndienį. 2:00 vaL-p.p. kūnas *bus pašarvotas Petkaus—Marquette 

koplyčioje, 2533 W. 71st Si. ■$-
Ketvirtadienį, rugpjūčio 12dięn^ 9:30 vai. ryt o-bus lydima iš koply

čios į Šv. P? Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o'-po gedulingų pa
maldų bus laidojama št. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Irena Balzekas giminės, draugai ir jiažjsfami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti Taidotmėsc ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. < t ’’ ! ' Y ' ’ - l>

; .. N’tiliftdę lieka:

VYRAS, SCNŪS, DUKTh, MOTLNA, UOŠVIAI

Laidotuvių Direktorius Dooald A. Petkus. Tek 476-234S.

t

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307. So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

'L

i

P. J. RIDIKAS
$354 So. HALSTED STREET Phone: Y Arda 7-1911 •

SKAITYK PATS IR PARAGINK
- KITUS SKAITYTI .

«AU J IBNAS
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Visus kviečia talkon
Pradėjus rusams leisti siųsti dovanas artimiesiems. Lku- j 

sii-ms kitoje geležinės uždangos pusėje, surinkti duomenys rodo, 
t ad vien t k Amerikos lietuviai muilais sumokėjų sovietų vai-, 
dziai virš 5(1 milijonų dolerių.

(ihieagoje vra sudarytas komitetas, kuris stengiasi tą mel-j 
iš I.:sų atimti. Komitetas nori savo darbą pa
iki ir jnašo Amerikos lietuvius suteikti jam 

tikslių žinių, kiek per visą laiką šeima yra sumokėjusi rusams į 
m iit<>. Būtų naudinga pridėti trumpą aprašymą okupuotoje Lie
tuvoje likusią artimųjų vargą ir skurdą- ’ j

Ne būtinai siųsti šiam komitetui blankas, kurias siuntinių Į 
p<*rsiiintinio agentūros užpildė. Jos kartais gali būti seimai rei.-j 
kalingos, Let jeigu jos jau nebereikalingos, tai mielu noru pri—| 
imsime pačias blankas arba fotostatines jų kopijas. Jeigu ir to ; 
negalina padaryt:, tai prašome iš blankų išrašyti 'sumą, kiek į 
mui...   ----------—-t - L „ ,
DUTIES, 6831 So. Maplewood Ave., Chicago, Illinois’60629. (Marinų korpusą ir šio mėnesio
l.__________ -______________ ]

---------------------------------------------------------- - ; San Diego-, Cal. Jis anksčiau
pagal gautus pageįdayįinus ar- kurį laiką išvežiodavo Naujie-

TRUMPAI Hba atsiųstūs,2jgalimų iuas Chicagos krautuvėms bei
fe. 1 ' -^at prenumeratorių, adresus,- (laikraščiu: kioskams.Ten pat yra

— Lietuvos Vyčių organizaei į baigęs jauno jūreivio ^apinoky- 
jos žurnalo‘Vytis’ liepos ir rug
pjūčio numeris yra skirtas pa-, 
minėti Amerikos 20Q.^n. nepri
klausomybės sukaktį, Tarp dau \ 
gelio straipsnių lietuvių ‘ir ang-h
lų kalbomis yra gausus infor- inani tarinius mokslus .Michigan; 
macijos apie organizacijos sky-į 
rių bei jos narių veiklą. 63-sis
Lietuvos Vyčių seimas bus rugtjos mokslus Ann Arbon,, -Mieli., 
piūčia 25—29 d, Stouffers-Pla- Ten liko studijupti.jo brolis Al-;

gis. - . ,■ ’ \

žiamą karvul

Kaunas. Bendras vaizdas ’

dalyvavo

PERSONAL 
Asmeny Ieško

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

giausiai (page Jnimų padaryta 
tarp 1966 ir 1974 metu, bet tie 
pagergHinai padidino auto
mobilių kainas $136.

• " - —
Juodžiai turi 3,979 

rinktus valdininkus / ’
'Washingtonas, Politinių Stu 

dijų Centro duomenimis, Ame 
rikos negrai praeitais metais

real estate for sale
4 Namai, Žeme — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS * 
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS 1

REAL ESTATE ^OR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimu!

...Charles Austin iš I^ėverly keramikei Raibais, 
ito išmokėta Sovietų Sąjungai ir pasiųsti tokiu adresų: CEASE Shores, Ind., savanoriu įstojo į tarptautinėse keramikos paro- . ... . .. >

i Marinų korpusą ir šio mėnesio dosė Italijoje ir Prancūzijoje, žymiai padidino rinkimais Įai-
- : ~ pradžioje švyko j Nįarinų ' ba- šį^yąsjų^ įmvo pakvięsta.įr„da

PETRAS KAZANAUSKAS, PrezidtnUg
2212 Vv. Cermak Roar' CJjicaps IP Virginia 7-7747 

----------------------------------------------------------------------------------- .

— Kazimieras Bertąsias iš 
Marquette Parko apylinkės ta
po Naujienų prenumeratorium. 
Anksčiau jis jas pirkdavo pas
kirais numeriais. Naujasis mū
sų prenumeratorius p. K. Bcr- 
tašius yra žinomas lietuvių vi
suomenės veikėjas kaip meniš
kų adresų meisteris. Daugelio 
žymių veikėjų salionus puošia 
jo išrašyti ir tautiškomis juos
tomis bei skoningai išdėstytais 
ženklais adresai — pažymėji-

ytis’ liepos ir rug- ni3 Pvt- Navickas iš Bridgepor 
' to apylinkės, dirbęs Naujienų 
ekspedicijoje.

— Daina K. Puodžiūnaįtė, 
Grand Rapids, Mich., baigė hu-.

centro suruoštuose seminaruo
se Romoje.^' s

— Ona M. Andziulytė paskir- 
tar Lavalįe mįesto Argentinoje 
architekte, jistap pat moko ar; 
chitėkturą Ęnel institute ir ruo
šia projektus privačioms staty
boms.

mėtų vaidininkų skaičių labiau 
šiai Kolumbijos Disti'ikte. Nau 
jausiu apskaičiavim u, praeito 
birželio 30 dieną jie turėjo 
balsavimais 'rinktų pareigūnų 
14 nuošimčių daugiau kžrip 
prieš metus laiko ir tris kar- 
ius “daugiau "negu turėjo . 1969 
metais. >

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS - 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

VISŲ KOŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J BACEVIČIUS — BELL REALTY '
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. . — 778-2233
■ - - - u" • ' ’ - ' - • t - .

State unversitete, Lansing,;
Mich. B. Kuslikis baigė chemi-

za viešbutyje, Dayton, Ohio.
— Chicagos aukšt. lituanisti

nė mokykla priims naujus mo- nica, Cal., baigė Loyolos univer-
■Arvydas Gricius,. Santa Mo-

ina. Dėkui jam už dėmesį Nau-- kinius rugsėjo 11 d. 10 vai. ry- sitetą, kuriame lankė ROTC mo 
jienoms. Platinimo vajaus pro- to Jaunimo, centre.; Mokyklos 
ga jos yra siunčiamos susipa- direktorius yra Juozas Masilio- 
žinimui 2 savaites nemokamai nis.

!kyklą> .Kartu ^su ' diplomu jis 
gavo 
ni.

aviacijos leitenanto laipS'

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ "
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE ^ 
2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737?' 

3333 So. Halsted et, Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320
V. VALANT IN AS :

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIA NORBIKIENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th St, Chicago, M 60629.’ TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rOšies (vairiv prekig.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.^ >

Šarūnas Šiaučiūnas iš Ci- 
apylinkė vedė Rūtą Bart- 
birželio 12 d.'Cicero šv.

.$1.5 milijono už vaiką
Čhicagos’ pilietis Robert C; 

Mcčollaugh, -gyv. 734 Laurel 
avė., Des Plaines, apskundė 

. Chicagos &Northwestern Trans 
portation - 'kompaniją, ‘ reika
laudamas pusantro milijono 
dolerių'kompencacijos už Irau 
kiniu jo 7 meto amžiaus mer
gaitės, užmušimą, kad neparū
pino pervažų apsaugą sekr- 
sai geležinkelio bėgius ir ne- 
sustatbdymo priemonėmis. Mc
Cullough 7 metų dukrelė, jam 
pačiam nuėjus į krautuvę, už 
ėjo 
čio

cero 
kūtę
Antano parap. bažnyčojė. Jaų- 
nąjų tėvai — Jadvyga ir bro- 
nius Bartkai, taip pat Stasė ir 
Jonas Šiaučiūnai iškėlė vestu
ves Jaunimo centre. Abu jati- 
niej yra akademikai ir veiklūs 
lietuvių jaunimo organizacijoj 
se.

— Aukštesnieji lituanistiniai 
kursai Toronte turi nekalban- automobiliuose prisirišimo dir

ant bėgių ir pravažiuojan 
traukinio, buvo užmušta. ■

Automebilių diržai 
sumažina nelaimes

Washingtongs~. Naujai .pra
vesta valdžios studija .parodė, 
kacf įvedime, n a u jupsiuose

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metą patyrimas.

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

NAUJŲ SKAITYTOJU VA.JUS
NAUJIENOMS Hemet suėjo 80 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. . f

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtu lietuviu laisve, 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar Ju įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, ju bendras institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus. - .

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

'Todėl Naujieną vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir'jos Žmonių gerovei, riekiant visuotino, lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago!® Ir Kanadoje metams — 530.00, pusei metų — $18.00, 

trims mėn. — $830, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusėj mėty — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniui 
m — $31.00 metams.. Susipažinimui siunčiama savaite nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
F 39 So. Halsted St,
Chicago, Ill. 60608

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

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

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

I _ MA CM l INOS, CbT\AGO 1, ILi___ Tuesday, August 10 1976

tiems lietuviškai klasė, -kurioje 
sėkmingai mokosi ir ne lietu
viai. Klasės vedėjas yra mokyt. 
V. Taseckas.

— Jolanta Janavičienė is Au
stralijos pasižymėjo meniškais

žus (seat belįs)^sumažina už
mušimų ir sunkių sužeidimų 
pavojus 30 nuošimčiais, bet ir- 
žymiai pabrangina automobi
liu kainas — būtent $369^-Dau

LAIKRODŽIAI IR BRANGEttYBtS 
Pardavimas ir Taisymai 

2646 WEST 69th STREET 
TeJeLr REpuMk 7-1H1

Siuntiniai į Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av»
Chicago, HI. 6063V T«l. YA 7-5MD

S OPHIE BARČUS 
RADIJO iEiMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 H. A. M.

Lietuvių kiTaer ktsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
'*•00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai

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

CHICAGO, ILL. 60629

KOKS ORAS LIETUVOJ?
< •* . “ -

Apie orą Lietuvoj tėnka^špręs 
ti pagal orą kaimyninėje Len
kijoje, apie kuri Jėnkų spauda 
praneša, kad centrinėje ir ryti
nėje Lenkijoje karštą, vakari
nėse^ ir pietinėse 'vaivadijoje 
daug lietaus, * Vroclavo rajone 
per vieną parą palijo 70 mili
metru vandens, tai yra kiek 
normaliai pal.ija per ištisą mė
nesį. *

Temperatūra -Poznanėje ir 
Katovicuose 16 laipsnių Celsi
jaus (Fahrenheito būtų- 59 lai
psniai), tuo tarpu kai Suval
kuose ir Baltstogėj e,buvo 28 F):- 
d Varšuvoje*24 (apie 75 F). Po 
sausros laukiama lietaus. /

DIPLOMATAI NAGRINĖJA
. ./JIM CARTERĮ . _;‘ j

Viso pasaulio diplomatai, 'ne
išskiriant -Sovietų,; nagrinėja 
Carterio gyvenimą bei jo auto
biografiją' “Why Not the Best?’’, 
ieškodami atsakymų, ką jis da
rys, kai pus; išrinktas, preziden
tu. '"'

■-----------------r—-------- ------ - %.

“NEPRIKLAUSOMA- LIETUVA” naujam skaitytojui
7722 George St. r

La Salle, PQ., Montreal 690, 
Canada .

' 1 t 4

tik už S5.00 metams!
fReguliari prenumerate — $10.00) ,

Prašome iškirpti ir prisiųsti (Pavardė ir vardas)
su virš nurodytu .
prenumeratoj .vJ (Tikslus adresas).
mokesčiu.

’ - « - - * ‘c1*-- j

’’U________—______
.r ' - .- V- **■-

SODYBŲ PIEVELĖS^
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 , i

i’ - - ■ ■ \ .v *- ‘

SODYBŲ PIEVELES ’ '
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašvta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. .Naujienos šią” knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome f 
siųsti tokiu adresu:

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

I

Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psŲ daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or
deri tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

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 masinu garažas. •

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

pajamų per mėn. Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

: - 7. \ '
2951 W. 63rd St Tel. 43&.7878

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOsrr. 
ĮVAIRŪS draudimai

Maloniai jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS.

4369 ARCHER AVĖ. CHICAGOJe’ 
TcL 254-5551 . ' •

135-TA IR ARCHER AVĖ. ?
Tel. 257-5S61

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 
" " symal ir kitokį blankai.

'— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyt4 prašant siųsti susi
pažinimui! Platinimo vajaus 
proga Naujienosyra siunčia-

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 muro garažas. $44,900.

2 BUTŲ po 6 kamb., liuksus 6 metu 
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 Šy. Kryžiaus 

ligoninės Pigus. . .......

bemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimą skaitytoją 
adresus..

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-8534

'(Pr);

— Kiekvienas Iveluvis gali ap 
sidrausti gyvybę rnio $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 Taupęmoji — Ęn 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdrauda organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap- 
draudą. Dėl šiii ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai-^. Austin % Naujienos 
Tel. 421-6100. (Pr).

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontai

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas
778-8166

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Ill. 60609 Teel. VI 7-3447

DĖMESIO
S2—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tikta? $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

C Dantis taisyti apsimoka 
važiuoti i Europą

Mrs. Louise S. iš šiaurinės 
Karolinos apskaičiavo ir prak
tiškai patyrė, kad dirbtinus 
dantis ąpsimoka daryti Euro
poje, į išlaidas net kelionės iš-J 
laidas įšskaitant Už dirbtinus 
dantis čia Amerikoje, iš jos’ 
reikalavo $1,000;. nuvykus į 
Eurppą jfli nauji dantys kašta
vo $400. Jos vynas ir duktė pa- M.’JX*- ♦ r »jj
sekė jos pavyzdžiu, įsigijo nau KaiHU
jus dantis ir turėjo nemokamą J pasirinkimaj 
ekskursiją j Europą.

KIAULIŲ CHOLERA
Washingtonas. Agrikultūros 

departamentas patvirtino ži
nias, jog Cape May apskrityje. 
New Jersey valstijoje pasireiš
kė kiaulių choleros epidemija, 
del kurios teko sunaikinti 1,200 
kiaulių. Savininkui už nuosto
lį atlyginta rinkos kaina. Pra
eitą pavasarį New Jersey ir 
New England valstijų ūkinin
kai buvo priverst? sunaikinti 
daugiau kaip -15,000 kiaulių,' 
apsikrėtusių ta bjauria kiau- 

'lių liga, padariusia virš dviejų* 
milijonų dolerių nuostolių.

HOMEOWNERS POLICY

Call Frank Zapolis 
320816 W. 95th St.

GA 4-8654

STATI FARM

INSURANCI

Slate Farm f anfrOsealty Company

185 North W*b**h Areno* 
2nd Floor Chicago, HI- 60601

pB-8 vlenlntelĮ
fcsdllnlnka 7^

NORMANĄ 
kBURŠTEINĄ

Tel. 263-5826 
(į»taigoa) ir 
677-8489 

(buto)

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI
* “NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE




