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Illinois valstijos, Morrison miestelio gyventojas Ed Schuler turi 114 metu Dodge, 
kurio motoras geras ir jis laisvai juo dar tebevazinėja. Erdviu administracija, patyrusi 
apie šią važinėjančią mašiną, panoro lesios viršuje įtaisyti gerą anteną, kad aplinkui 
Žemę išsisukinėjantis satelitas galėtu panaudoti šią anteną žinioms priimti ir stočiai 
perduoti. Schuleriui tai nieko nekainuoja, o Erdviu administracijai tai yra didelis pa
tarnavimas.

leiviams išlipti. Palestiniečiams pavyko paleisti galingą bombą, 
kuri užmušė vieną izraelitą, lipantį iš lėktuvo, ir vieną japoną, iš 
Aidimųjų Rytų keliavusi Į Europą, šie du buvo užmušti vietoje.

i Sunkiai buvo sužeistas ir trečias keleivis, jis buvo padėtas Į am- 
bulansą ir paskubomis vežtas Į ligoninę, bet pekeliuje mirė.
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MOKSLAS ŽINO, KAIP VĖŽIO CELES

Atradimas skaitomas didžiausiu medicinos 
mokslo laimėjimu vėžiu ligoms gydyti

Chicago Tribune mokslinis redaktorius Ronald Kotulak infor
macijoje iš Bar Harbor, Me., rašo: Mokslininkams pasisekė su
kurti pirmą tokią pelę, kurios “motina” (ir “tėvas”) buvo vėžio 
celė. .

šis pasisekimas svarbumu ga
limas lyginti su genetinio kodo Į 
iššifravimu, kadangi jis parodo 
kelią-į trijų, didžiausiųjų mokslo 
paslapčių pažinimą, kaip Harvar
do geneticistes Dr. Park S. Ge
rald pareiškė. Pranešdamas 
apie tą atradimą, Dr. Leroy Ste
vens, vyresnysis mokslininkas 
Jackson Laboratorijoje, pasakė, 
kad nuo šiol bus galima vėžio ce
les (ląsteles) paversti normalė
mis (sveikomis) be chirurgijos,! 
radiacijos ar stipriųjų vaistų pa
galbos.
Kaip celės savo tarpe susitaria

Atradimas taip pat. pagelbės 
tyrinėjimui didžiausio galvosū
kio biologijoje, kokiu būdu ce
lės, - turinčios te; patį-?genetinį 
kodą, užauga "visiškai kitokio- 
mis celėmis, is Kūnų pasidaro 
plaukai, nagai, dantys ir kūno 
organai.

Atradimas taip pat duos gene- 
ticistąms Įrankį sukurti peles su 
šimtais genetinių defektų (apsi- 
gimimųS, tvirtina Dr. Gerald. 
Tos pelės galės būti panaudotos 
žmonių genetiniams defektams 
gydyti.

Pelę,.kurios “tėvai” buvo vė
žio celė, sukūrė Dr. Beatrice 
Mintz, buvusi Chicagos univer
siteto mokslininkė, dabar tyri
nėtoja Vėžio Institute Philadel- 
fijoję. Daktarė Mintz tyrinėji
mus daro su labai piktybinėmis 
vėžio germų celėmis, vadinamo
mis teratomas. Tos rūšies vė
žiai paveikia ir vyriškas sper
mas ir moteriškus kiaušinėlius. 
Izoliavusi vieną tokią teratemą 
celę (ląstelę), Dr. Mintz ją Įso
dino Į trijų dienų “amžiaus” pe
lės embrioną (gemalą). Gavosi 
stebinantis dalykas. Vėžio ce
lė išvirto į normalią (sveiką) 
ląstelę. Buvusi vėžio celė dabar 
pradėjo dalintis ir daugintis 
kaip visos normalios gamalo ce
lės. Tar yra pirmas kartas, kuo
met vėžio celės- tapo 
normaliomis celėmis 
gyvame gyvulyje.
Vėžio celės galimos

“Tai reiškia, kad bus galimas 
kitas vėžiui gydyti būdas. Vie
toje jas (vėžio celes) naikinti, 
galbūt, bus galima jas vėl pa
daryti sveikais normaliais orga
nizmo audiniais, pareiškė Dr. 
Stevens.

Kai vėžio celė buvo padėta 
tarp normalių gemalo celių, tai 
sveikosios celės, matyti, pa
siuntė vėžio celei cheminį pra- 
nešmą paskatinant kad ji elgtų
si normaliai. Tokiais tai chemi
niais pranešimais celės dalinasi 
ir skirstosi įvairiomis formomis 
įvairioms skirtingoms parei
goms, mano daugelis mokslinin
kų.

Susekti kaip celės “susitaria” 
pagal reikalą išjungti ir vėl įjun
gti genetinio kodo dalis, bus di
džiausias mokslo laimėjimas.

"Aš esu galingiausias!”

LONDONAS; — Pasikalbėji-i 
nre per radijo pasigyręs, kad 
esąs “galingiausias žmogus pa
saulyje” Ugandos prezidentas 
Idi Amin paneigė “paskalas”, i 
kad jo prezidentavimas gresia 
Ugandos vidaus tvarkai ir kad , 

l Uganda: turi ekonominius sun
kumus. “Aš labai myliu anglus 
ir noriu, kad daugiau jų atvyk- , 
tų”, jis pasakė per radiją, bet 
anglai pareikalavo, kad jis pa
sakytų, kūridingo Ugandoje du 
anglai, kurie ten. buvo nuvykę.

Kalifornijoje sudrebėjo žemė f-

PALM SPRINGS, Cal. — Ka
lifornijos Technologijos Instituto 
pranešimu, trečiadieni 8:25 vai., 
ryto Riverside ir San Diego ap- 
skričiuose įvyko vidutinis žemės 
sudrėbė jimas, kurs pagal Rich
terio lentelę siekė 4.3 laipsnių. 
Drebėjimo centras buvo Anza 
Borrego dykumoje per 25 my
lias į pietus nuo Palm Springs. 
Drebėjimas buvo jaučiamas iki 
Riverside ir San Diego, bet jo
kių nuostolių nepadarė.

Skiepys nuo flu rugsėjo mėnesį

WASHINGTONAS. — Prezi
dento Fordo spaudos sekretorius 
Ron Nessen pranešė, kad visoje 
Amerikoje skiepijimas nuo kiau
lių “flu” (slogos) prasidės atei
nanti mėnesį. Epidemijosiš
vengti skiepijimai bus vykdomi 
visoje šalyje nedelsiant. Prezi
dentas paprašė Kongreso skubiai 
išleisti Įstatymą, kad galimose 
iškilti bylose atsakomybę . už 
skiepijimą pasiima pati vyriau
sybė.

Italijoj abortai leisti

ROMA. — Nėščioms mote
rims, buvo apnuodytos Milano 
miesto šiaurinėje dalyje ore pa
sklidusių kenksmingų dujų ir 
dėl to gali pagimdyti nenorma
lius kūdikius, teisingumo minis
ters Paolo Bonifacio pranešimu 
bus leidžiama daryti- “terapeu- 
tinį abortą”. Nuodingos dujos 
buvo pasklidusios praeitą mėne- 

chemijos dirbtuvei sprogus.
Airijoj bombardavimai 

nesibaigia

PRANCŪZIJA ŽAIDŽIA
ATOMINIAIS GINKLAIS

Atmetė JAV pasiūlymą persvarstyti sutartį 
su Pakistanu -

PARYŽIUS, — ’'Prancūzija atmetė’sekretoriaus 
Henry Kisingerio pasiūlymą, kad Jungtinės Valstybės, Prancū
zija ir Pakistanas drauge susėstų ir draugiškai išspręstų kilusi 
ginčą dėl planuojamos atominės sutarties tarp Prancūzijos ir Pa- 

_ | kistano. Pakistanas taip pat atsakė, kad jis jokiu būdu neatsakys
kontrakto pirkti4š Prancūzijos atomu medžiagos perdirbimo Įmonę.

“Atominių ginklų plitimas yra 
problema, kuri gresia visam pa
sauliui. Trys draugiškos valsty
bės galėtų rasti būdą tai proble
mai, civilizuotu būdu išspręsti 
savo interesams ir pasaulio ge
rovei”, įspėjo Kisingeris, bet 
prancūzų premjeras Jacques 
Chirac atkirto, kad reikalas lie
čia Prancūzijos ir Pakistano su-i _ ____ ____ ,__________
sutarti ir “jokia trečioji valsty-lkė žinių agentūra nieko apie tai 
bė neturi kištis į dviejų suvere
ninių

. Sovietuose dreba

cempione
BROOKLYNAS. — Aukštes

niosios mokyklos 17-kos metų 
mokinė Jęan Balųkas rųgpiūčio 
.11 laimėjo bilijardo lošime pir
mą vietą 25,000 dolerių premijai 
gauti. J. Balukaitė yra Brookly- 
no, N. Y., lietuvaitė. Prieš tai 
ji jau buvo laimėjusi 5 bilijardo 
lošime pirmas vietas iki .prisi
artino prie čempionato ir 25 
tūkstančių premijos.

Turku-policija nušovė 2 palestiniečius 
o kitus du policijai pavyko suimti

AMBULAS, Turkija. — Keturi palestiniečiai paleido bom- 
, bą Į Izraelio lėktuvą, atskridusi Į Stambulą ir atidariusį duris ke-

Costa Riccje
SAN JOSE DE COSTA RICA. 

— Costa Rica bendrai yra skai
toma .kultūringa ir labiausiai 

pažengusi šalis Pietų Ameriko
je, bet ir joje komunistai yra 
susisukę lizdus, visaip dangsty
damiesi svetimais vardais. Ypač 
jie mėgsta save prisidengti so
cialistų vardais. Costa Rikoje 
jie turi suorganizavę partiją var
du EI Partido Socialistą.

Matyti kostarikiečiamš jau 
įgriso tokios skraistės. Jie jas 
prade  jo. sprogdinti -bombomis. 
TTėhal'fbk:Ta namų darbo bomba 
buvo Įmesta Costa Rica sosti- 

’nėje San Jose Į Partido Socialis
tą būstinę, suardydama visą jų 
centrą. Iš viso Costa Rica ša
lyje buvo susprogdinta penkios 
EI Partido Socialiste būstinės.

žeme
E1 Heraldo de Mexico rašo, 

kad Sovietu Rusijoje šįmet jau 
trečią kartą, liepos 29, sudrebėjo 
žemė. Svarbiausia, kad maskviš-

valstybių reikalus’

Bauda arba 
kalėjimas

Aerodrome buvusi turkų poli
cija bandė suimti bombą metu
sius jaunus vyrus, bet jie nepa
sidavė. Policija paleido Į juos 
kelias kulkas ir jiedu vietoje 
buvo nušauti. Kiti du palestinie
čiai Įsitaisė aerodromo name 
prie laiptų, vedančių į antrąjį 
aukštą, ir pradėjo šaudyti į ke
leivius, lipančius iš lėktuvo. 
Jiems pavyko sužeisti didoką 
keleiviu skaičių. Iš viso nuo 
bombos sprogimo ir paleistų 
kulkų sužeista 35 žmonės. 25 
buvo sunkiai sužeisti, kai kurie 
gali neišlaikyti žaizdų, o kitų 
sužeidimai lengvesni, jiems tei- 
kiama pagalba geriausioje Stam
bulo' ligoninėje.

Policijai pavyko suimti abu 
palestiniečius, iš lango šaudžiu
sius i keleivius, lipančius iš lėk
tuvo. Policija yra nustebusi re
volveriu, kuris buvo rastas žu
vusio japono kišenėje. Policija 
nemano, kad jis būtų galėjęs 
priklausyti palestiniečių teroris
tų grupei. Jeigu jis priklausė, 
tai žuvo nuo pačių palestiniečių 
mestos bombos.

Turkų aerodromo saugumo 
pareigūnai mano, kad šis pa
lestiniečių užpuolimas buvo ne
vykęs. Jie norėjo sunaikinti ga
lingą lėktuvą, bet jiems nepa
vyko. Jie bandė pabėgti, bet ir 
šis planas jiems nepavyko. Kai 
antro aukšto lange buvusieji te
roristai pamatė nušautus jų 
bendradarbius, tai jiems pasi
baigę šoviniai” ir energija -to
liau šaudyti Į beginklius kelei
vius. Jie pasidavė policijai ir 
pareiškė, kad čia buvo tąsa pa
lestiniečių kovos prieš Izraelį, 
pagrobusį izraelitus iš Ugandos.

Telavivas, Izraelis. — Izraelio 
premjeras Ičakas Rabin, patyręs 
apie palestiniečių užpuolimą 
Stambule, labai rimtai įspėjo vi
sus Izraelio gyventojus. Jis 
džiaugėsi Izraelio smogikų dar
bu, atliktu Entebe aerodrome, 
bet jau tada jis įspėjo 
gyventojus apie galimą 
niečių ir arabų kerštą, 
kai grupė jaunų arabų 
niečių užpuolė lėktuvą,
dusi Turkijoje, tai premjeras 
dar kartą rimtai įspėjo visus 
krašto gyventojus, kad galima 
laukti iš arabų panašių užpuo
limų.

Izraelio bendrovė EI Al pirmi
ninkas A. Sherman pareiškė, 

kad iki šio meto visos palesti
niečių pastangos pakenkti ben
drovės lėktuvams nuėjo niekais. 
Arabai nepasiekė savo tikslo ir 
Stambule. Jis pastebėjo, kad Iz
raelio lėktuvų įgulos taip pat yra 
paruoštos pasipriešinti teroris
tams. Palestiniečiai pagrobė 
pirmą lėktuvą, nuskrisdindami jį 
į Libiją, bet jie nepajėgė paim
ti nei vieno kito lėktuvo.

Daugiausiai šelpiami 
juodžiai ■

Kodėl kai kurie žmonės tunka?

BOSTONAS. — Tyrinėtojai 
nustatė, kad moterys, kurios ne
užtenkamai valgo per pirmuo
sius šešis nėštumo mėnesius, 
gimdo kūdikius^ kurie nutunka 
suaugę. Iš kitos pusės, jei ge
malas negauna iš motinos už
tenkamai maisto per paskuti
nius tris nėštumo mėnesius ir 
per kelis mėnesius po gimimo 
užauga liesesnis negu normaliai. 
Kolumbijos universiteto moks
lininku Dr. Zena Stein ir Dr. 
Merwyn Susser1 tyrinėjimų re
zultatai buvo paskelbti Naujo
sios Anglijos Medicinos žurnale.

WASHINGTONAS. — Ame
rikos centralinio biuro praneši
mu, juodžiai Amerikoje yra dau
giausiai šelpiami. Pagal statis
tiką, iš penkių juodukų šeimų, 
viena šeima maitinasi gaudama 
pašalpą iš valstybės maisto kor
telėmis. Lotynų kilmės arba is
paniškai kalbančios šeimos su
šelpiamos mažiau. Jų 7 šeimti 
grupėje maisto korteles gauna 
tik viena šeima. Bendrai paė
mus, iš 25 baltųjų šeimų gru
pės tik viena šeima šelpiama.

šeši procentai arba 4.4 mili
jonai šeimų Amerikoje 1975 m. 
gavo pragyvenimo pašalpą. Iš 
tų šeimų, gaunančių pašalpas, 
60% turi per metus pajamų že
miau kaip 4,00 dol. ir tik 
— turi apie 10 tūkstaančių 
pajamų į metus.

Į nepranešė.

Gana stipriai žemė trečią kar- 
| tą drebėjo į pietus nuo Grozny 
miesto Kaukazo kalnų rajono, 
mažutėje respublikoje, maždaug 
1,350 kilometrų artume nuo 
Maskvos. Būk tai žemės drebė
jimo stiprumas buvęs 6.3 pagal 
Richterio skalę.

ČIKAGA. — Čikagos miesto 
atitinkamos Įstaigos pradėjo 
siuntinėti Įspėjančius laiškus vi
siems vairuotojams, turintiems 
tikėtus, išrašytus policijos . už- 
trafiko taisyklių nesilaikymą; 
laiškuose sakoma, kad nesumo
kėjus baudos, kitaip sakant, ne
išpirktus tikėto, vairuotojas bus 
suimtas.

Jeigu visi nubausti mašinų 
vairuotojai sumokėtų tikėtų 
baudas, į Čikagos miesto iždą 
įplauktų papildomų 6-7 mil. dol. 

Pateisinamas paštas 
1 CINCINATI. — Vyriausias 
Amerikos pašto viršininkas, kal
bėdamas rųgpiūčio 11 Cincinati 
prekybos rūmų suvažiavime, pa
reiškė, kad 13 centų laiško mo
kestis yra labai mažas, lyginant 
su užsienio mokesčiu. Esą, pa
siuntimas laiško užsienyje kaš
tuoja dvigubai brangiau.

Be .to, jis pabrėžė, kad Ame
rikos pašto tarnautojai atlieka 
daugiau darbo už užsienietį. 
Amerikos paštininkas kasdieną

Pl AFRIKOJE NUŠAUTA- 17 
RIAUŠININKU, 50 SUŽEISTA

*

pagydyti

si

paverstos
gyvame

Izraelio 
palesti- 
Dabar, 

palesti- 
nusilei-

.3 r 
dol.

i ir Preto- 
rijos, bet šios Cape Town riau
šės yra daug rimtesnio pobūdžio.

uicinv V. .O ...» -- r . J
te siautėjo neramumai kai IRA išdalo 127,00 pašto vienetų, tad 
paragino biokątueti naujai iŠ- 2 ir pusė kartų daugiau už Bri- 
leistus valdžios potvarkius. tanijos ir Vakarų Vokietijos. • -

BELFASTAS. — Airių Res
publikos Armija (IRA) ir jos 
partizanai trečiadienio rytą bom 
bomis*išsprogdino autobusų de
po, sudegino malūną ir bendruo
menės centrą, pasigrobė keletą 
sunkvežimių ir apšaudė britų 

kareivius. Nuo praeito sekma
dienio tris naktis iš eilės Belfas-

^CAPE TOWN. —- Pietų Afrikoje, Cape Town miesto prie
miesčiuose bei jo apylinkėse rųgpiūčio 11 įvyko rimtos juodųjų 
riaušės. Septyniolika riaušininkų buvo nušauta ir koks 50 su
žeista. Neramumai labiausiai pasireiškė į šiaurę nuo Cape Town 
miesto I.anga ir Gūguletu juodukų apgyventuose miesteliuose.

Policijos pranešimu, juodieji i vietovėje, 80 mylių į šiaurės ry- 
pradėjo triukšmauti trečiadienio tus nuo Johanesburgo 
naktį, rugpjūčio 11, padeginėda- rijas, bet šias Cape T
mi namus, išplėšdami likerių 
krautuves, užpuldinėdami pra
važiuojančias mašinas. Riaušės 
prasidėjo, kai moksleiviai pradė
jo boikotuoti mokyklas, protes
tuodami prieš mokyklų mokslo 
nelygybę. ■■

Riaušių ; iniciatoriai siekia 
įtraukti ir suaugusius juodžius, 
kad jie mestų darbą, uždarytų 
įmones ir prisidėtų prie triukš
maujančių moksleivių. Juodžių 
riaušės pasireiškė ir kitose P. 
Afrikos vietovėse.

■ Birželio mėnesyje panašios 18 sužeisdamas. Jaunas vairuo- 
riauiės buVo. iškilusios Soweto Į tojas buvo išgėrės.

Automobilis užmušė 4 žmones

CORPUS CHRISTI, Tex. — 
Policijos pranešimu, pirmadienį 
1:30 valandą ryto būriui jau
nuoliu apleidžiaint šokiu salę 
gatvėje susidaužė du automobi
liai ir jaunuoliai subėgo gelbėti 
sužeistuosius, kai tuo pačiu me
tu pravažiuojantis automobilis 
visu greičiu įvažiavo į jaunuo
liu būrį, keturis užmušdamas ir

Naujas doleris
Amerikos valstybės iždas pla

nuoja kalti naujus vieno dole
rio monetas, kurios būtų ma
žesnės kaip 50-ties centų, bet 
didesnės už 25 centų monetas. 
Nauja vieno dolerio moneta bū
tų kalama iš Įvairių metalų ly
dinio. kuri pakeistų sidabrinę.

Amerikos iždo kalyklos parei
gūnai sako: “amerikiečiai ran
da, kad dabartinis vieno dole
rio pinigas yra persunkus nešio
tis”.

Lis
Saulė teka 5:55, leidžiasi 7:55



Artėjant raudonajam tvanui

1914 metų

Aff ffcctotaiti c ex
pound t d d^rly — 

paid Quarterly

1921 metais Lietuvių Vii 
niaus Laikinojo Komiteto su 
rinktus faktus apie lenkų val
džios daromas lietuvių gyven
tojams skriaudas ir persekioji
mus skundo formoje komite
tas .pasiuntė j Prancūziją, Pa-

eikalas “Kahnvs’’; 'Vaidinimas

4 Y«*r» Saying*

(Minimum $5,000).

Konfe 1 ou ' ‘ Kapsuku-Mickevičiumi
i priešakyje. Raudonoji okupaci- 
. ja nebuvo ilga.
j '‘Velykų pirmą dieną, 1919 m.
bbaisndžio mėn. 19 diena lenkai bą”, kuriame ;už keletos savai Įrengė 
i-yėl užėmė Vilnių, kuriame su

in Arifenca back then, and you know how ttxfstwty 
turned out.

Nowadays.-people ate still helping America stay 
strong and self-sufficient. And they ęe helping thera- 
«elves to safe, dependable savings. By taking stock in

America with the Payroll Savings Plan, 
it A A Buy United States Savings Bonds-. 892$ So. HARLEM AVE., 

Bridgeview, Illinois 60455 
Tel. 598-9400

Jt was bad enough we had to fight the British '• 
for our freedom. But on top of that, wc had to fight 
the weather, too.

Because winter at Valley Forge meant snow, ice, 
and freering temperatures. All serious enemies to a 
makeshift army without proper clothing, 
not nearly enough food, and short on 
ammunition.

darė kas buvo įmanoma. Sosti- 
'nėje, lapkričio 1 dieną lietu
vių gimnazijoje susiorganiza
vo pirmieji lietuvių skautai ya- 

šiandiena žinomo 
Petro

Midland Savings aptar- 
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus «visos mū
sų apylinkės dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes nore- 
tumet)ūti J u naudingi 
ir ateityje. $ '

S««kaito« Apdraustos iki 
$40,000

Grįžtu prie Londono. Londonas yra garsus miestas 
ir nedaug kuo skiriasi nuo Paryžiaus. Man krito į akis, kad 
jaunimas vaikštinėja gatvėmis geroje nuotaikoje. Tar
tum jie neturi jokių rūpesčių gyvenime, Be to, reikia pa
minėti, kad Londonas garsėja pasauly išgarsėjusiu cent
riniu parku, itin tas parkas iškeltinas nepaprastu urba
nistikos rūpestingumu.

Žmonės mėgsta pavaikščioti, bet geram orui esant 
mėgsta ant parke pastatytų suolų pasėdėti Keista, jau
nimas mėgsta pasėdėti daugiau, negu senimas. Tačiau 
giedrių, saulėtų dienų Londone retenybė, o kai lija — ir 
šis mano išgarbintas parkas visai tuščias. Be to, dažnai 
čia vėjai stūgauja: tokiomis dienomis greit atsikanda. 
Londonas labai retai apdovanojamas Dievo skaisčiomis 
saulėtomis dienomis. Be to, miestas rūpinasi krautuvių 
dekoravimu bei puošimu. Įdomu, kad didelės ar mažos 
krautuvės visvien gražiai išdažytos, . išdekoruotos.. Jos 
nesiskiria nuo Paryžiaus madingiausių taip vadinamų 
madų salonų.

. Vėliau kun. Jonas man priminė, kad skaitė laikraš
ty, jog šiandien karalienė Elzbieta II National Galery 
atidengs naują muziejaus priestatą. Tuojau abudu sku
bėjome ten nuvykti, kad nepavėluotume. Radome jau. di
doką būrelį žioplių, belaukiančių karalienės. Atsistojo
me prie jų ir mes. Tai buvo pirmadienis, 6 vai. 30 min. 
vakare. - i. ‘

toms sakitymo, rūkimo vietų. Įdomi taip, kad vad. doub
le layer (dviejų sluoksnių) nustatomta .akla sistema, 
leidžianti įeiti ko daugiausia šviesos. Bet tuo pačiu kont
roliuojanti tiesiog saulės šviesą, kad kuo mažiausia 
kenktų paveikslams.

Pirmiausia išstatyti renesanso kūriniai, pavadinti 
“the Rival of Nature” 250 exponatu, kai kurie yra pas
kolinti iš Victoria, Albert, Britų ir kitų kraštų muziejų.

Karalienė paskolino valstijai grupę Leonard de Vin
ci ir kitų įvairių paveikslų iš savo privačios karališkas 
kolecijos. Ji atidengė .atminimų muziejui įrašą. Kara
lienė pati dalyvavo iškilmėse (ją pasitiko frof. John. Ha
le, Chairmain of Trustees,) galerijos direktorius Mįęhael 
Leveyir ta proga. Vėliau jie ten visi vaišinosi, gėrė sam
paną ir taip vėliau ji iškeliavo atgal į karališkus rūmus.

(Bus daugiau)

but short on money.
And then the monev came.

Marso paviršius, į kurį mokslininkai planuo 
ja nutupdyti Vikingą JI, dabar skriejantį aplin
kui šią planetą. Pardžipje mokslininkai manė 
nuleisti Vikingą .11 šioje plokštumoje, vadina
moje Marso Argyro plokštuma, bet dabar nusta 
tė, kad josios paviršius nelygus. Nuleistas erd
vėlaivis gali nukrypti ir apvirsti. Tada jis ne 
33.eiy teikti laukiamu žirny. Mokslininkai ieško 
saugesnės vietos.

Kaip matome Vilniaus istori 
ja buvo visais laikais labai ne
rami. Dėl. Vilniaus ginčijosi 
karaliai, karo vadai, rusai, len
kai, baltgudžiai, rašytojai, is
torikai ir eiliniai žmonės. Dėl 
Vilniaus ašaros byrėjo ir krau 
jas liejosi. Kaž kur parašyta 
yra; “Anfžiais už Vilnių dės 
galvą lietuvis”. Ar taip ištikrų 
jų yraa šiandieną? Į tai tik mes 
patys galime atsakyti.

Atrodytų, kad reikalai eina 
į gerą pusę. Lapkričio 9 d. bu- 

sudarytas pirmas Lietuvos 
mmisteroių kabinetas ir lap
kričio 11 dieną prie Tarybos 
Rūmų iškelta Lietuvos vėliava 
ir paskelbti konstitucijos pa
matai. Buvo kviečiami visų tau 
lybių žmonės dėtis prie miesto 
valdymo. Lenkai atsisakė. Len 
kų gen. A. Mokrzycki, 1919.1. 
1. paskelbė karo stovį ir pasta
tė savo valdžia. Lietuvos vv- 
riausybė pasitraukė, perduo
dama valdžią karo komendan
tui. Neužilgo ir komendąųtū- 
ra turėjo pasitraukti. Vilnius 

1917 m. rugsėjo 17 dieną VU/ l-T* «
niuje ivvko lietuvių delegatų ‘ ™nkaso Sa“s,° •
konferencija, kurioje buvo t. . ' . ,, . -iv u- f ja n* pastatė savo vvriausvbęsvarstomas nepriklausomybes J r - v
atstatymo klausimas, 
rencijoje buvo išrinkta 20 as
menų Lietuvos Taryba, kuri 
laimingai privedė prie Nepri
klausomybės atstatymo, kuris 
įvyko 1&1& 2. 16 dieną.

AMO LOAN ASSOCIATION 
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Tais pačiais įgaetais, liepos ryžių, 
dieną Rusiją savo sutartyje su! Lenki j 

-Lietuva Vilnių pripažino Lie
tuvai į kurį liepos 15

niečiai perėjo j kultūrinį in 
mokslo kovos frontą.

1920 metų Sausio 1 dieną įs
teigė “Vilniaus Lietuvių' Klū

čių buvo minima Vasario 
ruošė žydų apgrobimus, žinia’oji diena. Kalbėtoju buvo ne- 

Nuo tos datos įvykiai sekė nuskambėjo per visa pasaulį? pavargstantis Vilniaus krašto 
nepaprastu greitumu. Lietuva Lietuviai taip pat nemažai nu-j kraštas kovotojas prof. AiX’ko- 
atgavusi.pepriklausomybę, bu- kentėjo, ypatingai mokyklos! las Biržiška.' Tą pačią dieną 
vo naujagimis, nepajėgi be pa ir prieglaudosriVilmąus krašto į buvo suvaidintas Čiurlionio 
gelbės spręstis visų atsiradusių .lietuviai būdami beginkliai ne
gyvenimo problemų, bet pa- galėjo priešintis lenkų kari-'atitiko Vilniaus krašto lietuvių 
gal išgales ir esamas sąlygas nėms pajėgom. Lietuviai vii-* nuotaikas. • .

(Tęsinys)
Nauji kovotojai

20-to amžiaus pradžioje 
niuje įsikūrė “Vilniaus Savi- do va ujami, 
šalpos Draugija”, legali lietu- mokslininko Petro Jurgėlos, 
vių orgąniacija. Tais pačiais anksčiau vadinamo Jui'gelevi- 
baetais gruodžio 4 d. pradėjo čius. Mūsų buvusiems unijos 
eiti “Vilniaus Žinios”. Pirmai-į broliams nepatiko lietuvių
siais bendradarbiais buvo ži- tvarkvmasis. Gruodžio 28 d.

I

nomi Lietuvos veikėjai in mo- lenkai šaukėsi Varšuvos pagel 
kslininkai: J. Jablonskis, Pr. bos karinėje formoje. Bažnyti 
Mašiotas, kun. J. Tumas, P. Vis nėję srityje Vilnius gauna lie
kamas, J. Krikščiūnas, G. Lans tuvį vyskupą Jurgį Matulevičių 
bergis. J. Basanavičius ir kiti.'-Matulaitį.
Tautinė veikla pradėjo stiprė
ti, taip pat ir kultūrinė. 1905 
m. buvo surengtas viešas kon-. 
certas vadovaujamas M. Pet-‘" 
rausko. Tais pačiais metais į 
Vilnių slaptai atvyko gyventi 
ir veikti dr. J. Basanavičius. Są 
lygos pradėjo lyg tai gerėti. 
1937 m. pradėjo veikti pirmo
ji legali lietuviška mokykla ir 
neužilgo pradėta steigti pirmo
ji lietuviška gimnazija, kuri vė 
liau išsivystė ir tapo Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnazija, iš 
leidusi iki Lenkijos žlugimo 
1939 apie 420 abiturientų

Vilties spindulėliai
Galvoju, kaip gi bus? jeigu lankysimes Londone, o 

I karalienės Elzbietos nematysime... Panašiai, jeigu tu
ristu lankysi Romą ir Vatikaną, bet popiežiaus nematy
si, — tai jau didžiausios netvarkos pavyzdys.

, Tad prikalbinau kunigą Joną ir mudu pamatėme, 
kur prie durų stovinėjo pulkelis uniformuotų, policinin
kų ir civilių detektyvų. . . .....

Sumėtėme, jog karalienė pro tas duris eis v^durų bet 
mįslė mane kvaršino visą laiką, ir būtent, kodėl toji Elz
bieta neina per fasadines duris, bet" per užpakalines. 
Nuobodu stovėti tas laikas ištįso į begalinį ilgį. Publika 
stengiasi po truputi priartėti prie durų, bet policininkas 
įsakmiai pabrėžė, kad aikštelė nuo durų turi sudaryti 50 
pėdų apskritimą — apskritimas jokiu būdu , negali ma
žėti. Man -suprantama, kad valdžios' pareigūnų ’įsakymai 
turi būti paboti, o ypač man esant Anglijoj negaliu ki
taip elgtis. Policininkas vis bąrą hėpalrfūsmuosiųs.t

■ f- v :
„ Sugalvojau išnaudoti progą ir tapti privilegijuotu 

Tad kreipiausi į vyriausį policininką ir prašiau, kad man 
leistų būti arčiau prie durų; pasisakiau, kad esu Lietu
vių žurnalistų, s-gos narys ir esu čia atvykęs iš Ameri
kos Kalifornijos, Los Angeles, norėčiau pamatyti Di
džiosios Britanijos karalienę iš arčiau: man svarbu ke
lias nuotraukas padaryti. -

Policininkas buvo malonūs ir nuolaidus tą privilegi
ją man suteikė. Jis man dar papasakojo, jog ir pas juos 
įvairūs reporteriai, korespondentai, T. V. reporteriai sa- 
savo darbui' patobulinti gauna privilegijas Apsidžiau
giau, kad mano noras buvo patenkintas. Laukiau -tiesiog 
skausmingai kentėdamas karalienės. v .

O laikas virto lėtu lėtu šliužu, tartum .valandų va
landomis jau laukiame. Su kun. Jonu vis pasišnekam. Ko
respondentų, T. V. reporterių, laikraščių bei žurnalų 
korespondentų ir 1.1. p ‘

Visi brovėsi arčiau prie'durų ir mažino tuščios aikš
telės žiedą. Pajutome, jog žmonėse sustiprėjo staigi grūs
tis. Galų gale pastebėjome. Visai prie mūsų privažiavo 
gražus Royal automobilis juodos, spalvos. Be policijos 
pareigūnų, karalienę lydėjo vidutinio amžiaus moteris. 
Jai išlipus iš automobilio, be ponios ir policijos pareigū
nų, karalienę apspito tos meno Galerijos vadovaujantieji 
žmonės. Tuomet aš priėjau kaip galimą arčiau ir pada
riau tris karalienės nuotraukas. Dabar tas nuotraukas 
saugau kaip didžiausią turtą — visą mano vertingą ke
lionės ofoto archyvą pavertė į nemažą vertybę.

Karalienė Elizabieta II-ji atidarė Londono galeriją 
su 2.247.000 svarų nauju šiaurinės dalies priestatu. ,Ji 
perkirpo prie durų iš tiestą kaspiną. ;

buvo pareikštas ašt
rus protestas. Protestą pasira- 

diena’ šė 25 žinomi Prancūzijos mo- 
Lietūvoš ; kariuomene.! kslininkai rašytojai irf politi- 

Neužilgo į sostinę- pradėjo keltkai.
•fis in kai kurios ministerijos 
ir pradėtas leisti dienraštis' 
“Vilniaus Aidas”, ugsėjo 1 d.

j įvyko pirmas Lietuvos nūnis- 
1 lerių kabineto -posėdis su įprej
mietu K. Grinium.

Senai Lietuvos sostinei džiau 
gsmas buvo labai ^trumpas, ne
praėjo pilni mėnesiai, kai lęn 
kų y,yriausybė sutrypė visus 
s.avo. gražius ir mėrbhgus pa
žadas in klastingai užgrobė Vii 
nią 1920 metais spalio 9 dieną. 
Tai juoda diena Lietuvos isto
rijoje. Vilnius ir Vilniaus kraš 
tas buvo laikomas baltojo ere
lio priespaudoje iki 1939 m. 
Vilniaus krašto okupacija lie
tuviams gyventojams per 19 
metų buvo fizinė ir moralinė 
gofgota.

Lietuvybės naikinimas
Iki 1927 metų buVo uždary

tos 185 lietuviškos mokyklos, ši 
lietuvių gimnazijos- esančios 
Mickevičiaus gatvėje 38 nume
rio mokiniai buvo išmesti į gatl 
vę vėlyvą lietingą dieną. 1921 
metais lietuvių našlaičių “"Di
džiojoje Prieglaudoje” Nr. 16 
Subačiaus gariėje buvo daro
mos kratos. Vienos kratos me 
tu buvo suimta 13 ašmenų. 
1922 metais lenkų < saugumo 
policija neduodamai ramybės 
lietuviams, padarė kratą pas 
Vilniaus Laikinojo. Komiteto

Artinantis antrą kartą So
vietų Sąjungos armijai, 1944 
metais į Lietuvą .dėl baimės 
daug Vilniaus krašto ąžuolų pa 
sitraukė į užsienį į nežinomą 
ateitį. Karui pasibaigus pabė
gėliai atsidūrė išvietintųjų sto 
vykiose. Vokietijoje, Austrijo
je, Bel^joję, Švedijoje ir ne
mažas skatičius dėl neaiškios ' ' ■ ■
ateities įstojo į Prancūzijos 
Svetimšalių Legijoną, kur ne
vienas žuyo kovodamas už svel 

itimus reikalus. Iš Švedijos da
lis lietuvių buvo prievarta grą 
žinti Sovietų Sąjungai. Daugu- 
|mai tačiau teko ilgus metus 
praleisti DP stovyklose. Nežiū 
rint, kad ateitis buvo miglota, 
vilniečiai jungėsi į lietuvišką 
visuomeninį, kultūrinį ir spor
tinį gyvenimą.

(Bus daugiau)

veiAejus, asmenis u
j patAlpino į Lukiškių kalėji- 
‘ mą. Po 5 savajčiy dalis jų bu

vo ifttramta į Lietuvą. Lukiš
kių kalėjime sėdėjo: K. Stašys, 
<Jįr. D. Alseika, dr. J. lapelis, 
kun. K. Čibiras kunč Kraujelis, 
žurnabstas, rąšj t. Rapolas Ma- 
menė \'ilniąus krašto lietuviu 
zJt^vūjms-Macknuh* ii' dauge
lis kitų ne tik žymių veikėjų,! 
bet mokytojų, studentų, moki
nių, darbininkų ir ūkininkų. 
Pridedu prie šio traipsnio Lu
kiškių kalėjimo nuotrauką, | 
kuriame grindys buvo plauna
mos lietuvių ašaromis, kad ka 
merų sienos prabiltų, gal tik 
tada suprastų mūsų bendruo
menė Vilniaus krašto' lętuvių 
tragediją. Teisingai prof. M. 
Biržiška dažnai sakydavo: 
“Varšuva taip pamilo Lietuvą,] 
kad jai iš meilės širdį išplėšė”. 
1925 metais sausio pabaigoje, 
lenkai nuplėšė nuo žaliojo til
to Vytį. Vytis ten buvo ilydita 
inž. Petro Vileišio, kuris tą til
tą statė. Visų kančių ir persie-l 
kiojimų čia neįmanoma išvara Į 
dinti, kurias teko vilniečiams 
lietuviams kentėti.

Lietuvių skundas
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Dar apie Wisconsin© Lietuvių Dieną | 
rainieėių tautinių šokių gruj>ė! 
“Dnipro”, vad. Nicholas Prus-j 
ko ir liet. “Bijūnas” vad. St.( 
Milašiaus bei jau anksčiau mi-i 
nėtas Kenoshos barzdaskučių 
choras.

Jaunimas grakščiai pašoko

Wisconsino Lietuvių dienosi 
rengėjai buvo- gerokai susi r ū-Į 
pinę, koks bus oras ir kaip ji 
pasiseks, nes ji jau buvo try
liktoji iš eilės, o sakoma tryli
ka tasis numeris esąs nelaimin 
gas. Rengėjų laimei diena pa
sitaikė karališka,

WLD pradėta pamaldomis 
iš ryto šv. Kazimiero, šv. Petro 
ir šv. Teiėsės bažnyčiose. Be
veik nuo aušros pradėjo rink
tis rengėjai, o nuo vidudienio 
svečiai. Atbildėjo du autobu
sai su Vytauto Didžiojo rinkti
nės šauliais, vadovaujami VI. 
Išganaičio ir Si. Cecevičienės, 
autobusas iš Cicero su Klaipė
dos jūrų šauliais irt šaulių Są
jungos pirmininku K. Milko- 
vaičiu, iždininku SL Bernata- jsigijama draugų. Pav. Kenos- 
vičium ir kitais centro valdy- hos “Daily News” leidėjas pa
bos nariais. Atriedėjo ir vienas rašė labai gerą vedamąjį apie 
autobusas iš Marquette Parko WLD šeštadienį prieš šventę, 
su vaadovais J. Bagžium ir B.! Jis yra nuolatinis LD lankyto- 
Sebastijonu. Dalyvavo grupė jas. Rengėjams daug padėjo pa 
gen. T. Daukanto jurų šaulių laikyti gerą svečių nuotaiką 
su pirmininku Ed. Vengiansku, stud, šalnos orkestras, pasisiū- 
Rackfordo veikėjai P. šernas lęs pagroti šokiams, 
ir Aug. Pocius, Milwaukees 
LB pirmininkas Vyt. Janušo
nis ir daug mielų svečių, ku
riuos visu sunku išvardinti.
. Programa paminėti Paverg
tas Tautas, ir ažymėti JAV 200 
m. sukaktį prasidėjo 3 vai. po 
rpietų. Pakvietus garbės sve
čius, kurių buvo apščiai ir ku
riuos bandysiu bent dalinai su 
minėti, rengimo komiteto pir
mininkas J. Milišauskas, pas
veikino susirinkusius ir pro
gramą pravesti pakvietė J. Mi- 
lišauską, Jr. Į garbės svečius 
buvo pakviesti Kenoshos bur
mistras Paul NV. Saftig, Racine 
burmistro atstovas, Wis. sėn. 
John E. Maurer, Wis. Rūmų 
narys. Eugene Dorff, 1 tn. com 
du. Jeffrey S. Renk, USN, kun. 
J. Kupris, kun. St Saplis, MIC 
kun. Wincent Schneider, estų, 
latvių, ukraisiečių, šaulių ats
tovai ir eilė kitų.

Kenoshos bardaskučiu cho
ras, vad. Donald Croauch, su
giedojo JAV himną. ? Lietuvos 
himną giedojo Ida Tamulėnie- 
nė. Pasižadėjimą vėliavai pers 
kaitė Kenoshos šerifas- Edvin 

- S. Polansky. Invokaciją pers
kaitė kun. St. Saplis, MJC. Po 
to, buvo įneštos tautinės ir or
ganizacijų vėliavos — viso 16. 
■prieš programos pradėjimą 
■apie valandą laiko grojo di
džiulis Racine “Elks” jaunimo 
orkestras, prfdavęs daug ūpo 
šventės dalyviams.

• Prieš pradedant kalbas ir 
sveikinamus buvo perskaity
tos Wis-: gubernatoriaus Pat
rick Lucey, Kenoshos burmist
ro Paul Safting ir Racine bur
mistro Stephen Olsen proklo- 
macijos, skelbiančios Wis. Lie 
tuvių dieną. Pirmasis kalbėjo 
Paul Safting ir pristatė sen. 
John Maurter. Taip pat kalbė
jo Casimir Oksas, angliškai ir 
lietuviškai. Visį kalbėtojai kai 
bėjo trumpai ir patriotiškai, 
todėl jie buvo atydžiai išklau- ' 
syti ir visiems patiko.

Po kalbų buvo meninė pro
grama, kurią pravedė Rima 
(Kažemėkaifytė. Dalyvavo uk-

tautinių šokių. Ypač geri buvo! 
ukrainiečiai, bet, žinoma, ne-* 
atsiliko ir lietuviukai. Progra-' 
ma buvo užbaigta palriotinė- 
uiis dainomis, kurias dainavo! 
barzdaskučių choras ir, vėliavų j 
išnešimu. f Į

Po programos garbės svečiai | 
buvo pakviesti vaisi nis ir kai > 
kurie svečiavosi iki pabaigos. 
Svečiai amerikiečiai domėjosi 
mūsų problemomis ir etninių; 
gritpių itikalais. Tokiu būdui

Aplamai šventė .praėjo gero
je nuotaikoje, svečiai ir šeimi
ninkai gražiai bendradarbiavo,- 
tik gaila, kad virtuvė, kuriai i 
vadovavo Racine Lietuvių mo
terų klubas su talkininkėmis, 
negalėjo visų aprūpinti mais. 
tu, nes jis per greitai pasibai
gė, mat buvo žymiai daugiau, 
kaip .rengėjai buvo numatę — 
apie 1500 asmenų.

TORNADO

; šą p;ul< ką po pikniko su už- 
i:i. !.;i;il:i Jiems pagarba.

Myiėii Lieluvą-tai mylėti lie 
i ':\į i<- ištiesti reikalingiems 
i laulifčiains pagelbos ranką, 
kuriu daugel turim visam pa
sauly. Tad, le ranka ranką 

: s;.a;i<lžia —- petys petį remia 
Į broliškai. Pirmyn su Balfu 
į: tirli amžiną brolių Lietuvą.
I Tadėl l Balfą — į Balfą Mie
lieji, Kur rinksis Tavieji — pa 
sidžiaugti kartu: Artimo mei- 
lei-leiktų širdžių vainiku.

Ant. Keikia

UŽSIENIEČIAI PASTEBI
Besi lanką užsieniečiai JAV pa 

stebi, kad amerikiečiai yra (Irau 
giški ir linkę padėti šypsodamie
si. Tokių, esą, reiškinių nedaug 
kur randama pasaulyje.

Antra, ką užsieniečiai pastebi 
Amerikoje, tai prisilaikymas įs
tatymų: motoristai sustoja prie 
šviesų tuščioje gatvėje 5 vai. ry
to,nevežiuojant jokioms kitoms 
mašinoms. “Mes taip niekad pas 
save nedarome, jei gatvė yra tu
ščia nėra mašinų”, — sakė už
sienietis.

ENERGIJOS KLAUSIMU

RICHARD NIKSONAS
VISAI NESIJAUDINA

amerikiečių mano, kad Richar
das Niksonas, pasitraukęs už ša
šo (laša Pacifiko mūro sienų, 
nužemintas ir nusiminęs, bet jo 
Kaimynai sako, kad nieko pana
šaus nė.a. iJuvęs ga.ingiaiLsias

Jo įkiltuosius Rūmus prieš dve
jus metus Watergate skandalo 
nusvilintas, bet savo negarbingo 
pas;traukimo autuosiuose meti
nėse sukaktuvėse praeitą pirma
dienį šimtui milijonų televizijos

iš prezidento ofiso kadangi ne
turėjęs savo rankose galios pa
grindo. Kaimynai sako, kad bu
vęs prezidentas daug skaito ir 
rašo savo memuarus, dažnai lan
ko sĮM>rto žaidynes ir vaikšto sa
vo privačiame paplūdimyje pa
jūriais, apsivilkęs prezidento 
ženklu pažymėtu lengvu ap
siaustu.

je su dideliu glėbiu gėlių įdėta cevičiaus, kuris liepos 26 d. vi-.
kenošietės Juškienės fotonuo- siems laikams iškeliavo į “ana pasiruošimas artėjančiam, Rug

„ . . . ...... ..„p trauka. Žinoma apie rengiama, piji”. Jis jau eilė metu su bū- pjūčioTa.g>, Syhktoji WLD pra-JKenoshoje pavergt„ tautų m;.Į - J ’ |BJ

Rūpestingai buvo svarstytas

ėjo sklandžiai ir su geru pasi-i 
sekimu. Būtų gražu ir naudin
ga, kad Wisconsino lietuviai 
galėtų ir toliau tęsti tą tradici
ją, bet niaukstosi debesėliai ir 
mūšų padangėje. Pasigirsta 
balsų, kad tradicijos atsisaky
tume, ne dėl nesutarimo ar 
nepritarimo tai idėjai, bet kad 
esame techniškai išsisėmė ir 
pavargę. Aiškiau sakant, kad 
mūsų per mažai tokius dide
lius renginius ruošti. Būtų gai 
la, kad nebegalėtumėme pla
tesniu mastu pabendrauti su 
kitų.kolonijii lietuviais ir ame 
rikiečiais, kurie prijaučia mū
sų idėjoms. Turime pasitempti 
ir ieškoti naujų pajėgų ir talki 
ninku, kurie mums padėtų.

WLD įvyko šv. Teresės pa
rapijos ąžuolyne, Kenosha, Wis.

Jurgis Milas

nėjimą, tai neidėjo nė pusės žo 
delio, o kenošiečiams tai pasi
didžiavimas, kad jų tutietė ten 
Vilniuje įdėta į pirmąjį pus.- 
lapį.

Tik daug kas stebisi, kodėl 
abu Juškai savo pažistamiems, 
net ir artimiesiems, vengia bet 
ką papasakoti apie okupuotą 
Lietuvą ir Vilnių. Matyti toks 
jau buvo duotas “ukazas”, tai 
geriau nepasakoti nei kas ten 

lyra gero, nei kas blogo. Tyla

d., didžiąjam —tra- 
!riu rockfordiečių, kenošiečių diciniam'piknikui, Polonia Gro 
Lietuvių; Dienas aplankydavo. ! ve sode, Archer ir 46 gatvėj. 

Patogus nuvažiavimas ir gry- 
žimas miesto autobusais.

Daug kas iš keftosrečįų šį kar
tą pasiges irvisada malonaus 
svečio iš Rocldordo Juozo Ba-

Kenošietis

Ruošiasi didžiajam piknikui — 
rugpiūčio 22 dieną

Rugpiūčio 1 d. įvyko Chiea
gos apsk. valdybos ir skyrių 
atstovų posėdis kurį atidarė, 
apskr., valdybos pirm. p. Va
lerijonas Šimkus ir pravedė, 
kaip visuomet, su pasigėrtinu 
darnumu. Praeito posiedžio 
protokolą skaitė, protok, sek- 
ret. p. G. Giedrai tvtė, kuris bu

> i ■ . ■

vo priimtas be pataisų.

į Nutarta stengtis, surengti 
didelį ir nuotaikingą pikniką, 
ir prašomos visos organizaci
jos tą dieną susilaikyti nuo ki 
tų renginių. Jaunus-senus ir 
vidutinius, ilksmins A. Ramo- 
nio orkestras, su visiems mė
gstamoms melodijoms.

Naujas arabų žemės alyvos iš
vežimo draudimas — embargo, 
jei toks būtų, paliestų Ameriką 
labai skaudžiai. Tačiau valdžios 
įstaigos į tai kažkaip žiūri labai 
šaltai. Jos nesiskubina ieškoti 
naujų energijos šaltinių. Jei jos 
ir daro ką nors, tai labai lėtai. 
Tuo tarpu vidaus žemės alyvos 
gamyba yra kritusi iki 8 mil. sta 
tinių per dieną., o svetimos aly
vos Įvežimas padidėjęs 41%.

Kartais alkoholis gali pakeisti 
dalinai benziną, primaišius jo Į 
benziną 50%. Bet šis klausimas, 
esąs, yra perbrangus ir todėl ne 
aktualus. Vietoj to, Vašingtonas 
pasiryžęs išleisti 7 mil. dol. vėjo 
bandymams. Jis pasiryžęs pasta
tyti didelio masto vėjo variklį ir 
pažiūrėti kokia iš to bus nauda 
gaminant elektros srovę; bet tai

Rekordinis šaltis
CHICAGO. — šalčiausios nak

ties rugpjūčio 7 d. rekordą Chi- 
:agą turėjo kai temperatūra 6 
zalandą ryto nukrito iki 58 laips
nių. Iki šiol šalčiausios rugp. 
1 d. nakties rekordą Chicaga tu
rėjo 1950 metais, kai rugpiūčio 
7 d. termometras buvo nukri
tęs iki 57 laipsnių. Bendrai visą 
praeitą savaitę Chieagos tempe
ratūra išbuvo 7 laipsniais žemes
nė negu normaliai turėjo būti.

KENOSHA, W1S.
Kenosha čia, Kenosha 

ir ten Vilniuje
Paskutiniuoju laiku Kenos- 

shos ir kitoje spaudoje vis už
tinkamas Kenoshos vardas, są
ryšyje su surengta rugpjūčio 
1 d. pavergtų tautų diena, pa
prastai -čia vadinama “Lietu
viu Diena”. Kenoshos meras 
Paul Saftig, tai dienai yra iš
leidęs ir proklamacija, kuri 
yra patalpinta ir paskelbta 
“Kenosha News”. Ir mūsų lie
tuviškuose laikraščiuose apie 
tą dieną yra rašę Milas, Kaspu
tis, Jonušaitis • ir kt Tik ką 
kaikas gavo iš anos pusės ir 
“Gimtąjį kraštą”, Nr. 21 (485) 
1976 m. gegužės 20 d. Ir šitame 
laikraštyje pirmame puslapy-

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

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

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peri 
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nur< 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį lieci; 
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. kny 
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ.- Minkšti viršel 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiųs 
šiuo adresu:

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

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
NauflanoM galima gauti puikią knygą, kurios papuoš bet kokią 

knygų spinta ar lantyna.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienų 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina S5.

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

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, 
šiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psl.. įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; U dalis, 225 psk, {rišta — $3,00. minkš- 

_ tais viršeliais  ------------------------- —-----------------—-—
1.'.____ ..... “ .

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

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

’ Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima J

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1 73i So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Gra-

__ ____ ___ ______________ $2.00
H.nrlkM T«n«» — T»maL»u»k»s, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

170 psl.---------------------------------------------------------------------M.00
M. Gudeli*, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai* 232 

puslapiai S3.00
Knygų užsakant reikia pridėti 25 et. pašto Išlaidoms.

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

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmin**, A KISS IN THE DARK. Pikantižkų Ir intymią nuotykh 

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

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

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

Dauguma šių knygą yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas ganma įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą. /

1739 South Halsted Street, Chicago, HL. 60608

125,000 doleriu 
paskyrė meilužei

PONTIAC, Mich. — Michiga- 
no milijonierius Jack Rose, pa
skelbus teismo sprendimą iki 
gyvos galvos sėdėti kalėjime už 
pastangas nužudyti žmoną, ban
dė nusižudyti, sugerdamas sija- 
nūro nuodus.

Vėliau paaiškėjo, kad jis buvo 
parašęs testamentą, kuriuo jis 
išskirstė visą savo turtą, pa
skirdamas 125,000 dol. meilužei, 
25,000 dol. meilužės motinai, o 
likusius pinigus ir 100,000 dol. 
.vertės nejudomą turtą — trims 

įbroliams. Iš viso nuleistojo 
liais, bet. ir šie bandymai dar to- Roąe turtas yra vertas 1,100,000 

dol.

Su lietuvišku-patrijotišku dė vėliau plačiai panaudoti praktiš
kai gyvenime — daugelis metų 
priešaky. Taipgi nepasigailėta 
pinigų pabandyti New HampsĮjį 

niai — nenuilstami darbuoto- re šildyti namus saulės spindu- 
jiai: riteriški samaritiečiai 
kuriems visiems pareikšim vie' Ii nuo praktiško pritaikymo.

kinguinu, reikia pabrėžti, kad 
Balfo pikniko paruošimo naš
tą, apsiėmė tie patys nuolati-

UNIVERSAL

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir
jos išėmimo. . d 4

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

Taupykite dabar.

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

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

Įsteigta 1923 metais. , ■ TEL. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Darbai ir plepalai

j energijos parodė glaudus Amerikos Lietuvių Tarybos 
bendradarbis sen. Charles H. Persy. Jis, kalbėdamas apie 
aneksijos nepripažinimą, tarė šiuos žodžius:

“Ponas prezidente, priėmimas senatui rezoliu
ciją Nr. 319, Pabaltijo rezoliuciją, parodo musų su- 
surūpinijną Pabaltijo valstybių gyventojais, jau 36 
metus negalinčiais tvarkyti savo reikalų jų pačių 
būdais, kurie kenčia svetimą intervenciją Į visus tau- 
gyvenimo aspektus, prie negali naudotis tautinio 
suverenumo teisėmis, šia proga oš noriu pa
reikšti savo pagarbą Amerikoje velkančiom lietu
vių, latvių ir estų bendruomenėms, kurios giliai ti? 
ki savo protėvių paveldėjimu ir kurie nuolat prime
na Arųerikos gyventojams apie viltis gj'venančių 
svetimų vergijoje. Jeigu šiame krašte nebūtų nacio
nalinių ir lokalinių Pabaltiečių organizacijų, Pabal
tijo tautų laisvės kova nebūtų mūsų dienotvarkės 
pirmoje vietoje nes senojo krašto gyventojai oku
panto yra nutildyti ir negali tiesioginiai kreiptis Į 
mus. Bet šios puikios kolonijos, jų laikraščiai, jų ra
dijo programos, ir jų gerai informuoti ir suprantan- 
tieji vadai, nuolat mums kalba apie tuos, kurie ne
gali patys savo reikalų ginti. Iš mano pusės dužiau
sia pagarba. Aš esu patenkintas, kad JAV senatas 
priėmė šią rezoliuciją, kaip dekdaraciją, kad mes at
mintume, kad rūpintumes, ir kad mes remtume pre
zidento Fordo vedamą Pabaltijo kraštų aneksijos ne-

J. ŠARAPNICKAS

Lietuvos laisvės klausimu suklaidinta marijonų va- 
dobybė ir toliau tebelaiko tuos pačius redaktorius, kurie 
gerokai pakenkė ne tik lietuviams, bet ir lietuviams katali 
kams. Jie pasamdė tokius žmones, kurie bando Ameri
kos lietuvius sukti visai kitokia kryptimi, negu didelė 
Amerikos lietuvių dauguma nori eiti. Jie dar ir šiandien 
Įtikinėja savo skaitytojus, kad nieko naudingo nepada
riusi politikų grupelė dar ir šiandien ne tik Washingto
ne, bet ir kitose vietose dirba naudingą darbą.

Koks tas darbas, nei korespondencijose iš Philadel- 
phijos, nei paskaitomis iš New Yorko, nei melagingais 
gandais iš Cicero nieko konkretaus nepraneša. “Užmeg
zti glaudžius ryšius su Washington© Įstaigomis” arba 
“Įsigyti visą eilė naudingą pažinčių’7 bet nepasakyti Įs
taigos vardo ir nepaminėti naujos pažinties galimos nau
dos yra tuščiausias plepalas, kuris dar ir šiandien lietu
viams leidžiamas.

Amerikos Lietuvių Taryba dirba pati sunkiausią 
darbą Amerikoje. Ji nesigiria daromais darbais. Ji pra
neša, kai darbas jau yra padarytas. Karti praeities pa
tirtis jai parodė, kad reikia dirbti labai atsargiai. Ple
palais gyvenantieji žmonės yra pavydūs. Jie patys nepa
jėgia, nemoka ar nesupranta, kaip didesnį darbą orga
nizuoti, tai pavydi tiems, kurie tą darbą dirba. Jie jau 
išardė vieną paruoštą lietuvių pasikalbėjimą su šio kraš
to prezidentu. Kad ateityje jie negalėtų panašaus smū
gio kirsti, teko dirbti be jokių informacijų apie vedamą 
darbą. Nepranešta net tiems, kurie panašiais atvejais bū
davo informuojami. Jie patyrė, kai jau buvo atlikti pa
tys svarbiausieji darbai ne tik Valstybės Departamente, 
bet ir atstovų rūmu užsienio komitete. Apie atstovų rū-i 
mų vienbalsę rezoliuciją plepiai šį kartą patyrė, kada ji'vusios JAV administracijos, to nesirengia! daryti ir da- 
buvo priimta ir paskelbta. bartinė. Jeigu vienas kitas pareigūnas ir būtų linkęs

daryti dar daugiau nuolaidų rusams, tai senato rezoHu- 
cija uždraus jiems tai daryti.

Aneksijos nepripažįstančias rezoliucijas atstotų rū
muose ir senate pravedė Amerikos Lietuvių Tarybos ini
ciatyva, jos Įgalioti ir Įpareigoti pareigūnai. Tai yra di
delis darbas. Tuo tarpu kiti politikai tiktai plepa.

Pas draugus ir gimines ylakiškius ChicagoĮe
Pagal iš anksto sudarytą ke- Spaudžiu vėl skambutį ir 

lionės planą seimni pasibaigus niekas nepasirodo. Pagaliau mė- 
Ghicagoj’e lankiau kaimynus iš ginu belstis į viršutines duris.

Geroje nuotaikoje besikalbant 
atvyko ir ponia Stravinskienė. 
Namų šeimininkas, po mūsų pa
sisveikinimo tęsė toliau pokalbį 
apie lietuvišką veiklą, apgailes
tavo vykstančias negeroves L.

vėl

Lietuvos ir pažįstamus. Po sei-
pripažinimo politiką. Aš turiu vilties, kad tarptauti- mo paskambinau savo artimam
nės žinių agentūros, kaip ir Amerikos Balsas, Lais
vės Radijas ir Laisvos Europos Racijas nuneš šią 
žinią i Sovietų Sąjungą, praneš Rytų Europos tau
toms ir visam pasauliui.”
Sen. Percy pareiškimas buvo didžiosios spaudos iš

nešiotas ne tik po visą pasaulį, bet jis buvo pakartotas vi
somis galingomis radijo stotimis, kurios informuoja ru
sų pavergtus gyventojus, nieko nerandančius sovietinė
je spaudoje ir nieko negalinčios užgirsti is Sovietų radi
jo stočių. Senatorius Percy kalbėjo ne vien tiktai savo 
vardu, jis priminė, kad visiems verta priremti , petį ir 
prie dabartinės prezidento Fordo ūžsiemor politikos, ne
pripažįstančios sovietų okupacijai Rytų Europoje ir ne
pripažįstančiai Lietuvos, Latvijos ir Estijos prijungimo 
prie Sovietų Sąjungos. ,

Sovietų valdžios propagandos mašinerija, įleidusi 
savo nagus Į visą eilę stambių amerikiečių organizaciją 
skelbė, kad prezidentas Fordas Helsinkyje pritino so
vietų aneksiją ir perleido sovietų valdžion milijonus ru
sų pavergtų žmonių. Tai buvo biaurūs melas, paskelbtas 
net lietuvišku marijonų spaudoje. Šen. Percy pareiški
mas senate ir vienbalsis senato nutarimas priimti anek
sijos nepripažįstančią rezoliuciją aiškiai parodo,- kad 
JAV nesirengė ir nesirengia Lietuvos prijungimo prie 

| Sovietų Sąjungos pripažinti. To nepadarė anksčiau bu-

buvo priimta ir paskelbta.
Panašiai teko dirbti ir senate. Pirmiausia teko susi

tarti su Įtakingesniais senato užsienio komiteto na
riais. Vėliau teko kontaktuoti didelę senatorių daugumą 
ir gauti jų pritarimą Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraštų 
aneksiją liečiančiai rezoliucijai. Amerikos Lietuvių Ta
rybos atstovams teko vengti tų mūsų tautiečių, kurie ga-

PAVASARIS EINA KARPATŲ 
KALNAIS

KIEK ČEKAMS TEKO MOKĖTI?

Sovietų maršalai, visa kam vadovybė ir keli po
litinio biuro nariai buvo pasiryžę sunaikinti čekus, 
jeigu būtų reikalo, tai kelis šimtus jų sušaudyti ir baig
ti visą čekoslvoakijos atodrėkio laikotarpį, bet dide
lė politinio biuro narių dauguma vis dėlto nebedrį
so to padaryti. Užsienio reikalų ministerija gavo ne- 
paprastai daug telegramų iš įvairių pasaulio vietų, 
kuriose palys komunistai protestavo prieš Čekoslova
kijos komunistinės valdžios areštas ir invaziją j ko
munistinį kraštą

Iš Maskvos atėjęs pranešimas sakė, kad Dubčekas 
ir prezidentas Svubada tariasi su rusais svarbiais vals

tybės reikalais, ir pažymėjo, kad jiems dar teks kiek 
ilgiau užtrukti. Pranešimas iš Maskvos sakė, kad į 
pasitarimus įsitraukė ir čekų užsienio reikalų minis- 
teris černik. Kad pasitarimuose dalyvavo du sovieti
nio tipo komunistai, tai Maskvos pranešimas to visai 
neminėjo.

Tuo tarpu pačioje Pragoję paruoštas pranešimas 
sakė, kad Į Maskvą buvo iškviestas ir Aleksandras 
Dubčekas, dešiniųjų oportunistų vadas. Pranešimas 
buvo neaiškus, bet tropai užsiminta, kad Dubčekas 
ruošė perversmą prieš komunistinę tėvynę. Nepasa
kyta, prieš kurią tėvynę, bet komunistams to jau pa
kako.

Maskva būtų ir toliau variusi prieš Dubčeką, bet 
ji privalėjo prikąsti liežuvį ir suvaldyti grieštesnės 
partijos linijos narius. Maskva aiškiai žinojo, kad ji 
gali labai daug padaryti, bet jai reikėjo suda 
ryti įspūdį, kad ne tik prezidentas Svdboda pasilieka 
valstybės priešakyje, bet kad ir su Dubčeku rasta 
bendra kalba, kai jis atsisakė nuo savo reformų — 
sudemokratinti Čekų komunistų partiją. Ji turėjo 
pasilikti tokia, kokia buvo, svarbiausius sprendimus 
turėjo padaryti partijos centro komitetas, politinio, 
biuro patarimas. Dubčekas taip pat privalo atsisakyti 
spaudos laisvės, kuri leidžia net kritikuoti sovietų 
valdžią, krašto pramonę ir net sovietų katro vadus, iš
vadavusias kraštą nuo Vokietijos nacių.

Dubčekas nieko nesakė, bet prezidentas Svoboda, 
pasižiūrėjęs į sudaužytą ir dar pamėtynavusį Dubče- 
ką. 'pareiškė, kad priimamos pagrindinai sovietų val
džios reikalavimai. Bet jis pabrėžė, kad sovietų ka
ro jėgos privalės pasitraukti iš Čekoslovakijos. Brež
nevas sutiko atšaukti sovietų karo jėgas, bet pastebė-
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kaimynui iš Lietuvos Antanui 
Paulauskui, kuris mane paėmė 
iš Pick Congress hotelio ir par
sivežė į savo namus Moząrt gat
vėje. z ■" ■ ' ■ - - ■

Besisvečiuodamas daug ką su
žinojau apie Čikagoje gyvenan
čius ylakiškius ir Ylakius, ten 
kur jaunystėje augome kartu. 
Aplankius Antaną man paliko 
geras pris'iminimas, nes Antanas 
koks buvo anksčiau, toks tebėra 
ir dabar: ištikimas savo gimtam 
kraštui Lietuvai ir dėl jos sie
lojasi. Pasivaišinus, paskambi
nau Naujienų bendradarbiui, 
Lietuvių Spaudos klubo steigė
jui ir pirmininkui bei Tiesos Žo-. 
džio redaktoriui teisininkui Pet
rui Stravinskui.

. Radęs namuose P. Stravins
ką prašiau mielą kaimyną An
taną, kad nuvežtų iki jo. Prieš 
važiuojant paprašiau perskaity
tas Naujienas, neš be Naujienų, 
pagal seną įpratimą sunku už
migti.

Nuvykęs į 6648 Albany žiūriu 
— kelių būtų namas. Įeinu į 
prieŠbučio kambarį, žiūriu 4 
skambučiai: Randu vieną su už
rašu Petras Stravinskas, Lie
tuvių Spaudos klubas. Savo kai
mynui Antanui sakau, kad pa
taikėme, čia gyvena P. Stravins
kas. Paspaudžiu skambutį ir 
laukiame koi kas nors atidarys 
duris į viršutinius butus eiti. 

; Laukiame — niekas nepasirodo. 
Galvojame gal kieme randasi.

Niekas neateina. Tada atidarau 
duris ir žiūriu —- laiptai į viršų. 
Užlipu laiptais Į viršų, pasibel
džiu į duris. Duris atidarp mo
teris. Klausiu, kur gyvena Stra
vinskas. Liepė eiti vieną ąukš-

j tą žemyn. Ten gyvena Strąvrns- 
ikas.

I P. Stravinską radau geroje 
nuotaikoje ir mūsų pokalbis nu?

spaudą. Kaip Lietuvių Spaudos 
klubo pirmininkas ir Tiesos žo
džio Redaktorius supažindino 
mane su klubo veikla ir džiaugė
si, kad dienraštis Naujienos ne
pasimetė sąrišyje su Įvykusia 
Helsinkio konferencija ir tvirtai 
laikosi prieš Lietuvos okupantą, 
o Naujienų redaktorius M. Gu
delis leidžia dienraštyje Nau
jienose aprašyti. Raudos klu
bo veiklą ir paskelbti susidariu
sią korespondenciją liečiančią 
Tiesos žodyje. P. Stravinskas po-, 
kalbyje apie spaudą pabrėždavo, 
kad rašant į spaudą reikia laik
raščiui perduoti teisingas ži
nias. .

Besikalbant paklausiau P. 
Stravinską. Esi Lietuvių Spau
dos klubo pirmininkas, Tiesos 
žodžio redaktorius, ’ rašote Į 
spaudą. Iš kur ta energija ir 
laikas ’. Atsąkė,. visaip būpa. 
Kartais dienos metu reikią eiti 
pailsėti, o kartais viŪufnjaktyję 
y ta geras ūpas rašymui. Paste
bėjau, kad P. Stravinskas turi 
labai gerą atmintį ir rašant į 
spiaūdą, atmintis yra geras pa- 
gdbininkas. ' T .

nia Stravinskienė yra šviesios 
orientacijos ir apie tas visas ne
geroves, kurios pasireiškia ; iš 
frontininkų, tupi teisingą nuo
monę.

Pirmą kartą atvykus pas p, 
Stravinskus jie nian sudarė ge- 
rą nuotaiką abu malonau būdo, 
draugiški ir vaišingi.
r Kadangi laikas normuotas ir 
turiu aplankyti daugiau pažįs- 
tarnų paskambinau J. Stankū
nui, kad Atvykstu šu automobi
liu, nesz turėjau porą čemodanų 
su rūbais. * .

Atvykus J. Stankūnui atsi
sveikinau su mielais p. Stravinsr 
kais, ir už kelių minučių auto
mobilis sustojo prie j. Stankūno 
namų. . ’ . .

Kada 1944 m, spalio' 16 5.50-

jėgomis veržėsi į Sedos’ mieš
tą, jie susidūrė su Žemaičių lie
tuvių ^tflkb pajėgoimš. Žemai
čių pulko pajėgos buVo silpnai 
ginkluotos. Sunkieji pabūklai tū
rėjo normuotą skaičių sviedi
nių. Teko girdėti iš prie artileri
jos buvusių karių, kad 7 Sovietų 
tankus numušę, pritrūko sviedi
nių ir turėjo pasitraukti. Bend
rai žemaičių lietuvių' pulkas prie 
Sėdos buvo silpnai ginkluotas. 
Be abejo, apie tai iš anksto ži
nojo štabo karininkai ir fronte 
esą karininkai, bet nesugebėjo 
šį trūkumą sumaniai išlaviruo? 
ti.

(Bus daugiau)

jo, kad vakarų pasienius saugos sovietų raudonoji 
armija.

Sovietų valdžios atstovai pareikalavo, kad" į parti
jos centro komitetą ir partijos politinį biurą būtų pri
imti visi tie komunistai, kurie paskutiniais keliais mė
nesiais buvo išmesti iš politibiuro ir partijos centro ko
miteto. Gen. Svoboda sutiko ir su šiais reikalavimais.

Prezidentui Svobodai sutikus priimti pagrindinius 
sovietų reikalavimus, Brežnevas pats pasiūlė palikti 
gen. Svobodą valsty’bės priešakyje. Jis grįš iš Maskvos 
Čekoslovakijos prezidentu. Svoboda tuojau paklausė, 
o kaip bus su Dubčeku. šiuo reikalu kilo didelės dis
kusijos, bet galų gale jie sutiko palikti Dubčeką par
tijos sekretoriaus ir premjero pareigose. Tiktai ten 
pat Maskvoje jam buvo gerokai aprėžta galia. Jis kiek
vieną kartą privalės kreipti dėmesį į partijos centro 
komiteto narių reikalavimus ir patarimus.

Prezidentas Svoboda privalėjo pasižadėti praves
ti naują spaudos ir susirinkimų Įstatymą, kuris už
draustų čekų laikraštininkams kritikoti Sovietų Są
jungą, sovietų valdžios žmones ir karo jėgas. Dubče- 
kui nepatiko Maskvoje vykstantieji “pasitarimai”, nes 
jis netikėjo sovietų valdžios pažadais. Brežnevas ir 
Kosyginas Ciernoje ir Bratislavoje buvo prižadėję ne
siųsti sovietų karo jėgų, o vėliau pralaužė visas čekų 
sienas, suėmė valdžias narius ir okupavo kraštą. Dub
čekas negalėjo suprasti, kaip sovietų valdžios atsto
vai, įsakė čekistams jį kankinti, dabar vėį . nori rasti 
ne tik bendre kalbą, bet įr bendrą danbą. K&ip jis ga
li, iš viso, dirbti, kada jo šonkauliai sulaužyt, dantys 
išdaužyti, akys pamėlynavusios?, Maskvoje.' vykusiuo
se pasitarimuose Dubčekas veik nieko nekalbėjo. Jis 
keliais atvėjais prašė gen. Syobodos eiti į kambarį pa- 
si f ari mams'... irs netikėja^3«WferBasit«QĖ%mrfisU'ru-' 
3^ 1976

sais būtų nuoširdūs ir tikti. Jam atrodė, kad bet ku
rią minutę įsiverš čekistai, suims ne tik jį; bet ir Svo
bodą ir užkankins, kaip jį patį buvo pasiruošę užkan-" 
kinti/ ’ : .

Tuo tarpu tarptautinė padėtis sunkėjo. Čekų ats
tovas prie Jungtinių Tautų įteikė saugumo tarybai 
prašyrmą svarstyti sovietų karb .je^į Įšrvėržiinąį Sfc- 
koslovakiją, Į sauvalę.Pragoję, į čekų valdžitis atsto
vų suėmiiri’ą, katimnią ir net kankhnmą. čekai btrv6 
gerai informuoti. Jų atstovas prie Jungtinių Tautų Ji
ri Hajek oficialiai įteiktame dokumente prašė tarp
tautinės organizacijos intervencijos ir reikalavo tuo
jau atšaukti visąs sovietų karo jėgas iš Čekoslovaki
jos, nes čekai neprašė, kad sovietų karo jėgos įsivetž- 
tų į jų žemę.

Tuo metu Sovietų Sąjungą dantinėse Tautose ats
tovavo Jacob Malikas. Čekų atstovo skundas Jungti
nėms Tautoms jam buvo didžiausią staigmena. Pra->* 
džioje jis stengėsi neleisti jam kalbėti. Jis k&binėjosi 
prie Hajeko įvairiausiais būdais, bet galų gale basta-, 
rasis gavo žodį ir iškėlė viešumon sovietų valdžios 
elgesį ne tik Pragoję, bet visoje Čekoslovakijoje.

Nesulaukę Svobodos ir negavę jokių Žinių iš Čekų 
valdžios, sostinės gyventojai siijudo. Pačioje Progoje, 
didžiausioje Vaclavskie aikštėje. Jie sušaukė milži
nišką mitingą, ieurio kalbėtojai reikalavo tuojau at--, 
šaukti visas sovietų karo jėgas iš Čekoslovakijos. Stu
dentai '. pradėjo piešti -nacių kryžius ąnt sovietų tan
kų:. Studentės koliajo sovietų karininkus, drįstančius 
išlipti iš tanko. Jiems buvo patariama važiuoti namo 
irna gadinti Pragos gatvių.

(Bus daugiau) .
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DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES
K GERKLĖS LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susi tap m

antikomunistinę VEIKTA • Gedviliw 4
, nys.

Kai kada kronikos žinutėje už darbjį rejklM gauti šioks lok^ Janukėnaitė Maksimavičienė, 
pasirodo, kad Mincevičius reda- atlyginimai- Jono žmona, iŠ Remeikių kaimo,
guoja ELTą tialų kalba. Tai kas’ -Mincevičiaus darbą labai U&Mriių valsčiaus 
čia daug naujo, nes kiti ją re- vertina” komunistai. Jų at-

Domo šu
MWIKIAKIMU i ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
Ė44V So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Prnma Ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-EJU04

0R. C. K. BOBELIS 
INKSTU IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

*ox Valley Medical Center 
S60 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Gfisasr HEm lock 4-5849 

Rezid^ 388-2233 
OFISO. VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 1 ' _ 
intrad.. penktadienį nuo. 1—5.-tree.’ 

ir šeštai. tiktai susitarus.

vaL.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medičiuos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, 11L

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

T ei.: 562-272? arba 562-2728

REZ.: Gi 8-0873

DR. Vi. £1SIN ■ EiSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
. GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So/Kedzia Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susiurūaa. Jei neat
siliepia, skambinti Mi 3-0001.

TEL.— BE 3-5893

DR. A 8. GLEViCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą,

DR. K; A. V. JUČAS
561-4635. .

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

Telefonas atsakomas 12 .vai.

Ofiso tel.: HE 4-1818
Rezidencijose PR 6-98Gj.\ ,

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LiGjy SPECIALISTAS
1454 WEST 71st STREET

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK FLECKAS
©PTCMETRISTAS

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

"contact lėnses”.
vai, pagal susitarimą. 'Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ/PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

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

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

Sakalas Vjjcžępis, Viktoro ir 
daguoja kitomis kalbomis. Ki-’siųsti lietuviškomis pavardė- JBYpmslavos sūnūs, gimęs 1942 
tomis kalbomis jos nemačiau,'mį, agentai paskui jį sekioja.‘m. Kaune.

(bet itališkąją mačiau. Tai 30 Net juokas Įpia, kaip jie bėgi-^ stirvickiepė bębrasaitė Kuni- 
ar virš 30 puslapių smulkiu šrif nėja, kai Mincevičius, nekreip gunda, gimuąi Amerikoje, gy
lu parašytas, pasakyčiau, ne damas dėmesio eina, jie skubą 'venusi Arkšvos kalfne, Ylakių 
koks buleteois, bet visas dide- paskui, kai jis staiga grįžta, valsčiuje.
lis laikraštis ar žurnalas. ■ susimeta ir agentas paskui-jį.

Perskaičiau ir. jo paskutinę' 0 “**• .•*•}?? U savu P0“0 
italy kalba knyg, apie kataliku ‘“..“ST
Bažnvčios ir bendrai padėtį Lie . i
tuvoje. Knyga mane suinteraša- J.u ° OnU" .n .
vo. Tuo pačiu susiįdomavau ir ™ls’ / t**1 ^aiU
- , , y, . - . . . skambina. Del perdideho dar-10 darbu. Padariau mažą inter- - ... ...nj i * l , • . t bo Mincevičius mano šita dar- view su juo. Pdelątas atsokme ą
jo, skubiai dirbdamas ir ner- 
vuodamas isj net trenkė po
pierių sukabinti įrankį, kai jau 
kelis perka, ir vis neveikia kaip 
reik, tuojau pagesdamas.

Iš klausinių sužinojau, kad 
ELTą-redaguoja 23 metai. El
tos biuletenio parengimas pa
ima 10 dienų darbo. O mene-j 
sinei jos laidai rinkimas med
žiagos, skaitymas žurnalų, lai
kraščių, bei klausymas radijo, 
televizijos užima visą mėnesį. . . ■ -
Ekspedicijos darbą pats ma- eit? įvykusius masi-
čiau. Pats sudeda j vokus, pats! are^Fs’,.^lir Ch^l?08 poli-
užlipina juos, pidlipina pašto cya. s.u!“ė Ff jrostitaciją -73 
ženklus pats užadresuoja, Ka-1”1 , ?. .JF, . ^>UnP.U^
da galima tokį darbą atlikU?L(^rpmmkus) ir 45 tanąmai ies- 
Laukiau vieną naktį automobi- 
liaus mane nevęžti j užmiestį- 
Po 12-os nakties dega Mince
vičiaus kambary šviesos. Ir tuo 
laiku jis dar dirba.

Be ELTos leidimo yra para
šęs 13 knygų apie komunizmą. 
Paskutinė tiek įdomiai parašy
ta, kad, popiežius perskaitęs 
apsiverkė, jr liepė Benelli, ku- ' 
ris yra pirmoji ranka Bažny
čios administravime, parašyti^ 
leidyklai popiežiaus vardu laiŠ 
ką, kad leidykla leistų tokių 
knygų ir daugiau. . ?... ... ’

Mincevičiaus medžiagą nau
doja laikraščiai, žinių agentū
ros, politikai. Komunistinės 
Kinijos užsienių reikalų minis
terija irgi ją prenumeruoja. 
Prancūzas parašė knygą apie 
komunismą naudodamasis Min 
cevičiaus fotografijomis ir me 
džiaga. Dabar Austrijoje Ru
dolf Schermann rašo knygą 
apie komunizmą ir visą me
džiagą jam pasiuntė Alincevi- 
Čius. Šveicarijos konsulatas Pe
kine" irgi užsisakė jo ELTą. 
Būtinai reikėtų jo knygas iš
versti kitas -didžiąsias kalbas. 
Jei mūšų visoki veiksniai, ku
rių dabar yra daug, to nepada 
rys, tai nusikals laisvinimo 
darbui. Tai pat yra ’būtina ir 
finansinė Mincevičiui parama, 
nes gaunama iš VLIKo parama 
visoms išlaidoms padengti la
bai menka, neskaitant, kad ir

tu parašytas,

Kouiuuislai visaip jam kenkia. ,

bą mesti, ir jau numatęs kur 
vykti, ir lengvai pagyventi. 
Tuomet bus didelė tuštuma mū 
sų laisvinimo .baruose. Todėl 
paskutinis laikas- Mincevičiaus 
■darbu, susirūpinti, kad jis ne
nutrūktų. Rusams tai būtų di 
delis laimėjimas, o mums tik 
nuostolis. A. Petrauskas

GINA PROSTITUCIJĄ
Amerikos Civilinių Laisvių 

Unija (ACLU) ėmėsi'ištirti pra-

Strazdai Ignas ir Pranas, Ig
no sūnūs.

Vengraitė Irena, atvykusi Į 
JAV “Gen. Howze” laivu.

"Ai padarysiu ii tavęs didelę tautą ir palaiminsiu tave Ir tu būsi 
palaiminimas^. —* T Mozės 12:2.
Sitais Viešpaties žodžiais yra patvirtintas pareiškimas, "kad per d^u- 

A Taip nėra dėlto, kad 
Dievo galybė negali apsaugoti muš nuo vargų ir sielvartų, arba kad Vieš
pats nesirūpina mūsų reikalais Taip darosi dėlto, kad Dievo bažnyčia yra

. ,r i " \ 7"? -F '
f L.K.V.S. "Ramovė" Centro V- gey sielvartų mums reikia įeiti j Dievą karalyste”. Taip nėra dėlto, kad

bos ir Chicagos skyr. ramovių ren- 
gįamą koncertą - balių, kuriame pro
gramą išpildys fLdK.V.S. ^Ramovė” 
Cl^velando skyriaus Bamovėną Vyrų pastatyta aštriausiems ištyrimams, auklėjama, lavinama ir mokoma, kad is- 
choras, bilietus galima įsigyti Mar- tyrimuose parodytu savo paklusnumą, ištvermingumą ir ištikimumą Viespa- 
gintuose. 2511 W. 69 St. Koncertas - 
balius įvyks rugsėjo mėn. 18 d. Jau
nimo Centre. -

—Zarasiškiy Klubo metinis piknikas 
—Zarasinė įvyks rugpjūčio 15 (L, sek
madienį, Onos Bruzgulienės sodybo
je, prie Lietuviu Tautinių kapinių, 

, Willow Springs, HL Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti ir praleisti link-

Vengrienė Jagelaitė Elena, Įsznai ^eną su zarasiskiais. Bus geras 
Uudviko ir Teklės duktė, gimu- I
si Utenoje. Ismo” gėrimėlio netruks. Kviečia

T Klubą Valdyba

čiui. Styrimais Dievas mėgina mūsų tikėjimą, kantrumą, pasišventimą, at- 
■*’ sidavimą jam ir mylėjimą Dievo ir tų, kurie yra jo. O dangiškasis atlygi

nimas žadamas tik nugalėtojams.
Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną Bet kur yra mi

rusieji? j t< klausim# atsako knygutė ^Viltis po mirties", kuri< gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, 1LU 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi at
siliepti!

Lietuvos Generalinis Konsu
latas, 6147 
Chicago, IR. 
8334.

So. Artesian Ave.
60620, tel. RE 7-

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendri praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas; 2652 WEST 59th STREET 

Tek; PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Seštadie 
aiais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA 

R. š E R Ė N A S
Jei. WA 5-8063

V. Tumo senis, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71sf STREET 
Ofiso tolofu HEmlock 4-2123 
Rozld. tolof.: Glbson 8-6195

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

Apdrausta* pericrausfymat 
’ iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel,: FRonti^r 6-if82

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

P. ŠILEIKIS, 0. P.
I ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
j Aparatai - lYciezaL Med. Bao- 
■ dažai. Speciali pagalba kojomt
i (Arch Support*) ir 1.1,

2443 WBST 63rd STREET 
Telefonai: PRF841833 ir PR 8-0834

ŪSO West 63rd St., Chicago III. 60629 
Telef.:, PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI

*’ HHUJIK^AS

Linksmumo arba liūdesio valandom 

piu panuosimui ir sezoninės 
aapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT^f $ :&§) 

DAUBARŲ SONUS
5525 So. HarTem Ava. ^1220

kojųsius pirktis lytinių malonu
mų, pasak ACLŪ pranešimą.

ĄCLU Illinojaus skyriaus tei
sinis direktorius David Goldber'- 
ger pareiškė, kad jo organizaci- 
ja-“ilgą laiką buvo prostitucijos 
įstatymų priešas ir tokiu prie
šu . pasiliks”. Jis-,.pasa^ kadi 
ACLU bando nustatyti ar nebu
vo ‘konstitucinio defekto statu-, 
tuose, 'kuriais Chicagos polici-. 
ja vadovavosi darydama maši-i 
nius areštus.

Chicagos policininkės, nuduo
damos , save prostitutėmis, areš
tavo įtariamus klientus, kad jie- 
pareikšdavo-, kokio spec^inįai’ 
lytinio akto jie nori ir koltiąj 
kainą sutinka mokėti. “Mūsų 
nuomone, prostitucija turėtų bū
ti legali”, pareiškė Goldbefger. 
“Tai yra nusikaltimai, kur nė
ra nukentėjusios pusės. Gaila, 
kad policija panaudoja didelius, 
savo resursus prostitutėms ir 
jų klientams areštuoti vietoje, - 
kad tuos resursus naudotų tąk-‘‘ 
Tiems nusikaltimams ir jų išven
gimui, Ar tai -kriminalas pa-? 
klausti “Kiek kaštuoja?” paklau— > 
sė jis retoriškai.

Amerikos Oro Tarnyba 
neperspėjo iš anksto

DENVER. — Sugedę įrengi
mai ir datų sumaišymo kaltė, 
kad Nacionalinė Oro Tarnyba 
neperspėjo Didžiojo Thompsono 

j upės 
neša 
Jogas 
riaus 
9 vąi, 
aukštumo vandens siena nugriu
vo į minėtos Jip<š siaurą tarpe- 

. klį Rocky kalnuose, ant gražiai

Suimti 7 teroristai 
pakeliui į Olimpiadą

WASHINGTONAS. — Fede
ralinės muitinių įstaigos agen
tai Montrealio olimpinių žaidy
nių savaitės bėgyje suareštavo į 
septynis teroro veiksmais . įtar- j. 
tus vyriškius ir keliolika ginklų 
bei narkotikų kontrabandininkų, t 
Suimtųjų tarpe buvo vienas ka- 
nadiškis' kirpėjas, 35 mėtų am- I-

TĖVAS IR SONUS

potvynio iš anksto, pra- 
Marshall .Grace, męteoro- 
tos tarnybos Denver šky- 
vedėjas, kai liepos SI d., 
vakaro netrukus 19 pėdų

Įsikūrusio rezorto tos upės dau-

tina, grasinęs nužudyti Angli
jos karalienę Elzbietą olimpinių 
žaidynių metu. Tas pats kirpė
jas prieš keletą metų buvo areš 
tuotas už nelegalų ginklo turėji
mą ir grasinimą nužudyti pre
zidentą Johnsoną.

Pavojinga pas tokį eiti skųstis 
ar plaukus kirptis.

boję. Nuostolių-priskaičiuota iki sFa I r.vu'
$29,000,000. . 1 SKĄliYT

I MOTUZIENEI
įnirus, vyra Feliksą, dukterį Mirgą ir žentą 
Leonardą Michaels, dukraitę Lenorą ir jos 
vyrą Alan Freeborn nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi

Saulius Šimoliūnas

2533 w. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

z - . ■■ ■ • ■ , I

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBMAMS PASTATYTI

•NąJJJ .KNAS*

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4305-07 So. HERITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

Ccrterio atskaitomybėje 
trūksta apie $150,000 
PLAINS, Ga. — Jimmy Car-' 

ter sekmadienį prisipažino, kad 
apie 3150,000 jo rinkimų kam
panijos organizacijos fonde pa
sigendama trūkstant atskaito
mybės. Jis pasakė neabejojąs, ’ 
kad kai kuriuos tų pinigų gave-- 
jai pasilaikė.

Tokį pareiškimą Carter padarė 
atsiliepdamas į laikraščio Los 
Angeles Times istoriją esą de
mokratų prezidentinio kandida 
to kampanija davė dovanų juo 
džių ministeriams ^kunigams), 
kurie jį parėmė Kalifornijos 
pirminiuose rinkimuose, išlaidas 
apmokėdami ‘gatvės pinigais”, 
už kuriuos nėra tikslios atakai- ; 
tomybės.

“Aš neturiu jokios abejonės, ■ 
kėd tokioje masinėje kampani
joje per visą kraštą pasitaiko., 
žmonių, tiek juodųjų, tiek bal
tųjų, kurie pinigų dalj. pašilais 
ko sau. Tai yra ko beveik neį
manoma išvengti”, pasakė Car
ter. . j

Carter dar pridūrė: “Aišku, 
man tai kenkia politiškai”.

Uždarytos dvi maudyklės
EVANSTON, Ill. — Dar dvie- 

jųlChicagos prienfiesčių paplūdi
miai — Kenilworth ir Glencoe 
uždaryti, kadangi kai kurie ten 
išsimaudę gavo odos niežtėjimą, 
vadinama “plaukikų niežtas”. 
Wihnette maudyklės jau diena, 
anksčiau uždarytos.

BALYS MULIOLIS
^ockweir’ užeigos savininkas

• —< •' - Gyv. 3957 So. Rockwell Street

Mirė 1976 m. rugpjūčio 11 d., 10:00 vai. ryto, sulaukęs 73 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Alytaus apskr.

^ Amerikoje išgyveno 26 metus.

Paliko nuliūdę: žmona Ona (Saltonaitė), sūnus Vytautas, jo žmo
na Lilly, anūkai — Laura, Vida^ Viktoras ir Raimondas, brolio sū
nus Antanas Muliolis, gyv. Hamiltone, Canadoje, pusbrolis Ignas Mu- 
liolis, gyv. Cleveland, Ohio, švogerka Bronė Rusteikienė su vyru 
Vytautu, švogerkos vaikai — Kęstutis Dirkis su žmona Rasa ir jo sei
mą, Vytenis Dirkis sū žmona Angela ir jų šeima, taip pat Lidija Ru
steikaitė, švogerio sūnus Vytautas Volertas su žmona Brone, Lietu
voje likusi švogerka Antosė Volertienė su šeima ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami Lietuvoje ir Amerikoje.

Priklausė BLPT Klubui Krivūlė, Dzūkų Draugijai, Tauragės Lie
tuvių klubui, Lietuvos Vyčių organizacijai, Brighton Parko Lietuvių 
Namų savininkų klubui, buvo Chicagos Lietuvių Operos mecenatas.

Kūnas pašarvotas P. Bieliūno koplyčioje, 4348 S. California Ave. 
šeštadienį, rugpjūčio 14 diena 9-00 vai. ryto bus lydimas iš kop

lyčios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus.laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

■ Visi a. a. Balto Mulionio giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar- 
navimą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnūs, martiz anūkai; sūnėnas, pusbrolis, švogerka ir 

.kiti giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

Tauriam Lietuviui

A A. JUOZUI IVANAUSKUI

. mirus, jo žmonai Romai, dukrai -Irenai, sū- 
rfumš Juozhilir Failliui, uošvei Elenai Olšau-. 
skjenei, ^inlinSrns Įr artimiesiems nuošir-1 
džią užuojautą reiškia

Jonas Kreivėnas

MtMIERMšKOS ‘AIR-GONDITIONED KOPLYČIOS

.Chicagos 
Lietuviu 
Laidotuvių 
rMrektorių 
Associacijos

AMBULANCE
PATARNAVI
MAS DIENĄ

IR NAKTĮ.,

TURIME 
Koplyčias 

visose MIESTO 
DALYSE.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
33117 So. i J TU.A MCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Aye^ Cicero, 411. Phone: .OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpuHic 7-1213
2314 WEST 2.3rd PLACE Virginia 7-6672
1T028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo? Hills, Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

. ............................... HILU I i

Phone: Y Arda 7-1911
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oduoju Penk

ren-

Maloniai kviečiame visus d ra-

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

Šeštadieni ir

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

nimni nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

STENKIMĖS TEISINGU

ATSAKYMU PASINAUDOTI

Pirma nužudė imėįtn 
paskui apvogė namus

185 North Waboh Areno* 
2nd Floor Chieągo, HL 60601

see us for 
financing

2625 WEST 71 STREET
Tel 737-7200; arba 737-8534

PERSONAL•
Asmeny Ieško

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nimu Statyba Ir Ramentas

dabar pavadi 
cadieniu.

Iš suaikjpasi ijų jau 27 žmonės 
mirė. Nustatyta, kad- liepos 2& 
dieną buvo lit, kurią legionieriai 
apsikrėtė ar buvo apkrėsti. Li
gos rūšis ir priežastis rūpestin
gai tebetiriama.

Call Frank Zapolls 
320814 W.95th St.

GA 4-8654

NAUJIENOS, 
T'39 So. Halsted St, 

Chicago, Hl. 60608

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savejegularty!

REMKITE TUOS BlZNIERIUS, 
KGRIE GARSINASI 

“N A U JI EN OS E”

• Doverio miesto pakrantėse 
yra seniausias pastatas visoje 
Anglijoje. .Tai švyturys, pasta
tytas romėnų prieš 1900 me-

Prograirios vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. 71 St 
Chicago, Iltį 60629 Tel. 778-5374.

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. —
3333 So. Halsted ct., Chicago, HL 60608.

V. VALANTINAS

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So WESTERN AVE. 

Chicago. TH. 60609 Teel. VT 7-3447

FETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauil namai ir remonto darbai 
atliekami sulis užsakymu.

JULIUS rETINGIS, savininkas 
77Š-8166

HARRISBURG, Pa. Visi 135 
legionieriai, išskiriant vieną, ku
rie susirgo paslaptingąja liga, 
penktadienį, liepos 23 dieną kon
vencijoje dalyvavo. Ta diena

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NE&ZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, lit 60632. Tai. Y A 7-5980
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prasidėjo birželio 4 d. ir yra kiekvieną penktadienio vakarą 
nuo 10 iki 11-tos vai. iš W0PA stoties 1490 AM banga.

NEDUODA IZRAELIUI 
RAMYBĖS

M. A. š IM K U S
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu; 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj.Siunčiu__________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE- — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

A. TVER A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir Taisymai 
2646 WEST 69th STREET 

Telrfj REpubllc 7-1M1

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
Tel. WA 5-2737 
— Tel. 254-3320

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

2 PO 5 MARINIS. Centrinis šildy
mas gazu. 2 mašinų garažas.

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

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 A. M.

REAL ESTAT€ SALE 
Namai, Žemė — Pardavimu!

vyks Toronte, Kanadoje, 1977 
m. gegužės mėn. 20, 21, 22 d. d. 
(Kanados ilgas savaitgalis) ir ge 
gūžės mėn. 27, 28, 29 d.d. (Ame
rikoje ilgas savaitgalis).

TOOLMAKER. 
DIE MAKER 

DRILL /PRESS OPERATOR 
Overtime, air conditioned 

plant 
NICE TOOL CO. 

Glenview, ILL.
1 724-1190

HELP WANTEJO __ MALE 
DerbZnlnkv Re^U

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Surastas vogtas 
paveikslas

MARSEILLE, Prancūzija

D t M F S » O
K7 - M AM^iaiie VAIOIin-r/MįJ

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pendninkamt.

Kreintiff!
A L A U R A ! T » «

So ASHLAND

— Naujienas salima užsisa- 
kvti telefonu, skambinant ad- 
ministraciiai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašy^ prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vaiaus 
proga N^utienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gauhis nagei- 
davimus ir gatinrj skaitvtoip 
adresus.

Nauja lietuviška radijo programa 
’ LIETUVOS AIDAI

— Sol. Gina čapkauskienė iš 
M out realia dainuos Kennebunk
port vasarvietėje atostogaujan
tiems rugpjūčio 15 d. Akompa
nuos Saulius Cibas. Vasaros ato
stogų metu ten būna kultūriniai 
renginiai, paskaitos ir parodos. 
Savo kurinius Išstatė dail. Vida 
Krištolaitytė ir dail. Antanas Pe- 
trikonis.

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

Daugelio tvano auku 
nebegalima, pažinti

LOVELAND, Colorado. — Tik 
apie trečdalį iš daugiau kaip 1000 
lavonų atrastų didžiajam Thomp
son© upės potvyniui praėjus, ne
bebuvo galima atpažinti. Smarki 
vandenų srovė skenduolius neš
dama su savim labai apdaužė ir 
sužalojo į upės vagoje ir šonuo
se esančius akmenis ir uolas. 
Apie 800 žmonių vis dar nesu
randama.

Keista liga mirė 
27 legionieriai

mis formomis — $3.50.
Užsakymus su Money orde

riu siusti: “Naujienos”, 1739 S 
Halsted St.,, Chicago Ill. 60608.

PASTOVŪS NAMAI 
MARQUETTE PARKE

2 BUTŲ moderniai įrengtas namas 
už Kedzie, žaliame parke. Virš $4,000 
pajamų. Kainuoja $30,000.
4 BŪTŲ mūras prie Maria High, Nau

jas gazu šildymas. Nauja elektra. 3 
auto mūro 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 Šv. Kryžiaus 

ligoninės Pigus. .

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOsrr. 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus.
BALYS BUDRAITIS

d. Illinois Humanities Coun- ty, 1011 College St.,Toronto,Ont 
ii šiam reikalui paskyrė 1,590 M6X 1AK, Canada.

Didžiausias kaitru 
pasirinkimas 
7*5^^ pas vienintelį 

I f lietuvi kailininką
Chlcagoje 

^jLNORMANA 
JfhK^BURŠTtlNĄ 

263-3826 kkTXfi (ja tai go> ) ir
677-8489 

- (buto)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENfi. — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL.WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies Jvairly prekię.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

baigė ekonomijos mokslus York 
imi versi tete, Toronto miesle.Stu 
dijuos toliau Wiiulsoro univer
sitete. Mokėsi lituanistinėje mo
kykloje, priklausė jūrų skau
tams ir Vyčio sporto klubui.

— Paulė Tamulevičiūte-Ance- 
vičienė yra Kanados lietuvių Šal
pos Fondo įgaliotinė Ottawoje, 
taip pat moko Qtttawos ir Oakvį- 
lės lituanistinėse mokyklose. Ji 
buvo pavyzdinės dr. X Basaną> 
vičiaiLs mokyklos vedėja Vil
niuje.

— Kanados Lietuvių Bendruo 
menės Krašto v-bos Kultūros sky 
rius ruošia

Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato psŲ daug paveikslų. Kaina J2.00.

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE. Kišeninio formato 151 psl. Kaina $2.00 
Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorui.4

Brighton Parko apylinkėje priva
čiuose namuose gyvenanti senyva 
moteris ieško kompanijonės. C 
ti^atskirame kambaryje arba g 
važiuoti Tel. 864-0171. > :■

— Sės. M- Julija paskirta Ma
rijos aukšt. mokyklos direkto
re. Ji yra baigusi mokyklų ad- 
iniastravinio bei pedagogikos 
mokslus.

— Chicagos rinkimų komisija 
praneša, kad rugpjūčio 21 — 26 
d. nuo 10 ryto iki l vai. popiet 
Sears Tower ir John Hancock 
dangoraižiuose bus registruoja
mi dar neusižggestravę arba pa
keitę gyvenvetes balsuotojai iš 
Chicagos, Berwyno ir Lyons.

— šiaurės Amerikos Lietuvių 
Studentų Sąjunga, Tautinių šo
kių šventės proga 
pažinimo ir šokių vakarą studen 
tams rugsėjo 4 d. Jaunimo cent
re. ŠALSS: taip pat ruošiasi 2- 
jam metiniam latvių — lietuvių 
studijų savaitgaliui spalio 29 —

PIETŲ AFRIKA NUSILEIDŽIA
JOHANESBl RG. Pietų Afri

ka. Baltųjų mažumos valdžia 
pasiskelbė planuojanti duoti 
juodiesiems daugiau valios, ir 
galios jieęitf patiems valdytis ir 
savo reikalus tvarkyti jų gyve
namuose rezidencijose, pareiš
kė vidaus reikalų ministeris M. 
C. Bolha, prižadėdamas “New 
DeUl’Ų jnųestuose gyvenantiems 
ju6džiatns.*'i Piety Afrikoje ra
dio pranešimu, juodžiams pra
dėjus protęsto. demonstraciją 7 
asmenys buvo nušauti ir 34 su
žeisti. . < ;

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
TeL 254-5551 

135-TA IR ARCHER AVĖ. 
Tel. 257-5861

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

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

Ph.: 219-946-3812

TEL AVI. Nepagauti teroris
tai, spėjama, kad arabai, Izrae
lio okupuotoje Jordano upės 
vakarinėje pusėje apšaudė Izra 
elio autobusą ir jį lydintį kari
šką patrulių automobilį. Sužei
sti du keleiviai ir vienas ka
rys? Autobuse buvo vežami 
nauji -iinigrantai.

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

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

C11K1AGO. Policija suėmė du 
jauniklius, kaitinamus nužu
džius Raymondų Scott, 50, kurį 
užklupo bekalbant telefono bū
delėje ties 155 W. Garfield, jį 

Tomas Gintaras Akelaitis!nušovė, atėmė jo kišenėje ras- 
tus $14, numovė nuo rankos 
laikrodėlį ir pasiėmė jo raktus, 
ir nuėję apiplėšė jo namus ad
resu 550(5 S. La Šalie, pagrob
dami du dviračius. Vienas žudi
kas, Carlton Youngblood, 17 me 
tų amžiaus buvo suimtas, kai 
policija rado jį bedėvintį nužu
dytojo Scott rankinį laikrodėlį. 
Antras žudikas suimtas, bei jo 
pavardė neskelbiama, kadangi 
tebėra nepilnametis... ?

Compounded 
Quarterly 

OUR SAVINGS , 
CERTIFICATES

EARN UP TO - 7%%

— Lietuvių Agronomų Sąjun
ga ruošia priėmimą savo na
riams, atvykusioms į Chicagą 
Tautinių šokių šventės proga. 
Priėmimas bus rugsėjo 5 d. Chi
cago Taupymo ir Skolinimo ben 
drevėje.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Vv. Cerniak Roa<’ Ghicap^ EP Virginia 7-7747

2212 WEST CERMAK ROAD CHffiAGO^ILUNOIS AKOS 
Psm Kazanavskas,/VesideBt PtaMt VIrrinia 7-7747 

BOORS: Mon<7ae.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat> 9-1 ;

SERVING CHICAGO MD SUBURBS SINCE 1905

— Tomas M. Kudaba iš Kami! 
tono baigė geografijos iir arche
ologijos mokslus bakalauro iaip 
sniu Sim.m r rasei’ universitete, 
Vancouver, BC. Jis dalyvavo 
•‘Aukuro” teatre, yra veiklus 
skautas ir aktyvus sportininkas.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma' 
dienio iki penktadienio 12:30— 
5 -00 v. popiet, 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto. "
Telef.: HEmlock 4-2413

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet snėio 60 meta. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

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

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos I 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 iliuzija laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chleagof* Ir Kanadoj* motam* — $30.00, pusol motų — $18.00, 

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

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos .

TYLIAI moteriškei reikalingi 4 
kambariai antrame aukšte Bridge- 
porte. Skambinti po 6 vąl. vakaro 
927-74U. J •

— Kiekvienas: lietuvis gali ap 

sidrausti gyvvbę nuo 8100 iki 
810.000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
81,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdrauda organizacijų na
riams — tik 52 už 81.000 ap
draudę. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 
Tel. 421-6100. ' CPr).

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

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or
derį tokiu adresu: J,: •

NAUJIENOS

Ketvirtąjį lietuvių Dailininko Rembrandt pieštas 
dramos festivalį, šis festivalis į- paveikslas, vaizduojąs patį dai- 

'lininką, buvo pavogtas iš Pran
cūzų muziejaus. Jis policijos bu
vo rastas netoli Jouques mieste
lio vienoje auto mašinoje.
Automobilio savininkas Vincen- 

telli, Marseille gyventojas, poli
cijos įsitikinimu nėra tas as- 

ruošia susi-į mos teatro mylėtojus Įsijungti'muo, kurs iš muziejaus pavogė 
su lietuviškais veikalais i šia Rembrandtą. 
šventę. Įsiregistravimo data iki 
1976. 9. 1. Įsiregistravimo laiš
kus siųsti: Mrs. E. Kudaba, The 
Lithuanian Canadian Communi-

pVIŠŲ RCŠTŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ]

J. BACEVIČIUS — BEI.L REALTY 
INCOME TAX SERVICE

INSURED

HOMEOWNERS POUCT

Slate Farm Fire Casualty Company

Mutual Federal 
Savings and Loan




