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SAVO PAVERGTUOSIUS

IS VISO PASAULIO

kur daugiausiai gyvena P„ Af-
Vertybės popierių makleriai 

ir, svarbiausia, visuomenės ne-

Landon tikras Fordo laimėjimu
’ ■ - - ■ - • - ;■

LCeorgiįa valstijoje, Fulton apskrityje balsutojai gali 
jisiregestruoti telefonu bendrovėje, kur ju adresas ir už
siregistravimas patikrinamas į 40 sekundžių. Telefonistės 
turi , visu apskrities gyventojų vardus, pavardes ir adre
sus, Savivaldybės organai neturi tokiy tiksliu informaci- 
Rr -apie savo gyventojus, kokias turi telefonu bendrovės. 
Paveiksle matome 10 telefonisčių, tikrinančiu vardus, at
muštus keturių dėžių paviršiuje.

NEW YORKAS. — Akcijų rin
ka nėra tvirta. Vertybės popierių 
vertė tai pakyla, tai vėl nukren
ta. Jų vertė niekaip negali tvir
tai išsilaikyti prie 1C(W iadus-
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Over One Million Lithuanian 
In The United State*

■ Riaušės P. Afrikoje
! CAPE TAWN. — Juodukų
■ antagonizmas prieš Pietų Afri-

ST. PETERSBURG, Fla. — “St. Petersburg Times” rugpjūčio'baltuosiu vis didėia. Jie ne 
8 d. žinioje “Soviets Tax Cash Gifts” (Sovietai apdėjo mokes- tik^adrnenurimsta, bet vis dau- 
Čiais pinigines dovanas) rašo:

Sovietų Sąjunga paskelbė ■ —
naują potvarkį, kurio tikslas yra 
sumažinti sovietų piliečiams iš 
užsienių siunčiamų piniginių do
vanų vertę. Daugelis Rusijos 
opozicionierių yra tų dovanų rei
kalingi, kad galėtų būti gyvi.

Apie naująjį potvarkį buvo 
sužinota viešai, kai Sovietų pre
kybos firma'Vniešposiltorg” pra
dėjo siuntinėti laiškus dovanų 
iš užsienių gavėjams.

Laiškuose įspėjama, kad So
vietų bankai nuo šiol atsisako 
svetimą valiutą keisti į specia
lius certifikatus, kuriuos galima 
sunaudoti perkant “Beriozka” 
specialiose krautuvėse, kurios 
yra atdaros svetimšaliams, bet 
uždaros visiems Sovietų pilie
čiams, išskiriant-.komunistu auk
štąjį elitą.

Iki šiol turintieji specialius 
"certifikatus galėjo ne tik pirk
tis “Beriozka” krautuvėse, bet

giau piaueka siausus ir pulti 
I valdiškas įstaigas, policiją, mo
kyklas, krautuves, gatvėse pra
važiuojančias mašinas. Prieš 
juos išmestos ašarinės . bombos 
neveikia. . Tokiais atvejais po- 

j licija priversta pavartoti šau-

certifikatus parduoti už Sovie
tų rublius šešis kartus aukš
tesnėmis. negu oficialiomis ra- 

■ tomis.
1976 m. sausio 4 d. Sovietų 

Prekybos Bankas pradėjo imti 
po 30% mokestį nuo visų sve
tima valiuta dovanų ir likusią 
dalį iškeisti į rublius oficialio
mis keitimo ratomis — po vie
ną rublį už $1.32.

Ant vagies kepurė dega
MASKVA. — Sovietų televi-! namus ginklus. Kasdien yra už 

zijos komentatorius ketvirta- muštų -ir sužeistų. Vieni žūva 
dienio naktį pasakė, kad padėtis nuo policijos plaleistos kulkos, 
pietinėje Afrikoje esanti tiek kiti gi nuo tų pačių juodžių 
pat pavojinga kaip ir Viduri- lazdos bei paleisto akmenio. Iš 
niuose Rytuose. Tas TV komen- viso jau yra žuvusių keli šim- 
taras, kuriame smarkiai kalti- tai asmenų. ■
narni Vakarai ir Rodezi ja su Pie-| Riaušės sukeltos šį kartą ne 
tų Afrika, neatsitiktinai supuo-, Soweto vietovėje, bet Cape 
lė su Sam Nujoma, Pietvakarių Town mieste, nepertoliausiai nuo 
Afrikonų Liaudies Organizaci-' Jbhanesburgo. Juodžiai iš Cape 
jos atstovo, spaudos konferenci- į Towno veržiasi į Johanesburgą, 
ja, kurioje jis pasak Tass pasi
sakė esąs “giliai patenkintas” • rikos baltieji.
pasitarimais su Sovietų parei-1 Cape Towno universiteto bal- 
gūnaįs ir “prisiekė”, kad jo or-1 tieji studentai suruošė demons- 
ganizącija nugalės Pietų Afriką. Į traciją paremdami baltuosius ir 

tvarką darančią policiją bet jie 
tuo nusikalto valdžios parėdy
mams, kurie drąudžia buriuotis 
^atyėsę_ Kokie .8Ū0 demonstruos 
jančių baltuju studentų buvo po
licijos suimta.

Juodųjų moksleivių pradėtos 
< riaušės išsiplėtė į visuotiną pro
testą prieš baltųjų vyriausybės 
varomą rasinę politiką. Riau
šės palengvėlyje P. Afrikoje ple
čiasi ir apima naujas vietoves.

B

Egiptas negali leisti kaimynines valstybes 
agentams sprogdinti valstybės įstaigy

KAIRAS, Egiptas. — Egipto vyriausybė nutarė pasiųsti į 
! Libijos padieni kovos veiksmams paruoštus Egipto karius. Į pa
sienį bus pasiųsti pėstininkai, tankistai, lakūnai ir priešlėktuvi
nės patrankos. Niekad Egiptui nereikėjo siųsti karių į vakarti pa
sienį, bet vyriausybė priėjo Įsitikinimo, kad krašto apsauga to 
reikalauja. - - ? * -v

Praeitą sekmadienį Libijos 
agentai išsprogdino didelį vals-' 
tybės administracijos įstaigą.

(Suimtieji . sprogdintojai davė
- Egipto vyriausybei tikslių žinių 
apie Libijos dabartinio diktato
riaus planus Egiptui pavergti. 
Aiškėja, kad diktatorius Muha- 
med Chardafi, nepajėgęs įtikin
ti prezidento Sadato sudaryti, ^r’ni° taškų skaičiaus. 
Egipto ir Libijos sąjungos, pra
dėjo organizuoti opoziciją Sada
to vyriausybei.- Libijos prezi- pasitiki Amerikos ekonomija,

Indija turi maitint 
5 bilijonus žiurkių 
KALKUTA. — Indijoje ver

tingiausi gyvūnai yra dhamin 
vadinamosios gyvatės, kurios 
šimtus tūkstančių indų išgelbs- 
tin nuo bado-mirties.

Indijoje žiurkės kiekvienais 
metais suėda ir suteršia apie 100 
milijonų tonų grūdų. Tas kiekis 
sudaro apie pusę metinio mais
to suvartojimo.

Geltonosios dhamin gyvatės, 
apie 10 pėdų ilgumo, minta žiur
kėmis. Bet tų gyvačių odos duo
da indams po du milijonus do
lerių metinių pajamų, dėlto in
dai stengiasi tų gyvačių užmuš
ti ir nulupti kiek galima dau
giau. Rezultate gyvačių skai
čius Indijoje mažėja, o žiurkių 
daugėja.

Apskaičiuojama, kad Indijo
je yra apie 5 bilijonai žiurkių, 
tai yra po 8 ar 9 kiekvieno indo 
galvai. Norėdama gelbėti nuo 
žiurkių grūdus, Indijos valdžia 
dabar uždraudė gyvačių odų 
eksportą. -

Patricijos byla nesibaigia

SCRANTON, Pa. — Du as
menys, skaitomi P. Hearst kom
panionais jai 1974 metų vasa
rą besislapstant vienoje Pensil
vanijos- farmoje, pašaukti grand 
jury liudininkais. Vienas yra 
Rutgers universiteto mokytojas 
New Brunswicke, N. J., Phil 
Shinnik, o antras Jay Weiner, 
21, iš Philadelfijos, kuri liudyti 
atsisakiusi.

TOPEKA/-Kansas.- Alfred 
M. Landon, kurs prieš 40 metų 
kandidatavo kaip ..respublikonų 
kandidatas į prezidentus, per
spėjo, kad Jimmy Carter ir de
mokratai esą tikrai nuvestų 
Ameriką į ekonominius liūnus, 
.ir užtikrino, kad prezidentas 
Fordas laimės rinkimus. Lan
don, kurs yra 89 metų amžiaus 
ir gyvena savo dvare prie Tope
ka, Kan., pasakė norįs, kad For
das kandidatu.į viceprezidentus 
pasirinktų John B Connally.

Carter’i o giminaitis kalėjime

Kerštu paremti 
žudymai

ISTAMBULAS. — Palestinie
čių teroristai Istambule, keršy
dami už Izraelio žygį į Ugandą, 
gelbstint pagrobtuosius lėktuvo 
keleivius, norėjo pagrobti Izrae
lio lėktuvą, Istambule, Turkijo
je, jie nušovė keturis keleivius 
ir sužeidė kitus. Tarpe nušau
tųjų yra ir sen. Jacob K. Javits 
raštinės tarnautojas H. W. Ro
senthal. 3

Du palestiniečių teroristai Is
tambule buvo užpuolimo vietoje 
nušauti, kiti suimti. Spėjama, 

/Jkad suimtiesiems gresia mirties 
bausmė. ’

Suimtieji pareiškė, kad jiems 
buvo įsakyta nužudyti galimai 
daugiau žydų, keršijant už Ugan
dos žygį.

Teroristai per Romą Italijos 
keleiviniu lėktuvu atsivežė gin
klus iš Libijos į Istambulą ir čia 
norėjo įlipti į Izraelio lėktuvą, 
bet kontrolės punkte, matydami, 
kad jiems nepavyks ginklus įsi
nešti, jie pradėjo šaudyti kelei
vius. , .v,.,.

žuvęs amerikietis Rosenthal 
anksčiau buvo dirbęs pas sen. W. 
F. Mondalę, dabartinį demokra
tų partijos kandidatą į viceprez-i 
dentus. Sen. Mondale pasakė: 
“Tai primena mus vėl, kad pa
saulis turi ką nors daryti ir su
tvarkyti terorizmą”.

VACAVILLE, Calif. — Demo
kratų kandidato rinkimams į 
prezidentus Jimmy Carterio gi
minaitis — brolvaikis William 
Carter Spann, 29, nuteistas už 
vagystę nuo 10 metų iki viso 
amžiaus kalėjimo, ketvirtadienį 
peiliu nepavojinkai sužeistas į 
vieną petį, bet kalėjimo parei
gūnai nesą tikri ar jis buvo su
žeistas ar pats susižeidė.

Pasmaugta 6 metų mergaitė

ROCHESTER, N. Y. — šešių 
metų amžiaus mergaitė Andres 
Fuetterer ketvirtadienį krūmais 
apaugusioje srityje rasta pa
smaugta ir valandos netrukus 
policija suėmė ikeliolikametę 
merginą, kurią apkaltino nužu
dymu. Ji yra nužudytosios šei
mai gerai pažįstama. Andrea 
jau yra penktoji mergaitė pana
šiai nužudyta Rochesterio sri
tyje penkių metų bėgyje.

Vandalai išvarė Kosčiušką 
iš Humboldto parko

CHICAGO. -1 Tado Kosciuš
kos, Lietuvos-Lenkijos ir Jung
tinių Valstybių laisvės ir nepri
klausomybės kovotojo paminklas 
(ant žirgo raitas) išstovėjęs 
metus Chicagos šiaurinėje daly
je North avė. ir Humboldt blvd.

sankryžoje, ilgiau nebeįstengė 
pakelti “vandalų” paniekos ir 
nugabentas į garažą Garfield 
Parke, kur bus apvalytas ir vė
liau pastatytas parinktoje nau
joje vietoje. 'Saulė teka 5:55; leidžiasi 7:55

numesta tuščia piniginė. Artimų
namų gyventojai girdėjo šūvį ir v«ik*l» matome Mor>*ko prince*© 
automobilio atsitrenkimą j šąli- Grae©, b#«iki«u*4nči, i _4 » 1-^^*’**

Pagerbti 5 piliečiai Į 27 legionierių 
susekę du padegėjus mirtį tebetiria

4- - — . -

CHICAGO. — Penki Chicagos 
miesto šiaurės vakarų dalies pi
liečiai iškilmingoje ceremonijo
je buvo apdovanoti- atžymėjimo 
lakštais už pagelbėjimą policijai 
sugauti du 19-mečius vaikėzus, 
kurie per trumpą laiką padegė 
20 garažų.

Padegiojimų. “epidemijos” 
įbauginti. miesto šiaurvakarių 

r piliečiai sudarė savanorišką vi- 
giliantų grupę, kurios nariai il
gas valandas per naktis dežu- 
ravo ir pagaliau rugpjūčio 1 d. 
3 vai. ryto, pastebėjo užgatviu 
atsargiai nueinančius du pa
auglius ir nieko netrukus toje 
pusėje iškilo gaisras. Vigilian- 
tai sėdę į automobilius tuos du 
vaikėzus užklupo Laramie ir 
Fullerton gatvių kampe, pašau
kė policiją, kuri juos suarešta
vo. Jiedu yra Thomas Keatfhg 
iš 1327 N. Central ir Patrick 
Kwiecinski iš 5355 E. Drumm
ond.

ATLANTA.- — U. S. Ligų 
Kontrolės Centro pranešimu, te- 
bededamos visos pastangos su
sekti kas buvo priežastis tos “le
gionierių ligos”, kuris liepos pa
baigoje Amerikos legionierių 
konvencijoje Philadelfijoje ap
sirgo 128 tos konvencijos daly
viai ir iš jų 27 mirė. Ištirta 16 
metalų, kurie būtų kokioje for
moje ar kombinacijoje paveik
ti. Nikelis ir švinas tebetiriami. 
Kai kurių ta liga mirusiųjų simp 
tomai esą buvę “labai labai pa
našūs” į nickel carbonylu apsi
nuodijusių simptomus, bet kon- 
vcijoje tokio elemento jokibej 
formoje nebuvo.

1 dentas, karo ir policijos vadas 
nori naudoti visas priemones 
prezidentui Sadatui pašalinti.

Egipto vyriausybė nustatė, 
kad prezidentas Chadafi yra įs
teigęs kelias pasienio vietas,, kur 
Libijos savanoriai informuoja- 
-mt A’jne dabartinę padėti- Egipte, 
apie -naujai planuojamą taiką su 

•Izraeliu ir ruošia jaunuolius sa
botažo veiksmam įvairiose Egip
to valstybės Įstaigose. Tie ruo
šiami sabotažininkai jau padarė 
aug žalos Egiptui. Jiems pavyko 
išgriauti ir apgriauti kelis na
mus, užmušti ir sužeisti vals
tybės tarnautojus, pakenkti jų 
šeimoms.

RUMSFELD LIGONINĖJE
WASHINGTONAS. — Gyny

bos sekretorius Donald H. Rum- 
feld ketvirtadienį išvyko į Be
thesda Laivyno ligoninę, kur 
jam operacijos būdu bus paim
ta dalelė tiroidinės liaukos ištir
ti ar nėra vėžio. Prieš 10 dienų- 
rant sveikatos patikrinimą, ras
ta jo tiroidinėje liaukoje maža 
nodulė (spuogas).

Nužudytas taksi šoferis

CHICAGO: -
rytą 3 vai. prie 62 st ir Kimbark 
avė. Yellow Cab taksi automo
bilyje rastas fatališkai peršau
tas per galvą šoferis Robert 
Lowe, 32, kurs mirė nuvežtas 
į Billings ligoninę, 'šalia jo buvo

Ketvirtadienio

Fitidelprijoje, Gyvo* itforijo* cent
re, galime patirti nepaprastai infor-

ir ka* darėsi Amerikoje vakar. Pa- 
______  _ “ * _ * J

C. —J, be*iklau«ar»či, prezidento 
George Washington© inaugurating 
kalbos ; „/.i

Dabartiniu metu Libijos agen
tai labai lengvai pereina sieną 
ir gali keliauti Į bet kurią Egip
to vietą. Jokių dokumentų jiems 
nereikia, kalba nesudaro jokių 
sunkumų, nes kalba veik nesi
skiria, jeigu neskaityti kelių ki
tokių kirčių. Tikėjimas veik tas 
pats. Pagrindas yra koranas ir 
dabartiniai jo interpretatoriai. 
Jų papročiai ir apranga labai pa
naši į egiptiečių.

Egipto vyriausybė nori pa
stoti kelią sabotažininkams ir 
užsienyje apmokytiems kenkė
jams. Ateityje jie negalės taip 
laisvai įžengti į Egiptą ir kenk
ti egiptiečiams. Diktatorius Cha- 
dafi mano, kad jam pavyks pa
veikti egiptiečius ir įtikinti juos 
nuversti dabartinę prezidento 
Sadato vyriausybę. Atrodo, kad 
krašto gyventojų dauguma pasi
tiki Sadatu ir pritaria jo pla
nams ne tik pačiam Egiptui, bet 
ir visiems Artimiesiems Rytams. 
Karas su Izraeliu tiek išvargi
no egiptiečius, kad jie nori tai
kos. Jie siekia taikos, nori at
statyti krašto ūki, džiaugiasi 
Suezo kanalo atidarymu ir no
ri, kad būtų galima rasti bend
rą kalbą su Izraeliu. Didelė gy
ventojų dauguma pritaria iki 
šio nieto padarytiems susitari
mams. Jeigu kiltų reikalas tai
kos ar karo klausimą balsuoti, 
tai dalis egiptiečių skaitant ir 
karius, pritartų dabartinei pre
zidento Sadato vedamai politikai.

Oficialus Egipto pranešimas 
įspėjo Libijos agentus, besiren
giančius vykti į Egiptą. Jie bus 
sunkiai baudžiami ir persekio
jami.

nors ji ir stiprėja, ir politine 
ateitimi. Jie tad ir šalinasi nuo 
vertybės popierių.

Kai kurie akcijų makleriai, 
tačiau, yra atkreipę dėmesį i 
viešųjų bei komunalinio ūkio 

; įmonių vertybės popierius,- ku
rių, pradedant 1965 m., vertė 
yra kritusi net J55%, nežiūrint į 
tai, kad gaunamas arba ičmoka- 
mas už juos dividentas, bent dau
gumos komunalinio ūkio akci
jų, nežymiai vis kilo, šios rū
šies, komunalinio ūkio įmonių 
akcijos šiandien tad ir duoda 
9-10% naudos ičmokamų divi- 
dentų pavidale. Bet geras divi
dentas dar nėra bazė vertinant 
komunalinio ūkio įmonių akci
jas, reikia atsižvelgti ir patyri
nėti viešųjų įmonių praeitį, jų 
pajamas ir išmokamų dividentų 
augimo dydį, ar įmonė yra pa
jėgi ir ateityje išmokamus di- 
videntus didinti, žodžiu, ar vie
šoji įmonė ar bendrovė bus pa
kankamai stipr išmokėdama au
gančius dlvidentus ir ar pati įmo
nė bei bendrovė turės tvirtą pa
grindą plėstis.

CHICAGA. — 1974 m. rug
sėjo mėn. Ronald McClellan nu
šovė pareigas einantį laiškanešį 
Robert Dietz. Laiškanešys Chi
cagos pietų dalyje, Damen gat
vėje, išnešiojo laiškus.

Žudiko bylą sprendęs teisėjas 
F. J. Wilson, priteisęs 600 metų 
kalėjimo bausmę, pareiškė: “Aš 
turiu • Utį. kad Illinojaus įstaty
mus leidžiamieji rūmai neleis 
ilgai laukti ir suteiks teisėjams 
galią pritaikyti mirties bausmę, 
kaip šiuo McClellan atveju”.

KRENTA PRANCŪZIJOS
FRANKO VERTĖ

PARYŽIUS. — Nuo šių metų 
pradžios Prancūzijos franko ver- 

'tė nukrito daugiau kaip 10%. 
Franko vertės mažėjimo kaltė 
primetama buvusiai sausrai, iš
džiovinusiai ūkininkų laukus, ir 
menkai užsienio prekybai. Taip
gi kaltinama ir infliacija, kuri 
Prancūzijoje siekia 11.6%.



STSPAI VARANKA

VILNIEČIŲ SĄSKRYDŽli ^ROGA 
VILNIŲ PRĮSIMIN ’ "

(Tęsinys)
Prasidėjus emigracijai, vil

niečiai kaip ir kiti stengėsi emi 
gruo.i ten kur tik galėjo. Ne
mažas skaičius pateko į JAV, 
Kanadą, Australiją, N. Zelan
diją ir kitur.
"Sunkioj kovoj už būvį, o Vi/'kinoji vyriausybė sudaryta iš 

ni us neužmiršk, lietuvi”. į lenkų komunistų ir keliolikos 
Londone egzilinės vyriausybės 
narių su premjeru S. Mikola- 
jczyk’u, minimą sutartį / pasi
rašė, kurioje formaliai ir ofi
cialiai išsižadėjo savo ilgame 
čių pretenzijų į Vilnių ir Vil
niaus kraštą.

i. Kiek vėliau 1945 8. 16 d. bu
vo pasirašyta Sovietų Sąjun
gos — Lenkijos sutartis, kurio
je aiškiai pasakyta, kad Lenki
ja išsižada visam laikui pre
tenzijų į Lietuvos sostinę Vil
nių. Esanti Lenkijos egzelinė 
vyriausybė minimos sutarties 
nepripažįsta. Kitaip sakant, ji 
Vilniuir toliau savinasi ir dėl

. niu apetitu i 
J laikom.

■ štai keletas pavyzdžių. Po 
karo Jaltoje, 194 m. vasario 

j mėn. 11 d. lenkai pasižadėjo 
i priimti Curzono liniją sunedi- 
I deliorn pataisom. Vilnius sutar 
I ta palikti Lietuvos pusėje. Lai

Atblokšti į užjūri Vilniaus 
kraš'u 'lietuviai pradėjo kai 
bites spiestis į avilius ir neuž
ilgo įsteigė Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjungą kurios įsta
tų pirmo skyriaus paragrafas 
sako; "Vilniaus krašto lietu
viai, gyveną emigracijoje, bu- 
riaasi į Vilniaus Krašto Lietu
vių Sąjungą tikslu: a) organi
zuotai dalyvauti viso pasaulio 
lietuvių pastangose išlaisvinti 
pavergtą tėvynę ir atkurti Lie 
tu vos valstybę su sostine Vil
niumi, b) informuoti savuosius 
ir svetimuosius apie Vilniaus

%

IB 
lh' 
pioiu pačiom nuo

Vakaru Vokietijos atstovų rūmų pirmimnkas Peter Lo
renz, atlikęs sveikinimo ceremonijas Amerikos 200 metų 
nepriklausomybės iškilmėse, nuvyko į Miami, kur pasvei
kino nardyti mėgstantį žaidėją.

krašto g>ventojų tautinius beij jQ kovosianti. Lenkai sako, toji 
kuliaiinius santykius ii' jų P°'proijlema yra išspięsta tik tol

----........... d) rūpin- į.oj, egzistuoja Sovietų Sąjuh-lininius siekimus...
tis lietuvybės išlaikymu ir lie
tuviškos kultūros ugdymu iš
eivijoje... Antro skyriaus, 2 
paragrafas sako: Vilniaus L 
S-cos nariu gali būti kiekvie-Į , 
nas lietuvis sulaukęs 18 metų jokjų 
amžiaus, kilęs iš Vilniaus kraš 
to arba ilgesnį laiką ten gyve
nęs. ..

I;e 
him ė

dow antypolbkich" — čia nė
ra antilenkiškų išsišokimų 
Graudu darosi, kai skaitai spau 
doje, kur vieni sako, kad ne
reikia Vilniaus krašto okupa
cinių vargų minėti, nes tai ga
li supykinti mūsų buvusios uni 
jos brolius lenkus. Kiti sako, 
kad Spalio 9-ląją dieną reikią 
užmiršti ir j<?$ neminėti. Dar 
kiti, kad Vilnids Lietuvai nėra 
reikalingas, tai nereikalingas 
rūpesčių maišas. Kur dingo 
lie L narsūs praeities šūkiai 
“Mes be Vilniaus nenurim
sim”. Nejaugi mes taip pasi
keitėm?

Nežiūrint to', malonu yra 
konstatuoti, kad yra išeivijo
je ir-blaivių žmonių ir spau
dos, kuri nebijo pasakyti tei
sybę visų Lietuvos skraudėjų 
gjįresu. . .. . . . _ ,

Kėlimas klaidų ir padarytų 
skraudų, dar. nereiškia, kad pri 
menant jas, vengiama diskusi
jų bei dialogo, išryškinti atei
ties santykiams, sienų ir planų. 
Kuo dautpau ir plačiau, ta tehra 
bus kalbama ir negrinėjama, 
tuo aiškiau ryškės pažiūros ir 
nusistatymas tuo reikalu.

(Pabaiga)

VIRS BALTU DEBESŲ
Kelionės įspūdžiai tarp laiko ir erdvės

KAZYS KARUŽA

WESTMINISTER ABBEY — pradėtas statyti 
1065 m. Edpard the Confessor. 13 šimtm. Henry . III 
perstatė ir pristatė. Pristatymas tęsėsi dar kelius šimt
mečius. Tai vienas iš gražiausių Anglijos gotiko pastatų. 
Čia palaidoti anglų karaliai, karalienės, poetai, moksli
ninkai ir žymūs valstybės vyrai, kaip Newton, Dahwin, \ 
Lord Lister ir kt. Didžiai vertinamas yra karūnavimo 
sostas, padarytas Edwardui I 1307 metis. Beveik visi 
karaliai buvo karūnuojami. Daug nusipelniusių žmonių 
turi ten atminimui lentas ar paminklus, kaip Šekspy
ras, Sir Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt.

Vakarinėje dalyje yra, nežinomo kareivio kapas. Jis 
buvo atvežtas iš Europos po pirmo pasaulinio karo.

Madame Tussand’s — vaško muziejus. Jį pradėjo 
vaško skulptūrą, būdama Paryžiuje, turėdama 17' metų. 
Ji padarė vaško portretus Voltairo, Marie Antoinette, 
Robespierre ir kitų revoliucijos auku. Muziejuj galima 
rasti karaliaus, rašytojus, kriminalistus, dainininkus ir 
kt, Net pirmieji astronautai, pasiekę mėnulį ir pr. Ken- 
nedžio žudikas ir tt. • .

kraštą ir apie jį labai gražiai kad; antroje laidoję tos knygos 
su meile aprašė be didelio šo- 252 psl.. yra įdėta nuotrauka, 
vinizmo lietuviams ir Lietu- kurios pirmoje Įąidoje nebu
vai. Antroje laidoje, kuri buvo vo. Nuotraukoje ant pagalvė- 
išleista jau po karo, 1955 m. lės padėti kryžmai 2 puošnūs 
Londone, Anglijoje, dalykai Vilniaus miesto faktai. Kairė- 
ja,u kitaip aprašomi. Knygos je pusėje nuotraukos parašy- 
apdare rašoma-: Tikimės, kad ta; “Klucze Wilna ofiarowane 
toji knyga bus artima širdžiai Marsalkowi j. Pilsudskiemu’’- 
ne tik gimusiems rytų žemėse Vilniaus raktai paaukuoti mar 
bet ir visiems lenkams iš kū- šalui J. Pilsudsk’ui. Dešinėje 
rios galima semtis stiprybės... pusėje:“.... czekaja na newe- 
Toje knygoje yra daugiau kaip go oswobodziciela į obronce” 
300 iliustracijų iš Vilniaus ir — laukia naujo išlaisvintojo ir 
Vilniaus krašto, kai kurios yra gynėjo. Atrodo, kad čia kome- 
labai vertingos ir-mielos'lietu- tarų 'visiškai nereikia. Aiškiau 
viams. Joje yra ir Pilsudskio jau negalima pasakyti kas atei 
tėvų dvarelis .prie Švenčionių tyje Vilniaus laukia.
“Zulow”, nuotraukų ir aprašy-į , ..,, , -r - ; :,,;; >-t-. ‘. Kiek man žinoma, autorius 

- Tadeušz Lopaiewski nėra vil- 
. " nietis. Jis yra ginęs 1900 m. 

___  ___ __ ___ ... 1 prie Kutno, ukrainiečių žemė- 
radijo literatūrinio savotiška istorija. Faktai. liks. $g.- Ji$ buvo ti^.j^skirtas į Vii 
vedėju

ga. Išeivijos lenkai Vilniaus 
problemą naudoja pagal jiems 

įtinkamą politinį momentą. Iki 
.šiol aiškiai, dar nė vienas len-

; nepasakė, kad Vilnius be 
i sąlygų priklauso Lietu-

vai.
Štai antras neginčijamas fak 

tas kaip lenkų išeivija žiūri į 
mūsų seną sostinę Vilnių. Ta
deusz Lopalewski knygoje.

to. Sąjungos tikslas yra
i ir stebėti mūsų ir Rai
bavusiu Vilniaus krašto: “Miedzy Niemnem a Dzwina”

— Tarp Nemuno ir Dvinos”, 
pirmoje laidoje, kuri buvo iš-

okupantų, politikų, kariškių,, 
istoriku ir spaudos žmonių pa 
sisąkymus dėl to krašto atei
tie* planų. Reikia lietuviams 
įsisąmoninti, kad su mažom iš
imtini dauguma lenkų žiūri Į teatro ir 
Vilniaus klausimą su Suvalki- skyriaus

imu iš lenkų pogrindžio armi- 
leista 1937 m. Bvdgoszcz mies-į. ‘.. , : ° . , ... jos veikimo Vilniaus-kraštete, Vilnijos kraštas, į kuri jis! . . - . - . . ;
, -i-, --T i •• i Tai teisvbe, kas buvo tąuvrabuvo paskirtas is Lenkijos kaip -

•jis pamilo1 faktais. Bet charakteringiausiai

&

Chicago Savings & loan association
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Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful \

COLORTV SETS
WHILE YOU EARN 6% % to 73A %C.

‘ Ž. ' * * . MN OUH SPECIAL ACCOUNT /

nių. Po karo repatrijavo sava
noriškai ar buvo priverstas iš
vykti iš Vilniaus. 1966 in. jis 
parašė savo-atsiminimūs iš Vii 
niaus laikų pavadihrus“Czasy 
dobre r ilė” — Geri- ir blogi 
laikai. Vilnių prisimena su mei 
le. Joje yra ir kritikas, buvusiai 
lenkų vadovybei Vilniaus kraš 
te. ....

17” Diagonal COLOR

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

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

Or With $5,000
And your money grows to S5.558.4S in 
2% years.

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

Or With $20,000
And your money grows to 
$21.024.81 in 1 year.

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

w>th $1^500
You can have this 19" RCA XL-100 
COLOR TV. . .with Remote Control, 
.and your money grows to $1,695.547n 72 
months.

Or With $2,000 -
And your money grows to $2,112.23 in 4 
years.

OrWith$5?000
And your money grows to $5,408.95 in 
2’A years.

Or With $1 0,000 r
And your money grows to $10,55139 
In I1/ years.

Or With $20,000
And your hnoney grows to
$20,890.22 in 1 year

Lietuvių išeiivojs abejingumas 
: dėl Vilniumi £

Reikia., stebėtis, -kad pasau
lio lietuvių bendruomenėje at
siranda politikų, Veikėjų ir 
nioksiihink'ų, kaig 'dr. Vanda 
Daugirdaite - Sruogiene, kuri 
parašė lenkų leidžiąfiiam Pary 
žiujė žurnalui “KĮilhiFa” Nr. 
4/3^3, 1976 ni; Baiškijf kūriame 
išjuokė Kanados liėtŠ'vių šiau
dą ir juos bendrairarbiūš, pa 
reiškšdąma, kad Anierikoje 
leidžiaiha Sėja, MetnjęnyS, Ai
dai ir net populiarus*‘Draugas 
nedaro antilenkiškų išpuolių. 
Pataria lenkams sekti ne šo
vinistinę spaudą, kuri, nepri
mena jiems darytas , buvusios 
Lenkijos valdžios -.skriaudas 
Vilniaus krašto lietuviams gy
ventojams. Yra skaudu ir ne
aišku, kodėl atsiranda asme
nų, kurie nori nuslėpti patir
tas iš okupanto skriaudas. Ar 
vilniečių aprašytos nelaimės, 
skriaudos ir kentėjimai spau
doje ar atsiminimuose yra šo- 

I vinistiniai “wypadoW” — iš
puoliai. Savo laiške*“KuItūrai 
ji rašo: .. -Tu nie ma wypa-

KOVA PRiE ŽALGIRIO
Lenkų spaudoje skaitome: 

“Kova prie Žalgirio” Malbūrge.
.Malburgo (Marborko) pilies 

muziejuje neseniai-įvyko nepa- 
brasta iškilmė. Miesto 706 me
tų sukakties proga ten atidary
ta Jono Mateikos kūrinio “Kova 
prie Žalgirio” paroda. Paveikslas 
išstatytas' Vidurinėje Pilyje, 
gražioje iš dviejų navių salėje 
su baldakimo formos skliautu. 
Didžiosios Rėfektūros pasieniais 
tuo pačiu metu surengta paroda 
ginklų iš senojo Respublikos ar
senalo”. •

Įdomu,- ką lenkai padarė su 
Vytauto Didžiojo, vyriausiojo 
jungtinių kariuomenių kovos 
prie Žalgirio vado atvaizdu, kur 
kaip ir dera,-Vytautas ant šau
naus žirgo raitas užima centri
nį vieta Jono Mateikos paveiks
le’. - ,

kažkuriame lenkų laikraštyje 
teko skaityti nupasakojimą kaip 
atrodo Krokuvoje baigiamas ar 
iki šiol jau baigtas paminklas 
Jogailai, kurs pasodintas ant 
šaunaus žirgo įtikinančiai atro
dąs kaip tikras didvyris. Apie 
Vytautą tik priminta; kad fres
kose' pavaizduotas ir Vytautas 
ir tų lailęiį eilinis, karys, iš viso 
matyti pavaizduoti abudu pės
čiomis...

Kad lenkai kartais neįsimany- 
tų prikelti Mateiką if pareika
lauti, kad savo istoriniame pa
veiksle ant Vytauto žirgo užso
dintų Jogailą kurs lenkų kunigų 
apsuptas per visą mūšio eigą sa
vo palapinėje eterius kalbėjd!

lllinojaus mokyklos gaus
84,5 mil. dol. mažiau
SPRINGFIELD AS. — lllino

jaus valstijos įstatymų leidimo 
rūmai buvo numatę skirti mo
kyklų reikalams 1,287 bil; dol., 
bet gub. Waker sumažino.nu
braukdamas 84.5 mil. dol.

Gubernatorius mokyklų biu
džetą sumažino sąlyginiai: jei, 
esą, lllinojaus atstovų rūmai 
priims įstatymą pagreitinantį 
mokesčių surinkimą, ypač su
renkant pajamų ir pardavimo 
mokesčius, tuomet ir mokyklos 
galėtų gauti daugiau pinigų.

Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST
Fund* r**—v»»n in soeotl ®cc<MX»t for of FrOTt yoix w* deduct cost of th* but the inte^esT you m»rn peys 
for 4. Ohm ęrves you of ea* to Ort your fu« deooM. Federal feęul»t«oos requre wbstantiaf interes? penalty for Wdy
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Trafalgar Sguare — 1805 m. Nelsono laimėjimui at
žymėti buvo pastatytas 17 1/2 pėdų paminklas, kuris do
minuoja aikštę. Netoliese yra garsioji Dawning gatvė 
su Numeriu. 10 — visų Anglijos ministerių pirmininkų 
rezidencija. Vidun neleidžiama. Įdomu, kad jų saugo tik 
vienas Londono policininkas. -•

Tower of London — Krauju aplaistyta vieta. Buvo 
pastatyta kaip tvirtovė, bet tarnavo kalėjimui. Ten?bu
vo žudomi Anglijos karaliai, kaip Henry VIII kabojo 
žmonos, princai Edward V ir jo brolis Duke of York 
•1483 m. ir kt..

karališkos karūnos brangakmeniai 
brangenybės ir kt i

■r - St. Paul’s Catedral — pradėta statyti 1673 m., bet 
truko 30 metų iki-išbaigimo. Virš katedros — auksinis 
kryžius yra 365 pėdų, aukštyje. Tai gražiausias- ręne- 
šansas Europoje. Iš katedros Stone galerijos matosi pui
kus Londono vaizdas. Einant į bokštą yra garsioji Whis
pering galerija. Įdomi tuo, kad pažnibždėjus Į sieną, ga
lima girdėti aiškiai kitoje sienos pusėje. Antrojo pasau
linio karo, metu aukštasis altorius ir koplyčia buvo -bom
bų sudaužyti Po karo atstatė ir pavadino. American 
Chapel, atminimui 28.000 žuvusių Amerikos karių^Ka- 
tedroje vyksta žymių žmonių laidotuvės.

National Gallery — Tarp daugelio- galerijos . mėno 
kūrinių yra Bitiicėlli’o (1445 — 1510) “Mistic Nativity”. 
Buvo pieštas 1500 m. Paveiksle atsispindi didelis Botti- 
celli’o religingumas. “Marsand Vėhus” tema paimta 
iš to laiko poemoj kai meilė nugali karą... ? . į

Raphael — (1483-1520) “The Ansidei Madonna” pa
sižymi Raphael”o klasiška ramybe, švelnia šviesa, met- 
riška technika, detalių šu visuma kai klasikneš muikos 
kiekvienas tonas hrrmonizuojasi. >

Piero Dela Francesco (1439-1492) “Baptism of Ch
rist”-. Paveiksle jaučiama tyla ir ramybe. Tai. KnštĮ’us 
krikštas. Baltas Balandis skrenda virš galvos.

Renoir (1841-1919) “Les Parapluies” — vaizduoja
ma Paryžiaus lietinga diena. J ;

Rembrandt (1606-1669) “Margaretha Trip” — senos 
drąsios moters portretas. Kitas paveikslas yra “01d Man 
in a Armchair” — seno galvojančio vyro portretas.

Cezaime (1839-1906 “Les Grande Baigneusės” — tai 
vienas iš abstrakčiausių jo paveikslų. Vaizduoja nuogus 
kūnus lanke, saulės šviesoje. Jis tikėjo, kad menas yra 
teorija, išvystyta ir pritaikyta sąrišyje su gamta. Kitas 
Cezanne “La Vieille ru Chapėlet” 'tai davatkose por
tretas, kuri kalba rožinį, bet vagiliauja. f

Rubens (1577-1640) “The Chapeau de Paille” — įjio- 
ters portretas su skrybėle. Metriškas kūno ir rūbų pie
šinys. Dar tipiškesnis Rubens’o “The Judgment of Paris”.

Leonardo da Vinci (1452-1519) “The Virgin and 
Child with S. Anne and S. John the Babtist”. Šis garsus 
piešinys buvo parduotas Karališkai Akademijai 1962 m. 
Pieštas Milane ir yra laikomas vienas gražiausiu Leo
nardo da Vinci darbų. Kūdikėlio Jėzaus veide atsispindi 
dieviškumas laiminant šv. Joną Krikštytoją,’ o šv. Qna 
su paslaptinga’išraiška, šiame įškilminngame momehte 
pirštu rodo į dahgiĮ;'

WESTMINISTER CATHEDRAL — Birantinio sti
liau. Rytų ir akmens kontrastas. Architektas Bentlėy, 
daug dėmesio kreipęs detalėms. Iš lauko katedros deta
lės švelnios ir labai tikslios. Katedra iš vietaus atrodo 
daug didesnė negu iš lauko. Arch, naudojo daug kaban
čių liustrų apšvietimui, daugiausia jų “Blessed Sacrea- 
ment” koplyčioje. *•

Virš navos yra yra 3 kupolos, tai plačiausia ir aūkš 
čiausia iš visų Anglijos katedrų. Nuo pagrindinės navos 
arkos kabo didelis kryžius su Marijos paveikslu. Kate
droje yra 9 koplyčios, 14 Kryžiaus kelių skulptūrų. Sta
tybai panaudota 100 rusių įvairaus marmuro suvežto iš 
viso pasaulio.

(Bus daugiau)
M MAUJiliNQ*. CHICAGO K ILL.— Satursday, August 14, 1976



SOVIETŲ SĄJUNGA RUOŠIASI 
TREČIAM PASAULINIAM KARUI
Prieš Vakarų Europą nukreiptos 600 raketos 

skubotai pakeičiamos naujomis atominėmis
Vakarų Vokietijos laikraš-t dų bėgyje be jokio sunkumo 

čio “Die Welt” pranešimu? galima jai pritaisyti trečiąjį 
Maskva pradėjo savo 600 į tai-J tarpsnį arba trečiąją dalį).

Tokia kombinacija duodakinius Vakarų Europoje nu
kreiptas vidutinių distancijų Sovietų Sąjungai rankas trium 
raketas pakeisti naujo tipo ra-j fo kortą: Amerikos ekspertų Į 
ketomis su trigubais sprogsta-j nuomone, ta atominė grėsmė j 
mais užtaisais. .Vakarų Europai, kai visos se-į

Šio tipo raketos yra gali-’ nusius 600 vidutinių distancijų > 
mos trumpu laiku perdirbti!raketas bus pakeistos naujosio* 
tarpkontinentinėmis raketomis, mis “SS 20“ raketomis, mažu 

grėsmė mažiausiai padidės trigubai. 
“Die Savo tik truputį mažiau kaip 

5500 kilometrų siekiančia dis
tancija ta “SS 20” raketa ii? 

j prieš raudonosios Kinijos bet *

Tuo būdu atomarįnė 
staiga padidėja, rašo 
Welt”.. '

Amerikos > n u siginklavimo 
ir i ‘ ‘ ‘
DA) tokių raketų buvimą sa
vo metiniame pranešime sumi 

, nėjo tik vienu trumpų sakiniu 
Prezidentas Fordas tą praneši
mą aprūpinęs savo parašu per 
siute r 
prieš Vakarų Europą nukreip
ta pavadinta “SS 20”. Jį susi
deda iš dviejų dalių ir yra šau 
doma nuo motorizuotos šaudy 
mo rampos. Didesnis jų kiekis 
(tikslaus jų skaičiaus Washin
gtone nebuvo galima gauti) 
jau yra “įvairiose Sovietų Są
jungos dalyse” pastatytos į po
zicijas.

Kokia ta naujoji 
raketa “SS

Amerikos žvalgyba tų “SS 
20” raketų išbandomuosius) 
skraidymus sekė ir nustatė, kad 
jos skrenda tarp 3600 ir. 4800 
kilometrų. Tų “SS 20” raketų 
kovinis potencialas (karinis 
brand uol i ni ų. sprogs t a m ų gal
vų.

Tos dvi “SS 20” dalys yra 
’identiškos (visiškai panašios) 
su taip pat naujai pagamintos 
trijų dalių “SS 16”‘ raketos ant 
raja ir trečiąją dalimi, ši trijų 
dalių . (tarpsnių) raketa siekia 
distancijų iki 5500 kilometrų 
ir tinka kaip tarpkontinentinė 
raketa. “SS 20” raketa yra taip 
sukonstruota, kad keliiį vai an-

ginklų kontrolės įstaiga (AC kokį laikinį gaU bQĮi Qukreip
Vilnius. Aušros Vartai

nusukti visuomenės bei vahl-juodieji taip nori gyventi bal- (tema kaip atmaitinti alkam 
žios dėmesį nuo savų nusikal, tujn 
tinių, išprovokuojant ramią ir j pirmoj eilėj turi sustoti plana 
kultūringą visuomenę griebtis] v<- 
neįprastų veiksmų, del kurių grįstus grandijozinius planus, j 
jie vėliau tą visuomenę apkal- bei pasiraityti rankoves ir kib

Ii į produktyvų, liet ne destruk'nsleris James

pastatytuose rajonuose

li'kėiouiis iliuzijomis pa-j

sa m paša u i y j r.

GOTHA Jau sutinka ...
DERĖTIS

Kaip SSSR apėjo SALT 
susitarimą
Pavojingiausias yra povei-

Kongresui. Ta naujoji kjs, )-oiq Maskvos raketomani- 
ja daro i “atomariniu baubu” 
išlaikomą lygsvarą tarp JAV 
ir SSSR. Nes “SS 20 16”triuko 
dėka Sovietų Sąjunga de fac
to atsipalaidavo net nuo tų ne
daugelio suvaržymų, kuriuos 
jai SALT I susitarimai buvo 
uždėję. Kadangi tie susitarimai 
liečia tik tarpkontinentines ra 
ketas, tad Maskva “vidutinių 
distancijų” raketų, pavyzdžiui- 
“SS 20” tipo, ir “SS 16” trečių
jų dalių gali statytis kiek tik 
nori.

Robert Moss, buvęs “The 
Economist” šef-redaktorius da 
bar Londono “Dailv Mail” ra
šo:

“Visuomenė turi teisę žino
ti, kaip- ir dėlko mes turime 
pralaimėti Trečiąjį Pasaulinį 
Karą. Neapsakomai daug nau
jų įrodymų rodo, kad Rusija 
ginkluojasi trečiam totalitari
niam karui”.

Maža valst. departamento
- paguoda

Jungtinių Valstybių užsienių 
reikalų ministerijos (Valst de

MARQUETTE PARKO VARGAI
Didžiausioji lietuvių koloni

ja laisvame pasaulyje Marque
tte Parkas, Čikagoje, jis išgar
sėjo ne tik savųjų tarpe kaip 
nepaklusnus frontininkų užma 
čioms, bet pastaruoju laiku be

■ veik kiekvieną, dieną apie jį ra 
soma didžiausiose amerikiečių 
dienraščiuose ilgiausi straips
niai bei laikraščių vedamieji, 
ne tik Čikagoje bet visoje Ame 
rikoje, Marquette Parko gy
ventojai Amerikos laikraščių, 
televizijos bei radijo dėmesį at 
kreipė, kai šios kolonijos gy- 

jventojai pradėjo atkakliai prie 
sintis prieš juodųjų antplūdį, 
kurie betkokia kaina panoro 
lietuvius ir kitų tautybių gy
ventojus iš tos kolonijos išr 
stumti ir, pagal įsigyvenusius 
papročius, paversti šią koloni
ją lušnynu, kuriame ir jie (juo 
dieji) patys vėliau nebenorės 
gyventi.

Š/m. liepos 22 d. Marquet
te Parko kolonijoje veikian
čių organizacijų pastangomis 
buvo sušauktas visuomenės su

• sirinkimas, tikslu pasvarstyti 
į priemones, kaip sustabdyti juo

CRANE SAVINGS and Loan Association

A?© LOA**

B. R. PIETKIEWICZ, Pres. _____________

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS. rV - • -j \ • ■

7
Cjf Mokama 4 mėty
fQ Certifikatams.

Mažiausia $5,000
ar daugiau.

Mokama 1 metų 
Certifikatams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

Of ON INVESTMENT 
f® ACCOUNTS

Taupmenos padėtos į reguliarias taupymo sąskaitas iki menesio 
10-tos dienos duoda pelno dividendą už visa mėnesį.

piVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA S
Nau|l«noi« galima gauti puikią knygą, kuriat papuai bat kaklą' j 

knygų spinta ar lentyna. (į
Aleksandras PakalnlJkis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dieną » 

atsiminimai ir Įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- 7 
manas. 367 psl. Kaina $5.

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

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas. Gra- (' 
žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00 X 

Prof. Vacį. BiržUka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- J 
RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir- Z

Heliais — $2,00; H dalis, 225 psL. įrišta — $3,00. minki- «
tais viršeliais _____________ —______________________ $2.00 >'

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

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

Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės’ atsiminimai
170 psl. M-* »

M. Gudelis, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 232 
puslapiai .... $3.00 »

Knygas užsakant reikta pridėti 25 et pašto išlaidoms. »

1739 8. Halsted SL, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100

Piety Afrikos teisingumo mi 
Kruger sekma-<ina. *■

Kas liečia įvykstančius “smur 
tus“, susijusios su demonstra
cijomis, į tai socialogai, be abe 
jonės, atsakytų: baimė. Baimė, 
kad vaikai nebūtų išprievartau 
jami, gj-venant juodųjų tarpe: 
baimė, kad atėja kaimynų vai 
kėzaLakių neiššaudytų, ar na
mai būtų padeginėjami ir t .t

Kyla klausimas, ar valdžia 
policijos, rankomis turi teisę 
žmones areštuoti ir kelti jiems 
kriminalines bylas už lai, kad 
tie žmonės geriausiai kaip jie 
supranta gina savąsias nuosa
vybes? Jeigu to negalima, tai 
kodėl Amerika buvo įsivėlusi i 
2 pasalinius karus. Korėjos ir 
Vietnamo karus? Amerika ėjo 
padėti apginti tautų nuosavy
bes nuo užpuolikų. Marquette 
Parko gĄ'ventojai taip pat pa
našiai elgiasi... Beikia apgai
lestauti, kad Amerika taip uo
liai gina kitų tautų nuosavy
bes, tuo tarpu savame krašte, 
ne tik Marquette Parke, bet 
ir daugelyje vietų, elgiasi at
virkščiai, t. y. remia gyveni
mo drumstytojus, krašto de- 
moralizuotojus, Chicago Tri
bune liepos 25 d, laidoje įsidė
jo vieno juodųjų veikėjo Leon 
Finney, juodų susirinkime pa 
sakytos kalbos tekstą, kuria
me Finney išdėstė Woodlown 
juodųjų kolonijai atstatyti pla
ną. i

Jeigu Finney siūlomame pla 
uždraustos. Mano manymu, tufne nereikalautų iš mano 
rėjo būti atvirkščiai: p. Proko-Jir kitų baltųjų kišenių pi
ropas, būdamas aukštų kvalifi nigų,.galima būtų jo planui pa

ploti, bet šį kartą taip, kaip ir 
kitų juodųjų siūlyti planai yra 
daugiau nieko kaip tinginio 
tuščios iliuzijos. Nei Marquette 
Parko, nei kitų kolonijų gyven 
tojai, kurias kūrė ir tebeišlai- 
ko baltieji, niekuomet nepra
šė ir neprašys fedaPalinės val
džios pagelbos, kuriai pinigus 
supila beveik vieni baltieji.

Burmistro Richard Daley žo 
džlais.~;<<let the people pull 
themselves up by their own 
bootstraps”.. Jeigu ištikrųjų kurio vienoje sesijoje kalbėjo

dųjų organizuojamas demons
tracijas, kuriomis jie (juodie
ji) pasiryžo, neva teisėtu ke
liu drumsti šios kolonijos gy
ventojų ramybę jbei juos er
zinti, kad pastarieji, netekę 
kantrybes, jėga pasipriešintų, 
o vėliau galėtų tuos gyvento
jus apkaltinti antijuodiškais 

✓išpuoliais.
Tarpe kitų Čikagos miesto 

pareigūnų, dalyvavo ir Cook 
apskrities prokororas Bernard 
Carey. Prokororas, kvietė to 
susirinkimo dalyvius pasisa
kyti. kitaip tariant, duoti įrodo
mosios medžiagos, kodėl juodų- į 
jų demonstracijos turėtų būti

partamento) aiškinimu, Sovie
tų Sąjunga dar nepradėjo pa
statyti prieš Vakarų Europą 
nukreiptas" vidutinių distanci
jų su daugeriopais sprogsta
mais užtaisais aprūpintas ra
ketas. Tačiau viename savo ko 
munikate Departamento spe
cialistai žinovai išreiškė nuo
monę, kad atatinkamus planus 
gali trumpu laiku įvykdyti. Ta 
čiau JAV Nusiginklavimo ir 
ginklavimosi kontrolės įstaiga 
praeitą savaitę skelbė prane
šimą, iš kinio padaryta išvada, 
kad sovietų raketos SSSR va
karuose ir Rytų Europoje jau 
baigtos įrengti, praneša vokie
čių (ddp) iš Washingtono.

J. Pr.

kacijų valdininkas, privalėjo 
tam reikalui įrodymus patiekti 
bet neklausinėti pas šeiminin
kes bei patirties neturinčius 
tos kolonijos gyventojus.

įrodymų? Įdomų kaip jaus
tųsi p. Prokuroras, kai po sa
vaitės *, darbų per savaitgalio 
pailsio dienas apie namą be 
pertraukos kauktų policijos si 
renos bei reikėtų klausytis kly 
kiančių'" žinomų simfonijos. 
Nesunku atspėti, kodėl juodie 
ji taip intensyviai siekia jų 
pačių neapkenčiamos integra
cijos, patys būdami aukščiau
sio laipsnio rasistais. Pasiklau
sykite jų radijo stočių ir pasa
kykite, kaip dažnai jie groja 
baltųjų įdainuotas plokšteles? 
Beveik nei vienos. Juodieji in
tegracijos siekia tam, kai jie 
vieni patys nesugeba vesti kas
dieniško gyvenimo bei auklėti 
savo prieauglį, kuris be balto
sios visuomenės pagalbos nie
kuomet negalės pasiekti vi- 
suomenio ir intelektualinio ly
gio su baltaisiais. Jų ruošia
mų demonstracijų tikslą rei
kėtų vertinti-kaip priemonę

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
401 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Rieti 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:

I73S So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

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

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

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

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

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

’prižada iškhusvti Pietu Afri- 
Juodųjų vadovai, kurstyda- kl>. gvVVUil!tė‘iu juo-

žmones demonstracijoms, nau (1>Ju skl|ndus -N^uklvskitc", 
.loja net tokius Šūkius: “Jūs pa>akė Kruger ..pu.lu Xfrikos 
ncapkenčiale mus, o mes juS(baltųJų niažunjOs va|džia iik|au 
invlinie... Ar tai tikrai yra SyS miestuose gyvenančiu juo- 
nuoširdus juodųjų vadų šūkis,’(įžiy skundus 
kuris naudojamas demonstra-l 
cijose, ar tai tiktai Kristaus žo
džių parodija? Manam kad ne- nesikalbės, 
apsiriksiu pasakęs, jų šūkiui* 
geriau tiktų žinomo komunis
to Nikitos Chruščiovo žodžiai: 
“Mes jus palaidosime”..Per 
ilgus metus dirbdamas statybos 
pramonėje Chikagoje, matau 
daug juodų sunkiai dirbančių, 
kurie siekia geresnio rytojaus 
ir, kad būtu priimti gyventi 
betkokibje kolonijoje, tačiau 
daugelis jų vadų kvailais savo 
išpuoliais nugriauna visus til
tus, kuriuos tie darbštieji ban-

Radvila

lx-t jis vėl pasa
kė, kad tol, kol riaušės bus tę
siamos, jis su juodųjų lyderiais

ROSELLI NUŽUDĖ 
GANGSTERIAI

premjere 
vienuolė
ministerė

Indira, 
Teresa
pirmininkė

Viena
antra
Indijos

Indira Gandhi, įvedusi Indijoje
beveik visišką diktatūrą ir ka
lėjimuose laikanti visus sau opo
zicijos vadus, lankė Motinėlės 
Teresos seserų (vienuolių) San- 
tiniketane išlaikoma beturčiu 
vaikų mokyklą, kur pagyrė Mo
tinėlės Teresos veiklą, kaip “ne
turtingiausios iš neturtingiau
sių” pasakydama:

“Motinėlė Teresa nenorėjo 
mokyti vienuolyno tyloje, bet 
ryžosi tarnauti teikdama pagal
bą. šiandien ji vadovauja 32 na
mams dėl mirštančiųjų, 67 prie
glaudoms raupsuotiesiems ir 28 
mažų vaikų namams. Dabar ne
bėra ji pati viena, nešanti pa
galbą beturčiams Kalkutos lūš
nynuose. Ji patapo simboliu ge
ros valios ir siekimo pertvarky
ti pasaulį”.

Terese dalyvavo šiomis dieno-

Nužudyti “gangsteriai, Gian
cana Čikagoje ir Roselli Miami, 
kurie būk tai turėję sudarę kon
traktą su ČIA nužudyti Kulxxs 
diktatorių Castro, buvo nužu
dyti tų pačių gangsterių gaujos. 
Tokios išvados priėjo Čikagos 
tardytojai, tyrinėdami Giancano 
mirtį.

Su jų mirtimi nieko bendro ne
turinti gangsterio Rosellos pa
budimas senato komitete, kur 
jis pasakęs, kad 1960 m, ČIA 
prašiusi jų nunuodyti Castro.
IDI AMIN PRIEŠ KISSINGER!

NAROBI, Kenija. Uganda ir 
Kenija šeštadienį pasirašė tai
kos sutartį. Ta proga Ugandos 
prezidentas Idi Amin pasakė, 
kad JAV valstybės sekretorius 
buvo kliūtis siekiant atstaty
ti santykius tarp Kampalos ir 
Jungtinių Valstybių. Kalbėda
mas per Ugandos radio Amin 
pareiškė, kad normalūs santy
kiai su JAV beregint būtų ats
tatyti, jei Kissingeris pasitrauk
tu. V

• Prancūzai labiausiai nemė
go mokesčių ir stengėsi jų lega
liai nemokėti. Kai karalius išlei
do isakvma mokėti mokesčius 
už kiekvieną langą sienoje, tai 
architektas Monsardas pradėjo 
namų konstrukciją su aukštais 
stogais ir juose esančiais langais: 
Kai karalius uždėjo moksčius 
ant keturiais ratais vežimų, tai 
račiai pradėjo dirbti triračius.

mis Harrisburge; Pa., įvykusia- Paryžiaus arkliais traukiami 
me Eucharistiniame kongrese, tramvajai buvo trijų ratii ištisus 

27 metus iki 1855 m.

Taupykite dabar

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

UNIVERSA

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

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 ben-

Taupykite dabar. :

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. 2

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

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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neskaitėme nei vienos su grįžusios Bostono mokytojos 
Ijpranešimo apie visų kelionę. Bet iš patyrimu žinome, 
kad panašių ekskursijų vadovai ar vadovės Gimtajam 
kraštui daro pareiškimus ekskursijų pabaigoje. - Viena 
tos ekskursijos vedėjų jau kalbėjosi su minėto laikraštė
lio redaktoriais ir išaiškino, kad tie vaikai pramoko ne 
tik lietuviškai, bet išdėstė kiek jiems buvo progų pažin
ti Lietuvos praeitį. Apie Vilniuje padarytus pareiški
mus lietuviškoje spaudoje jau buvo keli komentarai.

Bet Draugo katinui vykti į Bostoną ir aiškinti, kas 
tą ekskursiją į okupuotą Lietuvą organizavo ir kuriais 
sumetimais jauni mokiniai ten buvo gabenami, būtų 
sunkus ir didelis darbas. Bostone yra didokas būrys ge-

I rų lietuvių, kuri išaiškins ir visiems paskelbs, kas tą 
kelionę organizavo, kas už kelią mokėjo ir kas taip la
bai rūpinosi“ jaunimo auklėjimo”.

Draugo katinui siūlome daug lengvesnį darbą. Kad 
jam nereikėtų į Bostoną vykti ir ten klausimą aiškinti, 

I siūlome jam išaiškinti panašų dalyką čia pat Chicagoje. 
Žinote, anais metais iš Cicero, Chicagos priemiesčio, pa
rengė paminėti žodžio okupuota) Lietuvą. Keliais at- 
venge paminėti žodžio okupuota) Lietuvą. Keliais at
vejais buvo bandyta išaiškinti, kas tą ekskursiją orga
nizavo, bet iki šio meto aiškaus vaizdo nėra.

Ciceriečiai buvo įsitikinę, kad vyriausieji tos eks-

Praeitą savaitę čikagiečiai palaidojo muziką ir chory dirigentą Ka
lį Steponavičių - Stephens. Muzikas Steponavičius ir jo vadovautas Pir
myn choras Kaune. Valstybės Teatre, pabaigus pirmąjį koncertą ir su
giedojus "Lietuviais mes esame gimę-.’' Pirmyn choras 1938 metais dai
navo Šiauliuose, Klaipėdoje, Marijampolėje ir kitose Lietuvos vietose.

unija reikalauja iš
14 mil. dol. atlygini-

rugpjūčio 9, timste- 
iškėlė teisme naują

J. ŠARAPNICKAS

Lengvas darbas Draugo katinui
Marijonų gerai penimas juodas katinas, susisukęs kursijos organizatoriai buvo vietos frontininkai, pasta- 

šiltą gūžtą Drauge, plačiai pakomentavęs apie praei-šiltą gūžtą Drauge, plačiai pakomentavęs apie praei- rieji viešai užsigynė. Buvo paskelbtas Stasio Džiugo pa
tais metais pasirašytus Helsinkio aktus, jau kelintas reiškimas, paneigiantis bet kokią frontininkų interven- 
metas vedamą detentės politiką, rusų emigraciją ir lie- ciją visame šieme reikale. Buvo pasakojama, kad minė- 
tuvius tremtinius, baigia savo rašinį apie katinus, katy- tą. ekskursiją suorganizavo neapdairų tėvų vaikų komi- 
tes ir kačiukus. Skaitytojams būtu buvę naudos, jeigu tetas, gražiai labai apdairių mokytojų ar pašalinių žmo- 
tes ir kačiukus. Skaitytojams būtų buvę naudos, jeigu 
padaręs išvadas apie politiką arba katinus, bet jis visai 
bereikalingai sumaišė du dalykus ir nepriėjo jokios nau
dingos išvados.

Nenagrinėsime Draugo katino nepagrįstų tvirtini
mų ir tuščių išvadų, bet pacituosime vieną lietuvius lie
čiančią mintį. Lietuvius labiausiai liečiantis paragrafas 
šitaip skamba:

“Einant detentės keliais, pradėjus sovietams 
intymiau (taisome Dr. korektūras N. R.) bend
rauti su Helsinkio paktą pasirašiusiais kraštais, 
padidėjo pastangos skaldyti politinius emigrantus, 
slopinti jų veiklą. Kažkokios neaiškios jėgos, ma
tyt, veikdamos Helsinkio dvasia, vėl pradėjo orga
nizuoti lietuvių išeivių ekskursiją į okupuotąją 
Lietuvą.” (Draugas, 1976 m. rugpjūčio 11 d, 3 psl.) 
iPrmiausia, tikslumo sumetimais, Helsinkiu suva

žiavusios valstybės galvos pasirašė aktą ne su kraštais, 
bet su valstybėmis. Jeigu tos galvos būtų pasirašiusios 
tik su kraštais, o palikusios centrus, tai iš to pasirašy
mo nieko būtų neišėję. Gali ir dabar neišeiti, bet dabar 
riša eilę valstybių ruošiasi Belgradan, kad galėtų nus
tatyti, kuris kraštas vykdo Helsinkio riešai padarytus 
pažadus ir kurio krašto centras nekreipia į tuos pasi
žadėjimus jokio dėmesio. Prezidentas Fordas Helsinky
je pasakė, kad pats įdomiausias veiksmas vyks už dvie
jų metų, kai pasirašiusieji galės patikrinti, ką Helsin
kyje riešai paskelbti pažadai reiškia

0 del lietuvių ekskursijos į okupuotą Lietuvą, tai 
Draugo katinui galime pasakyti, kad ją ne tik pradėjo 
organizuoti, bet ją jau suorganizavo. Organizatoriai 
Bostono lietuvių vaikus jau nuvežė į okupuotą Lietuvą, 
parodė jiems “Kauno jūrą”, pasimokė Lietuvos istori
jos ir laimingai grįžo. Manome, kad jau grižo, nors dar sti.

Kur tarnavau, būrio karinin- kūnas trumpai pasakė kaip čia 
kas V. B. buvo visai netinkamas 
kautynės vadovauti. Tik pasi
rodžius rusų patruliams prie Se
dos, jis iš baimės drebančia ran
ka, man matant, ėmė iš kišenės 
savo ginklo šovinius ir metė ant 
žemės ir kareiviams nieko ne- 
pranešdamas dingo iš kovos lau
ko. Nuėjęs susirinkau šovinius, 
kurie mano ginklui tiko ir li
kęs be tiesioginio viršininko, be 
ryšio, nelaukiau kol rusų tan
kai įsiverš į apkasus, su mano 
žinioje esančiais kariais “pasi- 
traūkiau ’ Barstyčių kryptimi. 
Prie Barstyčių radome daugiau 
karių ir karininkų, bet mūsų bū- 
rio karinįnko nesimatė.

Likę karininkai vėl suorgani
zavo dalinius *ir pasiuntė į už 

Draugo katinas labai gerai žino, kad, suskaldytosIBarstyčių esančius apkasus.Ne-

nių apstatytas. Bet ir šitas klausimas buvo taip neaiaiš- 
kiai nutrintas, kitas komitetas išrinktas ir reikalas ne
išaiškintas. šiandien tiek težinoma: Ciceriečių ekskur
siją į okupuotą Lietuvą pradėjo organizuoti Cicero 
Bendruomenės pirmininkas, vėliau netekęs pirmininkys- 
tės ir kitų Bendruomeninių titulų. Jis ekskursijai jau 
negalėjo vadovauti, bet, kaip ten bebūtų,‘graži jo žmo
nelė vaikus ne tik nuvežė į pionerių stovyklą, bet pake- 
liuje lietuvių kalbos' žinias jiems “gilino’*.’^’

Bendruomenės centras turi labai gerus ryšius su Wa- 
shingtono įstaigoms ir turi užmegstas gilias pažintis, 
tai jam neturėtų būti sunku patirti, kas ištikrųjų tą ci
ceriečių lietuvių vaikų ekskursiją į pionierių stovyklą 
organizavo. Žinodami, kas ciceriečius į pionierių sto
vyklas vežė, turėtime bendrą vaizdą, kas organizavo 
Bostono lietuvių vaikų ekskursiją į tas pačias “lietuvių 
kalbos studijas” ir “pionierių stovyklas”. Bašaliniems 
Pašaliniėms žmonėms tai būtų sunkoka išaiškinti, bet 
centre sėdinčiam katinui tai neturėtų sudaryti jokių 
sunkumu. ■ ... - r. . ■ z
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Bet Draugo katinui yra kitas, daug lengvesnis dar
bas. Jis sako, kad kažkokios jėgos “slopina lietuvių veik
lą”. Ar jis negalėtų tiksliai nustatyti,' kas uždraudė 
Draugui garsinti Chicagos lietuvių organizuojamą JAV 
200 metų nepriklausomybės sukaktį? Chicagos ir Ame
rikos lietuviai keliais atvejais norėjo nustatyti, kuriais 
sumetimais buvo slopinamas šitas visiems lietuviams 
svarbus paminėjimas. Manome,-kad šitas darbas būtų 
pats lengviausias. Katinui lengvesnis, negu pagauti pe
lę. Jeigu Draugo katinas išaiškintų bent vieną dalyką, 
tai Amerikos lietuviai būtų .dėkingi, o jeigu jis abu da
lykus paaiškintų, tai galėtų užtarnautai uodegą užrie-

noriu ištęsti rašinio, tad trum
pai paminėsiu kas Įvyko po ke
lių dienų, kada rusų jėgos pri
artėjo prie Barstyčių. .
Paskutinė naktis prie Barstyčių

Paskutiniąją naktį prieš rusų 
jėgų pasiruošimą pulti lietuvių 
pulko dalinius Barstyčių ruo
že, visi lietuviai karininkai nak
ties' metu ' pasitraukė ir paliko 
savo kareivius nežinomybei. Ka
da gavau iš ryšininko praneši
mą,'kad štabe nebėra jokio ka
rininko, vykau pats gerai įsiti
kinta, ir padaryti sprendimą, kas 
toliau daryti. -Kelyje eidamas Į 
štabą sutikau puskarininkį G. 
Mickėną. Abu Įsitikinome, kad 
visi, karininkai pabėgo iš kovos 
.lauko. Buvo aišku, kad rusai 
rytoj darys puolimą. Nutarė
me pradėjus švisti, karius pain
formuoti apie įvykį ir suorgani
zuoti planingą atsitraukimą.

Tik prašvitus pamačiau Lie
tuvos karininko uniformoje ka
riškį. Tuoj prisistačiau ir pa
informavau apie esamą padėtį. 
Kavalerijos karininkas J. Stan-

PAVASARIS EINA KARPATŲ 
KALNAIS

Rašo Dan Kuraitis

VISAS PASAULIS PASMERKĖ INVAZIJĄ

Sovietų valdžia niekad nemanė, kad įsiveržimas į 
nedidelę Čekoslovakiją bus taip priešiškai sutiktas 
visame pasaulyje. Čekoslovakija nedidelė, bet pasau
lyje ji turėjo labai daug draugi].

Invazijai pritarė tiktai šiaurės Vietnamas, Sirija, 
šiaurės Korėja ir Kastro valoma Kuba. Visos kitos 
valstybės, didelės ar mažos, kapitalistinės ar komunis
tinės. demokratinės ar diktatorių valdomos pasmerkė 
galingų sovietų valdžią, įsiveržusią į laisvą ir nepri
klausomą Čekoslovakiją.

Karčiausia Maskvai turėjo būti komunistų protes
tai. Pradedant Didžiosios Britanijos senais komunistų

protestais ir baigiant Italijos, Albanijos, Graikijos, 
Austrijos, Prancūzijos irt Vokietijos komunistų parti
jų centro komitetų nutarimais. Neprotestavo Rytų 
Vokietijos komunistai, bet jie ir nepritarė. Ulbrich- 
tas įsakė karo jėgoms įsiveržti į Čekoslovakiją, bet ki
ti partijos nariai tylėjo. Jie norėjo, kad sovietų karo 
jėgos iškeliautų iš Rytų Vokietijos, o apie .naują in
vaziją jie ir klausyti nebenorėjo.

Iš antros pusės, jie skaitė Dubčeką komunistų par
tijos nariu. Jiems atrodė, kad Dubčekas drįso pra
vesti būtinai reikalingas reformasl Komunistų partija, 
kad ir tos pačios Rytų Vokietijos, nenorėjo labai jau 
klausyti sovietų valdžios atstovų įsakymų. Jiems at
rodė kad vokiečius jie patys geriau pažino ir jie pa
tys mokėtų geriau tvarkyti ūkio, dirbtuvių ir pačios 
politikos reikalus. Tuo tarpu sovietų valdžios atsto
vų, partijos narių ir visokių emisarų siuntinėjimas 
didelės naudos niekam nepadaro. Jie nesupranta, kad 
Vokietijos darbininkai daug kuo skiriasi nuo rusiš
kų darbininkų. Vokiečų darbininkų kultūra skirtin
ga. Jie yra daugiau pamokyti, jie moka planus skai
čiuoti ir tiksliai skaityti. Jie mėgsta alų, kaip rusiš
kieji mėgsta vodką, bet jie ir alų geria su saiku.

Kilų kraštų komunistai buvo dar griežtesni. Jiems 
atrodė, kad rusai privalėjo taikiu būdu rasti bendrą 
kalbą su čekų komunistais. O kai kitų-kraštų komu
nistų partijų nariai patyrė apie tokį žiaurų Dubčeko 
apdaužymą, tai pasipiktinimas buvo dar diejesnis^ Jei
gu jie būtų Pnbčeką mirtinai snrtiušę,' tai kai kurios' 
komunistų partijos būtų išlojusios iš maskvinės poli
tikos orbitos. Nesakati," kad jos būtų išstojusios iš ko-Į 
munistų internacionalo, nes tokio jau nebebuvo. Sta-' 
linas, bandydamas prisitaikyti sąjungininkams, juos Į

atsirado ir pareiškė sutinkąs 
perimti visų šiame ruože esan
čių dalinių vadovavimą. Kari
ninkas. J. Stankūnas taip pat 
sutiko kaip buvo anksčiau nu
tarta, pradėjus aušti trauktis, 
nes prieš rusų, tankus šautuvais'

Pereitą savaitę timsterių uni
jos vadovai iškėlė bylą teisme 
kelioms bendrovėms, skųsdamie
si, kad bendrovės apgaudinėja 
timstėrius neišmokėdamos drau
dimų numatytas premijas' bei 
pensijas 7 mil. dol. sumoje. 
Timsterių 
bendrovių 
mo.

Dabar, 
rių unija
bylą Oklahomos bendrovėms, re-i 
kalaudama 18 mil. dol. atlygini
mo : grąžinti 9 mil. dol. paskolą 
ir kita tiek padengti šu paskolos 
negrąžinimu susidariusiems nuo
stoliams. Taipgi byloje yra ap
skųsti ir trys Oklahomos bendro
vių direktoriai.

Vienkart yra įsimaišę Ameri
kos valdžios tardytojai, kurie 
ėmė knistis timsterių fondų rei
kaluose bei jų vadovybių sąži
nėse.

Užsieniętišky auto mašinų 
dumpingas

.... WASHINGTONASr — Ame-
ginkluoti neatsilaikysime. Taip Į rikos valstybės iždo pareigūnai 

. . ’ sako, kad penkios užsienio’ 'au
to mašinų gamybos bendrovės 
vartoja dumpingą. Jos Ameri
koje savo gamybos mašinas par
duoda pigesnėmis kainomis-ne- . 
gu jų pagaminimas kaštuoja.

Valstybės iždas tyrinėja šį 
klausimą ir ieško būdų dumpin- 
gą panaikinti. Jau penkios už
sienietiškos bendrovės pasižadė- 
jo pakelti kainas už-Amerikoje 
parduodamas auto mašinas/

ir įvyko. Dienai švintant rusai 
ėmė pulti ir vadovaujant kari
ninkui J. Stankūnui, mes pa- 
sitraukėm Mosėdžio link. Kari
ninkas J. Stankūnas su žemai
čiais kariais susigyveno ir kar
tu buvo kol pasibaigė karas.

Atvykus į Karaliaučių dalį de- 
sertyrų karininkų buvę kariai 

i sutiko, kai kuriems pasisekė pa
sprukti nuo kareivių keršto. At
vykę žemaičiai kariai į Vokieti
ją metė ginklus ir išėjo apkasų 
kasti. Pasibaigus karui pateko
me Į amerikonų zoną Austrijo
je ir amerikonams patikrinus 
ką mes veikėme, pasakė: eikite 
kur norite, nes jūs nebuvote gin
kluoti.

Virš 30 metų praėjus
Taigi ir dabar praėjus virš 

30 metų buvę Žemaičiai tebe
gerbia savo vadą. Tik tokie ka
rininkai yra tinkami vadovauti 
fronte kaip J. Stankūnas.

Atvykus pas J. Stankūną dau
giausiai pokalbis ėjo- apie "pasi
traukimą. Apie žemaičių pul
ko karius, kovojusius prieš rusiš
kąjį komunizmą. J. Stankūno 
manymu, apie žemaičių pulką tu
rėtų būti išleistas leidinys-ir t;t;

Pas J. Stankūną pastebėjau 
krūvą Naujienų dienraščio. Apie 
Naujienas nebebuvo laiko pri
siminti,, nes ponia Stankūnienė 
pakvietė'vaišėms. Po vaišių tu- 
ržjau atsisveikinti, nes buvo jau 
vėlu ir J. Stankūnas nuvežė pas 
J. ir A. Gurinus nakvynei.

(Bus daugiau) *

apgavo. Jis paskelbė, kad Internacionalą likviduoja, 
bet kiekviename krašte pasiliko nepaprastai ištikimų 
žmonių grupelę, kuri viską diriguodavo.

Islandijoje, kur policija komunistinį judėjimą 
sustiprina pagal reikalą, buvo išdaužyti sovietų am
basados langai. Daugelis Islandijos gyventojų dar ne
žinojo, kas Čekoslovakijoje atsitiko, o vietos komu
nistai, protestuodami prieš Maskvą, Reikiavike išdau
žė sovietų ambasados visus didžiuosius langus. Buvo 
pakeltas aliarmas, bet vietos policija nieko nesugavo 
ir nieko nesuėmė.

Japonijoje, kur rusai mokėjo užverbuoti gerą at
kaklių komunistų skaičių, taip pat buvo didelis nepa
sitenkinimas. Tokijo mieste studentai ir komunistuo
jantieji žmonės išdaužė sovietų ambasados langus.

Australijoje, kur darbiečiai jau pradėjo kelti gal
vas, bet prie valdžios dar nebuvo priėję, taip pat bu
vo keliami protestai. Gražiausia, kad triukšmą kėlė 
Australijos'parlamentas. Visi politinių partijų vadai 
parlamente kėlė protestus prieš sovietų įsiveržimą į 
Čekoslovakiją. Jų tarpe buvo ir darbiečiai. Kai reiške 
protestus visi Australijos politikai, tai parlamentas 
priėmė vienbalsę rezoliuciją, kuria buvo pasmerkti 
sovietų karo vadai ir valdžios atstovai.

Iš visų išsiskyrė Jugoslavijos protestai. Jugoslavai 
anksčiau patyrė, negu kuri kita valstybė, kad imvazi- 
ją i Čekoslovakiją pirmasis pasiūlė vokiečių komuns- 
lų vadas Walter t>lbrifct»L Jm'labai'Manrrai atsiliepė 
apie huličeką, o <tor bjauriau apie kilns' Čekoslovaki
jos kdntūmstns, gynuę&s/pakailas pačioje partijoje'ir 
visame krašte. Jie buvo tikras, kad kelių mėtų ’laiko
tarpyje pats Dubčekas ir kiti komunistai bus išslum-1 
ti iškomunistinės čekų valdžios. Jugoslavai žinojo,]
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ŽEMĖS DREBĖJIMO AUKOS 
KINIJOJE

Tokio. Geležinkelį paskubo
mis sutaisius į milijono gyven-r 
tojų Tangshan miestą atvažia
vo iš Pekino pirmasis trauki
nys šu maistu, vaistais bei į- 
vairiais būtiniausiais r eik m p- 
nimis. Tangshan milijoninis 
miestas buvo pačiame žemės 
drebėjimo centre, dėlto labiau
siai nukentėjo. Pekinas ir Uos
tamiestis Tientsin mažiau te- 
nukentėjo. 

■ 
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1.177 mokytojai y 
neteks darbo

Ateinantiems mokslo metams 
Čikagos priemiesčiuose bus su
mažinta didokas skaičius-' mo
kytojų. Numatyta, kad 1,177 '
mokytojai, pradžios mokyklų ir 
aukštesniu j u, liks be darbo.

Mažėjant mokinių skaičiui, 
didėjant išlaidoms ir panašiai, 
ateinančiais mokslo metais bus 
uždaryta 14 pradžios mokyklų 
ir susiaurinta programos aukš
tesniosiose.

kad invazija buvo sovietų karo vadų darbas, bet jie 
taip žinojo, kas patys rusai invazijos idėją verčia vo
kiečių komunistam. Jeigu vokiečiai būnu nepasiūlę, 
tai sovietų valdžia būtų karo jėgų nesiuntusi į Čekos
lovakiją. Sovietų Sąjunga yra Varšuvos Pakto valsty
bę, todėl šios organizacijos nutarimai jai esą priva
lomi. čia, žinoma, yna kreivas ir labai žiaurus pasi
teisinimas. Bet šį reikalą pirmieji patyrė Jugoslavijos 
komunistai ir iškėlė šią sovietų perfidiją viešumon.

ČEKOSLOVAKIJĄ UŽPLŪDO SOVIETŲ KARIAI
Gen. Svoboda turėjo grįžti penktadienį, rugp. 23 

dienos vakarą, bet jo nebuvo Pragoję antradienį, rupg. 
27 dieną. Čekai pradėjo nerimauti. Jiems atrodė, jog 
tai būta naujos rusų apgaulės.

Be to, jie’ neturėjo mažiausio supratimo, kiek so
vietų karo jėgų įsiveržė į Čekoslovakiją. Jie žinojo, 
kad Praga okupuota; kad ten rusai nuleido visą tan
kų pulką, atvežtą sunkiais karei trasporto lėktuvais, 
o šia užėmė visas strategines miesto vietas. Jieins 
taip pat buvo aišku, kad rusų yna kiekvienoje pasie
nio vieloje ir didesnėse sankryžnose. Kaip jie ten atsi
rado, čekai nežinojo bet jiems buvo aiškiai pranešta, 
kad nei rienas Čekas negai išvažiuoti į užsienį. Če
kams grįžti j kraštą leidžia, bet išvažiuoti be rusų lei
dimo niekas negali. v ,

čekai pradėjo labai nerimauti, kai patyrė, kad če- 
koslavakijoje->yjra 200,000 sovietų karių,. Jiems buvo 
aišku, kad ijfe suvalgys visą mėsą ir duoną. Jie pra
dėjo kalbėti, kad atvaryti sovietų kariai net medžių 
lapus nugrauš. ; ~ .M vf f

(Bus daugiau)
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Ankstyvoji Amerikos aiteivė 
muzikos mylėtoja ir visuome- 
nininkė Veronika Motuzienė, gi
musi Lietuvoje 1896 m. liepos 
mėn. 4 d., mirė Detroite š. m. 
rugp. 7 d., palikdama didelia
me nuliūdime visuomenininką 
vyrą Feliksą, dukterį Mirgą Mi
chaels ir jos vyrą, dukraitę smui
kininkę Leonorą Freeborn ir jos 
vyrą irgi smuikininką Alan.

Motuzai buvo dideli Lietuvos 
patriotai. Tai viena iš kelių De
troito šeimų, kurie sudarė lie
tuvišką gyvenimą prieš naujų 
ateivių bangą, kuriai jie padėjo 
vietoje prasikurti. Kai antroji;

lawn kapines. Ir taip pasibai
gė plati ir turininga vieno žmo
gaus žemiška kelionė.

Saulius šimoliūnas

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEm lock 4-5849 

Rszick 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

Pinnadieniais ir ketvirtai 1—7
snirad.. penktadieni nuo 1—5. tree, 

ir seštad. tiktai susitarus.

Skiepytis nuo slogos 
šiuo metu nepatariama
AVASHINGTO??AS. — Fede

ralinės programos skiepijimo 
nuo “kiaulių slogos” vedėjas Dr, 
Delano-Meriwether pasakė, kad 
šiuo metu skiepytis nuo laukia
mos slogų epidemijos nėra pras
mės, nes dabar daktarų turimie
ji skiepai yra pernykščių liku- 

_, , , . , čiai ir 1976—1977 metų žiemai
banga tampa vienkalbe ameri- i nerekomenduojami.
kietiška mase, tai Motuzai savo Į 

’ šeimoje išlaikė savo tėvų kal
bą ir papročius. Ypatinga valia 
ir ypatingas tikėjimas savo lau

vaL.
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GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
61oo. Keozie Avė., WA 5-2670

Valandos pagal susitanmą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0C01. \

<TEU — BE 3^5893

DR. A.. S. .6UEVĖCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS - 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. MAS
489-4441 561-4605

O DOS’LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

Lin’.uvių susitikimas
i <

Bėgantis laikas keičia 2mo-( 
nių veidus ir yąrdus. Tačiau • 
jaunystėje Įrt-abėį;tįsios dienos, 
sasadoš šviesiais atsiminimais 
sugrįžta į žmonių sąmonę. Šito-' 
kių atsiminimų žadinami buvę 
Linkuvos gimnazijos mokyto
jai, abiturientai ir auklėtiniai, 
Tautinių šoktų šventės proga, 
rugsėjo mėn. 4—5 d. Chicago-

SUSUUNKIMU' JVRiT° RA5TO ?AMOi7MAI iR PAAISKIHWA!

— ! L.K.V.S. "Ramovė" Centro V- 
bos ir Chicagos shyr. ramovėnų ren
giamą koncertą - balių, kuriame pro
gramą išpildys *L.K.V.S. “Ramovė” 
Cleveland^ skyriaus Ramovėnų Vyrų 
choras, bilietus galima įsigyti Mar
giniuose. 2511 W. 69 St. Koncertas -

KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

je,- organizUoja linkuvių susi- balius Įvyks rugsėjo mėn. 18 d. Jau-
- tikimą. Jo metu bus gvildena- nimo Centre- 
ma Linkuvos gimnazijos mo
nografijos išleidimo klausimas.
Šuo reikalu prašome kreiptis į >
Aleksandrą ESviehę, adresu — madienį, Onos Bružgulienės sodybo- j 

je, pne Lietuviu Tautinių kapinių,
6335 S. WTaipple, Chicago, Ill. Willow Springs. HL Via maloniai 
606^29, telef. R£ / -5027. Susiti- srnaf dien< su Terasiškiai-s. Bus geras

nimo Centre.. ffTJ

—Zarasiškiy Klubo metinis piknikas 
—Zarasinė įvyks rugpiūčio 15 d., sek-.

"Jūs tyrinę (ate Raitus, nes tariatės juose tu r j gyvenimu;
jie tai Ir yra; kurie liudija apie mane". — Jono 5:39.
Musų tekste pasakyta, kad šventasis Raštas apreiškia mums Viešpati 

Jėzų. Todėl norintieji jj pažinti turi ieškoti Žinių apie ji šventajame Raš
te. Tuo tikslu Dievas davė mums apaštalus, pranašus ir mokytojus. Žmo
nių žodžius galime priimti tik tada, kai jie sutinka su gyvojo Dievo Žo
džiu. O norint suprasti kas parašyta, reikia šventosios dvasios pagalbos, 
šventąjį Raštą reikia netik skaityti, bet tyrinėti; o naudingų ir gyvenimui 
reikalingų pamokų gausime tik tada, kai būsime nuolankūs ir pasirengę 
priimti mums Dievo duotąsiąs pamokas, kurios padarys mus tinkamais ge
riems darbams.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite;

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

Klubą Valdyba

A V. PLK. LTN. LEONARDAS PESECKAS
Mūsų mylimas tėvas ir senelis mirė 1976 m. gegužės 

29 d. ir buyo palaidotas birželio 2 d. Lietuvių Tautinėse Ka 
pinėse, Chicago j e.

kimas ivvks šėštmReni musė- šokiams, o jau uzkantmų—i įas jvyKs šeštadienį, rugse- . gar^^aus^ Taip pat saldaus ir Tbink-,
jo mėn. 4 d. 7,’val. vakare. Vie- smo" gėrimėlio netruks. Kviečia
, , , ,, . Klubą Valdybata bus paskelbta Jaunimo Cen
tre. Rengėjai.

je, prie Lietuvių^ Tautinių kapinių, 
_ '__ ’i maloniai

kviečiami dalyvauti ir praleisti link- :

Pernykščiai skiepai buvo ga
minti Port Chalmerš ir Hong 
Kong flu atmainoms ir dėlto 
netinka ateinančią žiemą lau
kiamoms New Jersey ir Victo
ria atmainoms, kitaip vadina
moms “kiaulių slogoms”. Joms 
skiepai būsią pradėti nuo spa
lio pradžios.

Dr. Meriwether sako, kad 
kiaulių flu labiausiai pavojinga 
senesnio amžiaus žmonėms, virš 
65 mėtų, diabetikams, ir kro- 
niškai negalaujantiems širdimis, 
plaučiais ir inkstais.

TĖVAS IR SONUSVeronika Motuzienė atvyko 
pirmučiausiai į Bostoną. Ten 
jau virte virė lietuviška veikla, 
ypač muzikinė, vadovaujant Mi
kui Petrauskui. Nereikia pa
miršti jog pirmutinė lietuviška 
opera buvo parašyta Miko Pe
trausko Bostone ir ten pasta
tyta 1924 m. Petrauskas užkrės
davo menu priimlias sielas, ko
kia buvo Veronika Motuzienė. .2 .
Petrauskas išsibaigė Bostone ir 
jo sekantis sustojimas ir pasku
tinis Amerikoje buvo Detroitas 
(1926—1928), kur jis dar- pa-i . 
state 4 operetes. Jose visose dąi- 

Įnavo Veronika, o jos vyras Fe- 
liksos buvo administratorius. 
Ne be reikalo jos dukraitė šian
dien yra profesionalė muzikė.

Veronika Motuzienė buvo la
bai ryžtinga Sandaros .'veikėja. 
Ji ten buvo' bitutė darbininkė. 
Ir kai 1943 m. lapkričio mėn. 4 
d. buvo įsteigtas Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centras, vie
na iš steigėjų buvo Veronika, 
kuri taip pat šiam apsijungimui 
davė ir vardą..
' Motuzų namai visuomet bu
vo lietuvišką biblioteka, meno 
rinkinys, ir, nuoširdi lietuviška 
aplinka. Taip pat ten buvo pla
tus ir demokratiškas dvasinis 
akiratis, padėjęs išspręsti ne 
vieną opią visuomeninę proble
mą. šiandien ten tebėrasite tik. 
vieną Feliksą, gyvenantį .už du. 
O tai yra begaliniai suriku.

Rugp. mėn. 9 d. buvo itin kul
tūringas atsisveikinimas su Ve
ronika Motuziene Charles R. 
Step laidotuvių namuose. Smui
kininkas Alan Freeborn pagro
jo Camille Saint-Saens Gulbės 
dainą ir Johann Sebastian Bach 
melodingąją Ariją G stygai. 
Stefa Kaunelienė trumpu šiltu 
žodžiu atsisveikino su Veronika. 
Smuikininkas tuomet pagrojo 
George Frideric Handel Largo 
ir Franz Schubert Ave Maria, 
Senelis norėjo jog grotų ir jo 
dukraitė, bet ji buvo perdaug su
sikrimtusi.

Rugp. mėn. 10 d. Veronika 
Motuzienė buvo nulydėta į Wobd-

.Maida
Būk su manim, kai guliu nu

sižeminęs ir nusiminęs.
Nebėra liepsnų, ir mano sie

loje — baimė.
Sidabrinėse žvakidėse sustin

go nuvarvėjęs vaškas.
Šaukiuosi Tjavęs, Kuris dul

kes gali.paversti tyruoju vande
niu. - • •'

šaukiuosi Tavęs, Kuris leidi 
pušims žaliuoti smėlyne.

Saukiuosi Tavęs, kuris iš nieko 
sukūrei mane ir gili išdžiovinti 
mano ašarų sūrumą, mano kan
čią ir ilgesį.

(iš “Žvakidė'.’)

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTŽTUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Ofiso tek: HE 4-1818 
Rezidencijos: PR 6-9861

DR. J. MAKAUSKAS
GYDYTOJAS IrJchIRURGAS

VIDAUS. LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

Tei. 737-5149

DR. FRANK PtiCKAS 
OPTOMETRISTAS 

_ KALBA LIETUVIŠKAI 
21618 W. 71st sn
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses1';
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA u 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso telef.: 776-2880 
Neules rez, telef.: 448-5545

PERKRAUSTYMA1

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.:'PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., anlrad.. tfeciad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. ’Seštadie 
niais 2-4 v&l. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

*

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. Š E R E N A S 
/ Tel. WA 5-8063

V. Tumąsoms, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofise telef.: HEmlock 4-2123

* Rezld. telef.: Glbson 8-6195 
tolima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

M 0 v I N G
Apdrausta* perkrauštymas 

iš jvairly atstumu. 
Antanas Vilimas 

823 West 34: Place 
, TeLį FRontier 6-1882

GĖLES VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

P. ŠILEIKIS, 0. P.
► ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
J Aparatai - Protezai. Med Ban 
‘ dažai. Speciali pagalba kojoms
Ii (Arch Supports) ir t L

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 6OS33 ir PR 8-O&34

2850 West 63rd St., Chicago III. 60629 
Telef.: PRospoct 8-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI
HAUJIXSAS

' Išteisinti 4 policijos 
viršininkai

Prisiekusiųjų teismas rugpiū- 
čio 11 rado Čikagos miesto 4 po
licijos viršininkus nekaltus. Jie 
buvo teisiami ėmus šiaurės va
karinėje miesto dalyje iš aludžių 
ir naktinių klubų savininkų spe
cialų apsaugos mokestį.

i

Mes reiškiame gilią padėką visiems, kurie palydėjo 
Lietuvos aviacijos veteraną Į paskutinį aerodromą,į amži
no poilsio vieta.

Reiškiame gilią padėką gen. št. pik. Dabulevrijii, pra- 
vedusiam atsisveikinimą su velioniu. Taip pat aviacijos 
pulkininkui A. Motuzai, inž. E. Jašiūnai, teisininkui K-Smo- 
lenskiui ir- pik. A. Rėklaičiui, pasakiusiems atsisveikinimo 
kalbas ir prie karsto būdėjusienįs garbės sargyboje Kūrė- 
.jų-Savanorių ir Ramovės sąjungų ir Aero Klubo nariams.

Reiškiame gilią padėką kari ašėjamš — DahUlevi
čiui, Dailidei,•: Jašiūnai, Markui, Smcii^įiskiui ir Vilučiui, 

 

o laidotuvių direktoriui Donald A. Petkui\iž parodytą rū 
pestį liūdesio valandoje.

Nuoširdus ačiū — kan. V. Zakarauskui, atlaikusiam 
gedulingas pamaldas ir palydėjusiam velionį į kapines, 
Tautiniams Namams, kur įvyko iškilmingi po laidotuvių 
pietūs; bž malonų patarnavimą'.

Taip pat nuoširdus ačiū visiems, kurie prisiuntė velio- 
• nįui gėlių, bei< pareiškė mums užuojautą laiškais ar 

spaudoje. ” •

Lftufoturiiį Direktoriai

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Dar karta visiems ačiū.

Sūnus, duktė, vaikaičiai 4805-07

4330-34

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

JŪS NORITE SIUSTISIUNTINĮ-DOVANAI LIETUVĄ IR USSR DAĮJS
• NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 

. !' ■ • ‘ ŽINOMOS FIRMOS •

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Linksmunųr, arba liūdesio, valandom 

pin papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės^

ROY R. PETRO (PUT** 1?AS) 

DAUBARŲ SONUS

5525 So. Harlem Ava, — 586.1220

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
/X ~ -■ (LieiMSi^B? VNej|p3^YtloR<jl

vyHiAusia įstaiga

1776 Broadway, New York, N. Y. 1&819 — Tel.: 581-6590—581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA. L . ‘ '

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pdt maisto produk tų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MUSŲ SKYRIAI:

ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghnįjn Street —__
BALTIMORE 31, MD. — 1900 Fleet Street 
BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ------
BUFFALO 12, N. Y. — 701 Hlhnfra Avenue------ -------------
CHICAGO 22, III. — 1241 No. Ashland Ąvenue------------------
CHICAGO, ILL. 60629 — IŠOŠ West 69 Street .—-----------
CHICAGO, ILL. 60609 — 1855 West 47 Street .....— 
CLEVELAND 13, Ohio — 1028 Kenilworth Ąvenue -L----- ----
DETROIT 12, Mich. — 11601 Jos Cimpau Avenue.....— 
FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres Rt. 9 ---------------
HAMTRAMCK, Mich. — \1339 Jos Campau Avenue —.. 
HARTFORD 6, Conn. — 122426 Hillside Avenue 

LOS ANGELES 4, Calif. — 15? So. Vermont Avenue —._ 
MIAMI BEACH, Fla. 33139 12014? St. .......1™.-------
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue------------ -----
NEW YORK 3, N, Y. ii 141 /Second Ąvertue „ - 
PHILADEJ.PtJIA.23, Pa. -- 631 W. Girard Avenue 

= PHOENIX, Arii. 85027 — 22047 N. Black Canyon Hwy ....
RAHWAY, N. J. — 47 East Milton>ybįn»o - ------3-X.
SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avinue -. X. L Ll 
SILVER SPRING, Md. — 622 Elsworth Dr........ .................. ......
SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 MareellVs Street -------- --
WOODHAVEN, Queens, N. Y, 11421 — 80-14 Jamaica Ave. , 
UTICA, H. — m Blėelrie Strieit

— 435-1654
— 34^4240
— 633-0090
— 895-0700
— 486-2818
— 925-2787
— 376-6755
— 771-0696
— 365-6780
— 363-0494
— 3^>S-6740
— 246-2348
— 385-6550

— 305-673-8220
— 674-1540
~ 475-7430
— 769-4507

602-942-8770
— 381-8800
— 257-8390
— 589-4454
~ 475-9746
— 296-5250

" X 732-7474

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
A asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401 f

BUTKUS • VASAITIS
1446 So. 50th Ijicero, lit Phone: OLympic 2-1003

aįk--. Įidjiįįį -> 7##. ■ ' J- w ■ M —, - , .’A;

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hill.% III. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YAiMg 7-1911

•"*** 5 — HALU i INOS, CHICAGO t. IU----- Saturday. August 14. 1976

i

i



\ usaros bus atiduota Naujienom* geros sėkmės. Emi ir atvĄ'kusių kolegų pobūvį rug 
\en. Spausdins M. Mor-.lis Namat iš C.hula Vista, CaL, sėjo 4 d. Jaunimo centro 203 
Kartu tvarkoma ir per- atsiuntė $1. Dėkui už ankstybą kambaryje.

♦ j rašinėjama jos abu nespausdin *
— Jonas Vaičiūnas, žurnalis- ti eilėraščių kinkiniai; “litukų; aukas, 

tas, visuomenininkas, dabartį-f giesmės*' ir “Eilėraščiai iš Lie
tuvos“. kuriuos norima išleisti 
irgi trejų metų nuo mirties su
kak Iii vi ų proga.

| kūnas.
HELP WANTED — MALE

Oarblninky R.iH.

nis R. LB Centro Valdybos na
rys informacijos reikalams, iš
vyko atostogų. į Chicagą grįš 
rugpiūčio 25 d.

— Andrius Juškevičius, žino
mas visuomenės veikėjas, bu
vęs IJ3 Chicago apygardos Val
dybos pirmininkas ir R. CV pir 
alininkas, grįžo į (IV vicepirmi
ninko pareigoms. A. Juškevi
čius dabar rūpinasi vadovėlio 
reikalais: jis tarpininkauja tarp 
leidėju, Donelaičio Mokyklų va 
dovybių, ir Centro Valdybos. 
CV numačiusi geram vadovė
liui leisti skirti «3,(XM) dol.

— Sktn. Augustinas Orentas, 
‘‘Skautų aido” administrato
rius, buvo paskirtas komisijos 
pirmininku, paruošti rugsėjo 
11 dienai darbotvarke ir prog
ramą. Atlikęs įsipareigojimus, 
su Molina išvyko poilsio j Be
verly Shores, Indiana.

—J. Augustaitytė - Vaičiūnie
nė scenos veikalų “Eglė žalčių 
karalienė” ir “Lietuvių vestu
vės” korektūra jau baigta. Pa

- Atgis 7jųMrackinK^k<TliįljL- 
{datavęs į JĄV kongresą 18-me 

Charles Btikaveckds, Mia- Detroito distrikte, pralakriėjo 
mi, Fla., pagelbėjo adrninistra pirminiuose rinkimuose ■ apie 
vijai ir sutaupė pinigų atsiųs- tūkstančio balsų skirtumu prieš 
dainas savo prenumeratą iš tos pat respublikonų partijos

Joseph Kasputis, Kenos- anksto be raginimo. Dėkui jam I oponentą. z į
- Amerikos lietuvių (už nuolatinę paramą ir šia pro R. VILIAUS Poezijos knyga 

organiacjjŲ xeikejas ir bendru ga atsiųstą penkinę. St. Peters VAKARŲ VRAI. 110 psl. dar galima 
darbu aktyvus dalyvis taip pat burgo apylinkės tautietis užsi- 
spaudos bendradarbis ir rėmė- sak^ Naujienas 6 mėn., bet pat 
jas, pratęsė iš anksto savo pre- vardės prašė neminėti. Dėkui j 
numeratų ir atsiuntė £25 Nau- dėmesį. Platinimo vajausi 
jienų leidimui paremti. Dėkui'proga Naujienos yra siunčia- 
už paramą, nuolatinį bendra- mos susipažinimui 2 savaites ne 
darbiavimą ir už gerus linkėji-i mokamai pagal gautus pageida

ha, Wis., 
orga

vaja lis i

R. VILIAUS Poezijos knyga

gauti Naujienose, prisiunčiant 5 do
lerius. :-t

f TOOLMAKER ;l
DIE MAKER 

ORJL.L. /PRESS OPERATOR
Overtime, air conditioned 

plant 
NICE TOOL CO. 

Glenview, ILL.
724-1190

REAL ESTAT€ SALE
Namai, Žemė — Pardavimu!

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

vimus arba skaitytojų atsiųs
tus galinių prenumeratorių ad- 
dresus. . . • ?,«• , r.

— Ken Gaidas, Brighton Par 
ko Lietuvių parap. mokyklos 
8-to skyriaus mokinys, laimė
jo 2-trą vietų ir Parkų Distrik 
to trofėjų Chicagos miesto ber

muš.
— V. Zander, Dundas, Ont., 

Canada, pratęsdamas savo pre 
numena tą, užsakė lietuviškų 
knygų ir parėmė Naujienų lei
dimą £J0.5 auka. Dėkui už ge
rus . linkėsimus, informaciją 
apie Naujienų ir kitų etninių
grupių spaudos pristatymą per niūkų golfo pirmenybėse. Jis 
paštą, taip pat už auką. 1 surinko 90 taškų.“

— Vincas Juodvalkis, Yucai _ Lakefront įestivalio polkų 
pa, CaL, iš anksto be raginimo konkursas bus rugpiūčio 17 d, 
pratęsė savo prenumerfatą ir g vaj vak.-prie Buckingham 
ta proga atsiuntė mašinų fon- fontano. Laimėjusiems bus iš- 
dui $10, linkėdamas vajui ir' dalinta virš tūkstančio dolerių. 
_ Į Pirmoji premija $500 ir trofė- 

t čp a t? n a vtv a o_____________ .v „ ._______________įjos. Konkursui vra užsiregistra. “PARDAVIMAS UŽ % KAINOS is Europos imp. (Vak. Vokieti-v x-t •* T-n- • v x • •*- 
jos) vasariniu batu vyrams, moterims ir vaikams. Daug modelių aaila nelv? Illinois, net ir is
bevisi dydžiai kiekviename modelyje, ypatingai vyrams. - > Indianos, Minnesotos ir Wis-

Be to, pas mus galite gauti ir vokišku plokštelių, tarp jų Vokietijos te- • i %

"Korektūros klaida"?
WASHINGTON AS. — Jau pa

skutinę korektūrą baigus ir ma
nuskriptą, leidiniui “The Scrib
ner — Bantam English Dictio
nary” persiuntus, kad iki rugsė
jį 15 dienos šis žodynas būtų 
atspausdintas, rastas 139‘pus
lapyje toks- sakinys:' “Carter, 
James—Kart’ar— (1924), 39th 
president of the U. S. 1977”.

Kitas 1 sakinys teikia:- “Ford, 
Gerald” savo (prezidento parei
gose nuo 1974-iki 1977. “Reagan,. 
Ronald” visiškai nepaminėtas.

PUNCH PRESS OPERATORS
Metal stamping job shop needs 

experienced individuals for days or 
nights

Our facilities are completely air 
conditioned, clean and feature the 
most modem presses and automated 
feeding equipment.

For further information on wages 
and attractive fringe benefit. 

Apply in Person
_ . O D M TOOL & MFG. CO.

INC.
UŠ.—66 & East Avenue 

McCOOK, ILL.
MACHINE ASSEMBLERS 
With factory experience.

Must have own tools. ' 
Top salary.and company 

benefits.
NYGREN—DAHLY 
1422 W, Altgeld St:

— Lakefront festivalio polkų

vak. prie Buckingham

Indianos, Minnesotos ir Wis-
yiViLoVvlių, LčUL £7 J U. V OJtklCLlJOS Le* • 7 t • • X 7 • •

levizijoje labai populiarios šlagerių dainuotojos lietuvaitės Lena Valaitis. consin valstijų. Šokėjus ręgis- 
Taip pat mes turme vokiškų 8-tracks ir casssettes, laikraščių ir žurnalu, truoįa miesto valdybos specia- 
Siunciame ir pastų. ‘ 1 J .r

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

Tel. (312) 248-2646

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted et., Chicago, HL 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTI NAS

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NORETKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairią p rėki ą.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ. * ‘

lių įvykių skyrius. Pertraukų 
metu šokiuose dalyvaus publi
ka. Sekančią dieną ten pat bus 

• tautinių grupiti pasirodymai. - x •** J *. ■- - * ■;
— D r. Petras Karvelis mirė 

rugpiūčio 10 d. Baden Badeno 
mieste, Vokietijoje: Velionis'bu 
vo ekonomistas, buvęs-finansų 
ministeriu, krikščioniu demo
kratų ir visuomenės veikėjas, 
gimęs 1897 m. Šilavoto-apylin- 
kųje. Esant Vlikui Vokietijoj, 
buvo politinės komisijos pir
mininku ir Tautos fondo na
riu. Palaidotas Baden Badene 
rugpiūčio 13 d. ; ‘

— Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Chicagos 
skyrius, Tautinių šokių šventės 
proga, ruošia skyriaus narių

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 V*. Cermak Roar Chicap^ IF Virginia 7-7747

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

Unija, grasina pašalinti 
streikuojančius mainerius;

CHARLESTON, West Virgi
nia. —• UMW prezidentas Arnold 
Miller antradieni pareiškė, kad 
nariai, kurie atsisako baigti sa-

PATYRI MEDŽIAGŲ KIRPĖJAI 
su patyrimu dirbti prie markerių ir 
patemų Nuolatinis, darbas. Ger&s at
lyginimas Arti miesto transportaei- 
ja. prie Cub’s stadijono Teirautis an
gliškai . SEAMCRAFT. INC.

932 W D^kin : p
Tel. 281-5150 

~ HELP WANTED — FEMALE-? 

Darbininkėj reikia
~ C O O K

West suburban convent 
For 12 sisters

To prepare evening dinner 
3—7 P.M.

Cal1 969-0596 ....

J. BACEVICIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

■' ————— ■
MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

Įrankiai. Hgu metę patyrimas.'

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. Tel WA 5.9209

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANCBNYBRS 

Pardavimas ir Taisymai' 
2646 WEST 69th STREET 

TelH^ REpublfc 7-1 Ml
--------------- .. ................

vavališką (wild cat) streiką, turi SIUVIMO MASINOS OPERATORĖS 
pasitraukti iš unijos, bet strei
kuojantieji nubalsavo streiką 
tęsti toliau. - / -X- -..

Streikas jau tęsiasi ketvirtą,angllskai
savaitę ir išsiplėtė visame JAV 
krašte,, apimdamas 150,000 ang
liakasiu, . '

Geras atlyginimas ¥ patyrusioms su 
elektrinėmis mašinomis operatorėms. 
Nuolatinis darbas. CTA transportaci- 
ja. prie Cub’s stadijono.. Skambinti

1. SEACCRAFT, INC. - 
932 W, Dakin 
Tel. 281-5150

PERSONAL
Asmenų Ieško

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

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

62-tra ir Talman. $29,900.
3 BUTAI ir tuščia 2_____ i.

pajamų per mėn. Brighton Parke. 
$28.000.

ŠIMAITIS REALTY- I - - -

Insurance. Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

krautuvė. S360

PIRKSIT — PARDUOSTT — 
NUOMosrr.

ĮVAIRUS DRAUDIMAI
Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
TeL 254-5551 

135-TA IR ARCHER AVĖ.
TeL 257-5861

PASTOVŪS NAMAI

LIBANE VĖL KAUTYNĖS

BEIRUTAS. Paskirose, mieš
tose dalyse ir "kalnuose mūšiai 
šeštadienį vėl atsinaujino. Pa
liaubų sutartis vėl ttapo sulau
žyta. Per paskutines dvi savai
tes 317 žmonių užmuštų ir 482 
sužeistų: Per civilinio karo 16 
mėnesių daugiau kaip 50 kartų 
paliaubų sutartys buvo pasira
šytos; per tų laiką žuvo dau
giau kaip 33,000 žmonių. ’ .

Geresnis už naują, patrauklus 5% 
kambarių mūrinis su 3 labai pato
giais miegamaisiais, puikia virtuve 
ir valgomuoju joje. Įmontuotomis vi
rimui ir kepimui krosnimis, šaldytu
vu ir oro vėsinimu, apsauga nuo pot- 
,nu ir visa tai už stebuklingai žemą 
Ani'ir'oro vėsinimu, apsauga nuo pot-Brighton Parko apylinkėje priva-f__ ........ . ....... ............

■čiuose namuose gyvenanti senyva kaina Būkite tikri ir skambinkite
moteris ieško kompanijonės. Gyven- —• - -• — -----
'ti atskirame kambaryje arba gali at
ivažiuoti Tel. 864-0171.

Michaels. Tel. 254-8500.

IEŠKAU lietuvės namu šeiminin- 
kės ir kompanijonės 60—70 metu am
žiaus Esu pasiturintis lietuvis, gyve
nu savo. namuose Evergreen Parko 
apylinkėje prie Chicagos, o žiemos 
metu Floridoje Prašau telefonuoti 
Chicagoje. tel,-. 425-2739 „ arba rašyti: 
Mr. John. Martin. 9811 So.. Kedzie 
Ave., Chicago, UI. 60642.;

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

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

219-946-3812Ph.

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

jas gazu šildymas. Nauja elektra. 3 
auto mūro garažas. $44,900. /

2 BUTŲ po 6 kamb., liuksus 6 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.
JŽATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 

ligoninės Pigus.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

JUBILIEJINIŲ SIETŲ
NAUJŲ SKAITYTOJU VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metą. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujieną platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja už Lietuvos ir pavergtą Uetuvią laisvę, 
nei damos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ją Įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes. Ją bendras institu
cijas ir remia Tisą fietuvią bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją Uetuvią daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos. ir poltiniu iliuziją laikais. Jos yra visiems Jdomios, 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 vają kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūną pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonią gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišką reikalą renesanso.
KAINUOJA: Chicago!e Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metą — $18.00, 

trims mėn. — S350, vienam mėn. 33.00. Kitose JAV vietose metama 
— $26.00, pusei metą — $14.00, vienam mėn. — 3250. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančia atkarpą.

NAUJIENOS,
P 39 So. Halsted St,

Chicago, Hl. 60608

Q Siunčiu dot 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______________________________________________

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZ1NFKAS, 4065 Archer Ava 
Chicago, IH. F063Z T»L YA 7-5980

U------------- ----------------------------;

SOPHIE BARČUS
RADIJO IE1M0S VALANDOS

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

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 

v. popiet. — Šeštadienį ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Tekt: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Terros prekyboje visos mūsų 
pačių tiesiogihiai importuotos 
prekės dabar ir visada parduo
damos su žymiais nupigini- 
mais. Tatai liečia mūsą pačių 
importuojamą kristalą, porce- 
lahą, sidabrą ir daugybę kitą 
prekių dovanoms ir namų išr 
puošimui. Kai kurie daiktai, 
kaip kristalo stiklai, porcela- 
no indai ir figūros, visu trečda
liu pigiau už tuos pačius daik
tus, randamus .bet kur preky
boje. Pirksit - nepirksit, Terroj 
pasižiūrėti visada verta- Adre
sas — Terra. , 3235-37 West 
63rd St., Chicago, Ill. 60629, 
telefonas (312) 434-4660).
_____________ (sk.) 
♦ Elektros įvedimai, pataisy
mai. Turiu Chicagos miesto lei
dimą. Dirbu ir užmiesčiuose. 
Dirbu greit, garantuotai ir są
žiningai

Klaudijus Pumputis 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel.: 927-3559 > - “

' RESTORANAS SU PARKINIMO 
SKLYPAIS

55x137 pėdų iramė su % beismonto. 
Du butai — 7 ir 5 kambariu. Pietva- 
karią apylinkė.7: Apžiūrėti ' susitarus, 
kambinti angliškai. •

< ^Telf 778-8484 " 
44-TA IR CALIFORNIA

RENTING IN GENERAL 
Nuomai

~ IŠNUOMOJAMAS ~ 3% 7 kambarių 
butas be baldu Brighton. Parke prie 
44-tos- ir Rockwell. Tel. LA 3-3558.

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St.”

(Town of Lake)

Dažo namus Iš lauko Ir A vidaus. 
Darbas 9arantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

STASE’S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie Avenue 

Tel. 436-4184 
Sav, Stasė Bacevičienė

I — NAUJIENOS, CtT^AGO t, ILL.— Satursday, August 14, 1976

PUSMEČIUI S52 CICERO.TE 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams automobilių
APDRAUDA 

Amžius 63—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

TAISOME 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonvoti 737-3988 — TEXACO

58-to» Ir W»»+»m Av»nu. kampai

M. A. ŠIMKUS
^ Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybes pra-: 

šymal ir kitoki blankai.

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

'(PrT.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET .

Tel 737-7200; arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyba Ir Ramentas

FETTING 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. IR. 60609 Teel. VI 7-3447

Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENČIŲ. TAKAIS 
100 didelio formato psL daug paveikslu. Kaina $2.00.

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

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

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiau t čekį ar Money or
derį tokiu adresu: t”

NAUJIENOS .
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608 •>

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

DĖMESIO
82—W M AMŽIAUS VAIRUOTO I AI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

HOMEOWNERS POLICY
Call Frank Zapoiis 
3208’Zt W. 95th St.

GA 4-8654

STATI FAX M

tNSUtANCr

Slate Farm Fire and Casualty Company

Naujienos. Didžiausias kailiu

AR JAU PASIDAReTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums, gali daug 
dėti teisininko Prano šulo pa- 
ošta, teisėjo Alphonse Wells 
ržiūrėta, “Sūduvos” išleista

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

Su legališkomis formomis 
Knyga su formomis gauna- 
a ‘Naujienų’ administracijoj, 
nygos kaina $3.. Su legališko- 
is formomis — $3.50. 
Užsakymus su Money orde- 
j siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
listed St, Chicago BL 60608,

poiirinkimaj
P*s vieni n t* 

lietuvi kaltininką 
Chicagoje

ViaLNORMANA 
^^^URŠTEINĄ 

sTeL 263-5826 
fj (įataigot) ir 

677-8489

į

pi-'

185 North Waboh Areno* 
2nd Floor Chicągo, UI. 60601

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE




