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.Šiaurės Aliaskoje savo laiku stiprus ir šaltį pakęsti 
rakantieji šunys buvo geriausioji susisiekimo prie 
menė. Dabar tolimiausioje- Aliaskos vietoje jau yra 
įstrigtos RCA stotys, kurios naudoja satelitus svar
besniems pranešimams. Paveiksle matome tuos pa
čius šunis, savo-Iaiku žinias paskubomis nešusius, da
bar saugojančius modernaus susisiekimo antenas. Šis 
modernus susisiekimas yra Aliaskos šiautėje, Noor- 
vfck kaimelyje.31 ____ - • •

■ *
Filipinuose žemė dar sudrebėjo

MANILA. —- Lengvas žemės 
sudrėbėjimas vėl išgąsdino Co-
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Kairieji ir dešinieji vieni kitus žudo
, BUENOS AIRES, — 30-ties vyrų, moterų ir jaunuolių spro

gimo sudraskyti ir beveik atpažinti negalimi lavonai buvo rasti 
rugpiūčio 20 Pilar miestelyje, 30 mylių atstumo Į šiaurės rytus 
nuo Argentinos sostinės. Nežinomi asmenys nužudyti susprogdi
nus jų viduryje galingą bombą, kadangi jų lavonai buvo išmėtyti 
ratu iki 300 pėdų nuo sprogimo vietos. Kai kurių nužudytųjų 
rankos buvo surištos.

’ Kas ir kokiais motyvais juos 
nužudė-— tuo tarpu nėra aišku. 
Policija tik spėja, kad žudymas 

' greičiausiai buvo Įvykdytas ker
što sumetimais, atsikėršijant už 
pasitraukusio i pensiją Argen
tinos armijos generolo Carlos 
Omar Actis mirtį. Generolas bu-! .

. vo nužudytas kairiųjų pogrindžio j tabalo miestą, bet nuostolių ne^> 
‘ ■ bepadaryta. Prezidentas Ferdi-

l nand Markos - aplankė abudu 
labiausiai nukentėjusius mies
tus Cotabatb ir Zamboanga, ku
riems pažadėjo pašalpą atsista
tymui. Narūnai tebeieško sken
duolių Moro įlankoje, kur spė
jama kad drebėjimo sukeltos 
milžiniškos bangos šimtus žmo
nių nunešė. Nuo drebėjimo ir 
bangų 3,759 žmonės žuvo, 2,282 
dingo ir 89,274 liko be namų.

Vulkanams aprimo 20 dienoms

POINTE-A-PITRĖ, Guadelou- 
_ . ■■

pe. — La Soufriere ugniąkalnis; 
- aprimo ir tas ramumas tęsis ma

žiausiai 20 dienų, pasakė Pran
cūzijos užjūrių ministeris Olivier 
Stime helikopteriu apskridęs to 
kalno garuojantį kraterį. Far- 
meriamš leista dienomis grįžti 
į savo laukus, bet kiekvieną va
karą jie bus pavežami toliau nuo 
vulkano. j

Anglijoje vandens badas 
tebedidėja

................. . LONDONAS. — Kovai su 
ramų žmonių gyvenimą ir suda- sausra, kuri pradeda darytis ka

tastrofa, inžinieriai planuoja nu
kreipti Londono šiaurėje tekan
čią Ouse npę. Rytų Anglijos 
vandens administracija tvirtina, 
kad tuo būdu kasdien po 30 mi
lijonų galionių vandens bus ga
lima nuleisti į sparčiai išsen
kantį rezervuarą, esantį prie 
Cambridge miesto. Tokios saus
ros Anglijos salose nėra buvę 
nuo pat 1727 metų, kuriais oro 
atmainos pradėta užrašinėti. Ke
letą mylių toliau nuo planuoja
mos vandens pumpavimo vietos 
ta upė įteka į The Wash vadi
namą įlanką, kur nuskendo pa
sakiškasis karalius Kanutas 
(Canute), kurio įsakymo ^grįžti 
atgal bangos nepaklausė/

teroristu. / “' rt.... ...

‘Montanero kapinės”

Kartu su nužudytų lavonais 
buvo rasta užrašas “Montane- 
ro kapinės”. Tuo užrašu pasi
remdama policija sako, kad nu
žudytieji bus buvę greičiausiai 
Montanero kairiųjų pogrindžio 
grupės nariai ir jų šeimos.

. Montanerų kairiųjų teroristų 
pogrindžio organizacija buvo 
Įkurta dar prezidento gen. Pe-

LONDONAS. — Vakarų vals
tybių' laivynu specialistai gavo 
pirmą aiškią foto nuotrauką nau
jo sovietų karo laivo 40,(00 tonų ■ 
.lėktuvnešio “Kiev”, kurs nepai
sydamas Montreux Konvencijos 
iš Juodosios jūros perplaukė 
Bosforą pakeliui į Atlanto van

denyną. “Kiev” yra “kiekvienas . 
inčas” paskirtas naujausio ti-. 
po ginklams; New Science žur
nalas aprašo, kad laivas turi 12 
Yak-36 V-STOL vertikalių bom
bonešių, kurie statmenai pakyla 
ir taip nusileidžiarATokių vaka-‘ 
rai iki šiol neturėjo. Laivą ir 
tuos kairinių lėktuvus nufoto-j 
grafavo viena britų laivyno fre- i 
gata, kuri tą sovietų puolamąją 
tvirtovę sekė.

Negana to.Kiev turi daugiau 
kaip 20 antisubmarinų ■ (povaiį 
dęniniams laivams atakuoti) he
likopterių ir tos pačios paskir
ties raketų, kurias' galima už
taisyti atominėmis galvomis; Tos 
raketos gali.skristi 1,875 mylias. 
Tokių laivų -sovietai stato dar 
keturis. ■ .

Pataria kelti Jungtinėse Tautose dvieju 
Amerikos karininkų nužudymą Panmunjome

SEOUL, Korėja. — Amerikos karo vadovybė nutarė su
stiprinti savo karo jėgas Pietų Korėjoje ir Visame pasienyje, kai 
trečiadienįi buvo nužudyti du Amerikos karininkai, karpiusieji
medžius, esančius prie Panmunjom paliaubų namų. Kirviais, kas
tuvais ir šakėmis ginkluoti šiaurės Korėjos kariai, pribėgę prie 
dviejų karininkų, pradėjo juos daužyti ir badyti, kol mirtinai 
užmušė.

iš Argentinos sosto, kai jis dar 
buvo visoje savo'garbė.s aukšty
bėje.'"

Montaneros pogrindžio tero
ristų organizacijos nariams bu
vo atimta Argentinos pilietybė 
ir jie buvo priskirti už įstatymo 
ribų 1975 m., sėdint Argentinos 
prezidento kėdėje antrajai gen. 
Perono žmonai Izabelei Peronie- 
nei.

Argentinos vidaus reikalų mi
nisterija sako, kad masinis žu
dymas yra neatsakingų asmenų 
fantazijos padaras, sutrukdyti

ryti neigiamų, nuomonę užsieny
je apie Argentiną. '

Dabartinė karinė Argentinos 
vyriausybė Lakė visomis prie- 

- monėmis išaišjkinti žudikus ir 
juos nubausti.

šiais 1976 metais Argentino
je terorizmo jau yra nužudyta 
815 asmenų.

Konservatyvi Carter 
ekonomija

Vienos gamintojų bendrovės 
New’ Yorke prezidentas T. G. 
Gainės pranašauja, kad būsimo- 
oj valstybės prezidento Carte- 
rio, jei jis nugalės lapkričio mė
nesyje prez. Fordą, ekonominė 
politika bus labiau konservaty
vi negu kad amerikiečiai tikisi. 
Carteriui nepatinka kainų kon
trolė ir jam nepatinka taip va
dinamas Humphrey-Hawkino bi- 
lius, kurs numatąs atsiekti la
bai mažą bedarbių kiekį — vos

Carterio ekonominė politika, 
pasak Gaines, bus ta pati kaip 
ir prez. Fordo kad buvo. Jis jos 
nekeisiąs. Gal būt jis pakeisiąs 
federalinės rezervų tarybos pir
mininką Arthur Burns, bet nau- 
j'asis. pirmininkas nebus kitoks 
už Bu^ns — jis bus konservaty
vus.

Japonijoj antras eksministeris 
suimtas

TOKIO. — Toliau tyrinėjant 
dvylikos milijonų dolerių kyšių 
skandalą Japonijoj suimtas 
trans’portacijos viceministeris 
Takajuki Šato, 48, dabar esan
tis valdančiosios liberalų-demo- 
krątų partijos atstovas parla
mente. Jis kaltinamas priėmęs 
iš Lockheed lėktuvų firmos $6- 
666 kyšį! Pirmasis Šioje japonų 
“Watergate” byloje buvo suim
tas buvęs. Japonijos miilisteris 
pirmininkas Kakuei Tanaka, ap
kaltintas paėmęs $1.67 milijo
no kyšį. **'• "; *

į DETRiMTĄS;. — Apie 250 po
licininkų • 172 policijos automo
biliuose ketvirtadienio naktį ir; 
penktadienio rytą pravedė mies
to gatvių apvalymą iš paauglių 
gaujų, kurių kriminališki siau
tėjimai pasidarė nebepakenčia
mi. Suimti 56 gaujihinlęai. Ne
likdami skolingi, dviejų šimtų 
paauglių gauja sekmadienio nak
tį apstoję Cobo Hali salę, kur 
vyko koncertas," .apiplėšė ir su
mušė to koncerto lankytojus, o 
vieną jauną moterį viešai išprie
vartavo'jos palydovo akyse. Dau 
gūnias suimtųjų bus baudžiami 
už nepaisyma Detroito miesto 
potvarkio, kad visi jaunesni kaip 
18 metų nuo 10 valandos vakaro 
turi būti namie. ~

Įdomios Marso 
nuotraukos

Amerikiečių pasiųsta moksli
nė raketa j Marsą netikėtai at
siuntė Pasadenoj e, Kalifornijoje, 
sėdintiems mokslininkams neti
kėtinai nuostabių nuotraukų: 
juose mokslininkai pastebi ark
lo vagas (tik. žinoma, ne to ir; 
tur būt, ne tokio arklo, koks yra 
pavaizduotas Lietuvių Fondo fi- 
nansfeis išleistame ir vaikams 
skirtame vadovėlyje “Nameliai 
mūsų brangūs”, šmeižiant bu
vusios laisvos Lietuvos gyveni
mą) . .

Arklu išvagotas ♦šiaurinės 
Marso dalies paviršius ameri
kiečių mokslininkams yra tikras 
galvosūkis ir tuo tarpu neišaiš
kinamas.

OKAS
šiltas. ...... . ,
Siūlė' tekg 6:89, leidžiasi 7:49

APIE PALIAUBAS IR PASITRAUKIMU
- Tuo tarpu. įniršusiai-vyksta beprasmiškas 

-:r- Libano žmonių žudymas ir turto naikinimas '
BEĮEITAS; Libanas. — Krikščionių ir mahometonų milici

jos, nepaisydamos Arabų Lygos astangų sustabdyti betikslius 
bombardavimus, visą penktadienį be pertraukos tęsė raketomis ir 
mortarais šaudymo duelj. Beiruto pietinės dalies rezidencinį 
distriktą paversdami tikru “pragaru”.

Užmušta “tik” 28 civiliai žmo
nės, bet ligoninių žiniomis per 
naktį buvo užmušta apie 140 ir 
180 sužeista. įNuo šio karo pra
džios 1975 m. balandžio mėn. 
Libanas neteko daugiau kaip 34,- 
000 užmuštais.

» BEIRUTAS; — Krikščionims 
ir mahometonams artilerijos 
sviediniais be taikinio ir tikslo 
besisvaidant, ketvirtadieni bu
vo užmušti 125 kareiviai ir ci
viliai. šio beprasmiško karo 
nauja naujiena yra kad pales
tiniečiai nradeda prasitarti apie 
pasitraukimą ir Atuo Įdausimu 
tęsia “taikos derybas” su kai ku
riomis krikščionių frakcijomis. 
Gyvas artilerijos dilelis vyksta 
kalnuose sustiprintose pozicijo
se aplink Aintourah, 19 mylių 
t šiaurės rytus nuo* Beiruto, kur 
krikščioniu pajėgos yra pareng
tyje tik dar nepradėjo laukia
mos ofenzyvos “kalnams išlais
vinti” (nuo palestiniečių).

“Situacija Išsigimė Į padėtį 
be išeities, kaip kariniame, taip 
politiniame frontuose”, pripaži
no vienas palestiniečių autorite
tas. “Izolfacionistai (dešinieji)) 
nori, kad mes iš kalnų pasitrauk
tume be šūvio. Jie nori mus nu
stebinti, nori mus apmokyti. Vi
sa, ką mes galime padaryti, yra 
išsikasti gilesnes tranšėjas ir 
laukti”.

Pranešimais iš palestiniečių Palestiniečiai nori, kad prieš bet 
sluoksnių, Palestinai Išlaisvinti kokį jų atsitraukimą įvyktų pil- 
Orfanizadjoa šefas Jasir Arą-

Sovietai pepsikolos

MASKVA. — Sovietų Rusi jos 
nramonės komisaras ir Pepsiko
los bendrovės prezidentas Donald 
M. Kendall pasirašė Maskvoje 
sutarti, tikslu išplėsti Sovietuo
se Pepsikolos koncehtradų gamy
ba. Koncentradu gaybos įmo
nės bus pastatytos Maskvoje. 
Leningrade (Petrograde) ir 
okupuotos Estijos sostinėje Ta
line.

1978 m.. Pepsikolos fabrikai 
sovietijoje numatoma pagamins 
216 mil. bonku pepsikolos gėri
mo. Dabar Sovietu Rusijoje vie
na 10-ties uncijų bonka, kaštuo
ja 41 centą. .

Pensikolos kompanija, atsi
lygindama rusams už taip “ma
lonia” paslaugą, leisti gaminti 
Rusijoje pepsikolos skystį, su
tartimi pasižadėjo vežti į Ame
riką Sovietų gamybos “StolČ- 
nąja VoTką” ir čia ją sugirdyti 
amerikiečiams.

fatas atsargiai sutikęs su krikš- 
čidnių falangistų nauju paliau
bų pasiūlymu su sąlyga, kad pa
lestiniečiai pasitrauktų iš grės
mėje atsidūrusių pozicijų kal
nuose, bet stato kelias sąlygas.

t Prie sienos gyvybės neteko 
j 33 metų kapitonas Arthur C. 
i Bonifas ir 25 metų pirmas leį- 
i tenantas Mark T. Harding. Įvai
riais įrankiais ginkluoti korėjie- 

Fčiai puolė ir keturis kareivius, 
j buvusius su karininkai’. Tris

universiteto inžinierius Bruce Amerikos, kareivius korėjiečiai 
Hannon apskaičiavo tik vieną sužeidė, teko juos guldyti ligo- 
MčDorialdįį valgyklų sistemą ninėn. Liudininkai tvirtina, kad 
kiek per metus visokiems pa- korėjiečiai sąmoningai buvo šu
kavimams, įvyniojimams, ser-j planavę užpuolimą ir turėjo tiks- 
vetelėms (napkinams), popie- lo nužudyti Amerikos karinin- 
rihiams puodeliams, popiermai kus. Visa tai -buvo padaryta 
šiams, ir dėžutėms ir t.t. sunau provokaciniais sumetimais. Da

bartiniu metu Amerikoje eina 
rinkimnė kova, .Kansas City 
mieste vyko respublikonų kon- 

, vencija, tai komunistai norėjo 
. išbandyti amerikiečių nuotaikas 
ir pasiryžimą gintus. Jeigu ame- 
rikiečiai neturėtų drąsos rea
guoti į tokias provokacijas, tai 
šiaurės ^komunistai gal bandytų 
veržtis į pietus.

Ketvirtadienį Į .Pietų Korėją 
atskrido stiprus Amerikos avia
cijos dalinys, kad galėtų sustip
rinti sieną saugojančius 38.000 
Amerikos karių. Penktadienį 
Korėją pasiekė antrasis JAV ka
ro aviacijos dalinys. Visa tai 
buvo lengvieji sprausminiai lėk
tuvai. gali ne tik sekti nriešo ka
ro jėgų judėiima, bet juos ir 
apšaudyti, šeštadienį iš Okina- 
vos į įPietu Korėja išplaukė lėk
tuvnešis “Midwav”. Jis turi 75 
įvairaus dvdžio karo lėktuvus. 
Kartu “Midway” išnlaukė kiti 
5-karo laivai, lydintieji lėktuvne
šį. Amerikiečiai nežino, kuriais 
sumetimais korėjiečiai provo
kuoja. Gal jie yra pasirengę 
veržtis į Pietus. Amerika nėra 
pasiryžusi leisti komunistams 
sauvaliauti Korėjoje.

Iš šiaurės Korėjos ateinan
čios žinios sako, kad šiaurę ima 
danika. Jie bijo, kad Ameri
kos karo vadovybė nekeršytu už 
nužudytus du karininkus, šiau
rės Korėjos karo vadovybė yra 
pasiryžusi tartis dėl Panmun
jom incidento.

WASHINGTON, D. C. — Se
kretorius Henry Kisingeris ap
kaltino šiaurės Korėjos vyriau
sybę iš anksto suplanuotoms žu
dynėmis. Jis reikalauja šiaurės 
Korėjos vyriausybę tuojau pasi
aiškinti ir atlyginti padarytus 
nuostolius.

Kongreso atstovai labai pasi
piktinę šiaurės komunistų pro
vokacija. Sen. Scott nori, kad 
klausimas būtų iškeltas Jung
tinėse Tautose ir kad šiaurės 
Korėja būtų pasmerkta, - Sen. 
Scott nemano, kad JAV karo 
jėgos turėtų keršyti šiaurės Ko
rėjai už padarytas žudynes. Jia

doja popieriaus, kitaip sakant 
iškerta miško tam popieriui 
gaminti. Pavyzdžiui, tik vie
nam McDonaldo šakotam mais 
(o tiekimo bizniui- sunaudoja
ma po 630 ketvirtainiu myliu 
miškų prieauglio. .,. -

Minėtas inž. Hannon apskai
čiavo prieš keletą metų o šie
met jas patikslino ir papildė.

Kaip pasipildo 
Anglijos gyventojai
Londonas. Atrodo, kad “bal 

toji rase* yra savo gadynę iš
gyvenusi ir jos likimas bus 
vaizduojamas gamtos muzie
juose, khi p dabar yra dinosau- 
rai, ichtiosaurai ir prontosau- 
raL Visokios spalvotos rasės 
niekuomet tain karščiuotai ne- 
siskyerbe į baltųjų šiaurės 
uusrutulvje Įsteigtas valstvhes 
**su visais patogumais*

Kai d nriauca Anglijos, buvu 
sios Didžiosios Britanijos im-' 
nerfios, dabar tik kelintos eilės 
^karalystės piliečiai, praneša 
DP iš flLondono.

Praėjusiais metais 64.588 
įvairiu fautvbiu ir rasiu žmo
nių gavo britu (anglu) piliety
be. Tame skaičiuje: 29.429 pa
kistaniečiai. 8.022 hindusai; 
3.250 Jamaikos gyventojų; 1.- 
907 Kipro salos gyventojų, 1,-1 
789 kiniečiu. 1.459 Kenijos gy. 
ventojų Tr 1.363 lenkų.

, ■ Chicanos CTA oerka 
didžiuli us autobusus

CHICAGO. — Chi co cos Tran
zito Administracija (CTA) už
sakė du nirmuosius didelius au
tobusus. kurie bus 54 pėdu ilgu
mo, turės po 63 sėdimas vietas 
ir bus naudojami labiausiai jud
riose linijose. CTA tokiu au
tobusų nori pirkti 13 ar 14. Pra
džioje CTA planavo pirkti 20 to
kiu autobusu, bet pasijuto ne
galėsianti tiek ištesėti, o išgau-

nos karo paliaubos^

narnos $2.7 milijono paskyrimo mano, kad JAV neprivalo dau- 
tiems autobusams apmokėti ne- giau stiprinti Amerikba kare 
užtenka. , jėgas Korėjoje. ” - - *

t
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■ Taipgi, ’ gali: nors sunūs yra 
vyresnis kaip 19 m-, bet yra 
pilno laiko studentas. Tėvas šiuo 
atveju gali gauti 759 doL mo
kesčių kredito.
duodama antklodė priedų vel-

Jo išlaikymas į metus, kaip stu
dento, kaštavo 6,200 dot (sū
nus pats uždirbo 3,000 ir tėvas 
pridėjo 3,£00). Kaip šiuo at
veju? Ar tėvas gali atskaityti 
nuo mokesčių sūnaus išlaikymo

mo su J. Kubiliumi, rąžome 
su kurią supąžindino jhąne.
žodelių, pasidalinome mintimis, o as daugiau papasako
jau, apie savo kelionę po Europą. . . j

...

Dėka jų, policija galėjo nupiešti 
pačio galingiausio mušėjkpFpa-

• 1942 m. čijcagietis Arthur 
B. Lester pateko Į vokiečių ne

laisvę šiaurės Afrikoje, Nugą- 
I lėtoj as paėmė jo rankinį laįkro- 
Įdį. Po dviejų metų Artūro bro
ths Normandijoje paėmė ta vo- Ponas Vemekūnas pabrėžė, kad visus gerai pažino

jo ir buvo su jais draugai, ypač su viršilą Nakutayižiumi.
Taip apžiūrėjus spaustuvę, lietuvių namus’ ir pasi

kalbėjus ponas A. Jovaras pakvietė mus eiti j vieną sa
lę, kur visuomet lietuviai ruošia tautines šventes. Salė 
didelė, kurioje veikia visuomet bufetas su daugeliu šo
ninių kambarių ir visuomet duoda programą. Sėdime 
jo ir buvo su jais draugai, ypač su viršila Nakutavičiumi. 
nę. Prie kitų stalų sėdi vyrai ir moterys, visi girkšnoja 
prie stalo 5 vyrai, lietuviai, traukiame alutį ir- stipres- 
ir šnekasi. Tuo metu padainavo kąletą dainų, rodos, 'ita
lų kilmės dainininkąs. Žalią manęs sėdi pjąię gretutinio 
stalo’vyras, apie 75 m. amžiaus, gerai atrodantis. Jis 
klausosi ir suprato, kad mes kalbame visi lietuviškai. 
Jis sako palinkęs prie mano ausies, kad jis "irgi lietuvis, 
kilęs iš Ukmergės, jo pavąrdė Stankevičiuj (senos |ar- 
tos ateivis), praleido savo gyvenimą anglių kasyklose; 
bet jis nędraugauja su lietuviais ir visuomenininką^...

Gerokai pasivaisinę pakilome nuo stalo ir ėjome jpro 
duris laukan. Pavėžino mus su automobilin į Glsagpwą

Kelionės įspūdžiai tarp laiko ir erdves
KAZYS KARUŽA

|t Petersburg Tlxue*>, Flori
doje, šio rugpjūčio 10 d. Smith 
Hemps tone streipsuyje “Car
ter ir Helsinkio susitarimai” 
deipoKratų kandidatų į JAV 
pręzKientus Jimmy Carterį me 
gina intymiau supažindinti su 
rusų Komunistų teoiija ir prak 
lika. Straipsnio autorius ra-

Trečio pasaulio suvaŽiavųne 
dalyvauja '85 valstybės, Įųirių 
posėdžiuose š. gorėjo? minis
ters pirmininkas ręikąlavo,’kad 
JAV atitrauktų ’ kariuomenę fir 
atominius ginklus, kurių ji tPie- 
tų Korėjoje turinti per.. 1,000. 
Jis priminė, kad naujas^ perė
joj ekar as, Įskaitant atomini, 
gali lengvai iškilti Korėjoje ir 
išsiplėtoti po visą pasauli. '

Vienkart, tuo pa± laiku.komu
nistiniai kraštai ir kaikųrios ki
tos atsilikusios valstybės j ’ iš vi
so 21 valstybių grupė/Juhgtinių 
Tautų 'asamblėjoje mano -parei
kalauti Amerikos -atitraukti yi-

see us for 
financing 

f' AT OUR LOW RATES

metų mokytojavo Vilkaviškio “Žiburio” gimnazijoje. Jis 
buvo mano brolio poeto Petro Karužos mokytojas.' Kun. 
J. Gutauskas jau 40 metų darbuojasi spaudoj ir aptar
nauja dvasiniai visus lietuvius Škotijoje, kurių priskai- 
toma apie 800 žmonių. Jis yra labai nuoširdus ir švel
naus būdo žmogus, kurį myli ir gerbia vietos lietuviai. 
Jis didelis visuomenininkas ir daug’dirbą Lietuvos lais
vinimo darbe. Nežiūrint jo senyvo amžiąus/ kuris ęiais 
metais švenčia savo 80 — tą gimtadienį.

Jis yra dar stiprus ir sveikas kunigas, kilęs iš dzūkų 
Dainavos šalies. Net jis priminė man ten viešint, kad 
jis yra paskutinis jotvingis. Bet aš su tuo nenoriu' sutik
ti. Aš žinau, kad vra dar kun. dr. Petras Celiešiuš. Ir 
jis yra dzūkelis, t y. antras jotvingis, o kiek šalia jų, 
gal tuzinas ar daugiau.

Kun. Gutauskas kas mėnuo laiko šv. Mišias lietu
viams ir pasako prasmingus pamokslus. Jau 30 metų 
kaip jis darbųdjaši šv. Kolumbo bažnyčioje ir gyyęna 
jos klebonijoje. ;

f ' z -’ ' ; " . - ' •' : - " ''I.'. " 4- ■

Jie turi ir savo chorą, kuriam vadovauja jau 40 metų 
lietuvė skėtė Juana Serapinaitė. Ten augusi ir baigusi 
mokslus Glasgow;e. Ji irgi yra didelė visuomenininke. 
Net šiais metais Lietuvių BėnfĮruomenę- atstovavo'’, Ro
moje. Ji plačiai, darbuojasi visose lįetųvių organizacijo
se, ypač motenj draugijoje ir t t. Npriu pažymėti, kad 
p. gei^pinąitė baigė mp.ksįus, kur vėliau visą; laiką ver
tėsi madų profesijoje. Turėjo gerą darbą madų Firmo
se ir tais ręi^alais važinėjo daugelį ’ metų ‘į Pąiyžių, 
Londoną, Skųtholmą ir kt. JI turi jsįgijusi' didelius nuo
savus namus. J^et dviejų aukštų baltus rūmus, kurie yra 
apsupti žaliais medžiais, lyg parke būtų graži reziden
ciją. ’ ' ‘ • A-; •

Anksčiau čia plačiau buvo žinoma vieną visuomeni- 
nįnkė lietuvaitė skotė Marija Balkįninis, kuri priklau
sė įvairioms organizacijoms ir daug dirbo moterų drau
gijoje. A J j y - .

•Tiesa, norių sugrįžti prie lietuvių salės . -Balselėje. 
Kaip; minėjąų, ji yra ąpgriūvųš ir ja negalimas“ iįaudo-

čiaus stambaus ūkininko sūnų prisiminiau. Jis pradėjo 
tarnauti Lietuvos kariuomenėje metais ir liktiniu 
tarnavo ikĮ įpįsevį^ai okupavo Lietuvą 1940 m.

Taip gerai susilažinę su p. Vemckūmų aš priminiau, 
kad buvo tįeąioginiai vimnimcai 2-me pėstiiiink^ pulke, 
3-ęįoje kuopoje, kuppos vadas kpt. Uzinskas,' įmopos va-

Okla homos fermeris Jim Lancaster 
turi dideli galviju ūkį. Jeigu pasitaiko 
geri metai, tai jis uždirba kelis šimtus 
doleri v, bet blogais metais |is privers
tas susispaustu Huo ryto Iki vakaro į is 
praleidžia laukuose, prižiūrėdamas kar
ves, veršiukus Ir avis.

Tęn nuvyks, pąstelįęįąu plačįųbpečių^tan^ų'nedi
delį vyrą, lietuvi,.kuris buvo man . matytas . Lietuvoje. 
Gerai pasikasiau pakaušį ir žiūriu į jį, kad tikrai maty
tas Šančiuose, 2 — me pėstininkų pulke, viršilos7 laips- 
hyJe.'Kąi paaiškėję, kad -buvę antros kuopos^ viršila, 
kuris apmokydavo kareivius oriįkopu šaudytu ’’2-ji 
kulkosvaidžių kuopą buvo pirmame aukšte prie Juoza- 
pavičiauspro spekto. Keletą kartų 3-čios kuopos, karius 
supažindino su 2-os kuopos kulkosvaidžiais. Ten ir su

jaugiau “kaip pusę vaiko' išlai-; 
kymo išlaidų ir jei vaikas-yrai 
jaunesnis kaip 19 metų • arba' 
j ei jis tik studi juo j a. ■J- • • - - •

Pavyzdžiui, 21 m. sūnus stu- kiečių' kareivį*į nelaisvę ir’atsi 
dijuoja universitete ir vasaros ėmė savo brolio laikrodi.

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savejegufartyl

i5e abejo, buvo šioks toks la 
bai kuklus laiinejiiuas Rytų 

sri
tyje. Pavyzdžiui, Vakarų' žur
nalistai, dirbantieji Sovietų Sų 
jungoje, turi truputėlį daugiau 
laisves. Rytų Europos viešbu
čiuose galima iš pastelės gauti 
vienu kitu Vakarų Europos laik 
rasėiu daugiau.

Norintiems emigruoti į JAV 
bes sovietų piliečiams per pir 
iriuosius šesis šių metų mene
sius buvo duotos 1,162 vizos — 
liek, kiek pernai per ištisus me 
lūs. šiemet nebuvo žymių disi
dentų areštų (Čia ^lr. Hemps- 
lOiie nušnekėjo. Dar šiomis die 
nomis Amnesty international 
Eondone pranešė apie penkių 

Anatolijaus Uva- 
rovo, Alichailo Zverevo, Vikto 
ro Alaresino, Aleksandro Ai)- 
gentovo ir studento Popovo 
suareštavimą ir nugabenimą į 
Sovietų beprotnamį, kurį so vie 
tai vadina “psichiatrine ligoni
ne. J. Pr.).

Žiūrint iš tamsiosios pusės, 
Sovietų pilietis, norintis emi
gruoti dabar turi apleisti savo 
butą (departamentą) ir savo 
darbą ir turi už viza iš anksto 
sumokėti dviejų mėnesių savo 
algos sumą. Smarkiai pakelti 
mokesčiai (muitai, taksos) už 
tiems be darbo likusiems do
vanas drabužiais ar pinigais. 
Ir tie, kurių prašymai' atmesti 
— didžioji dauguma atmeta
ma — lieka be darbo ir be pas 
toge s...

Truputį atpalaiduota nežino 
niskoji praktika p.er^prievarfą -y* •* ' - *. t - '
atimti vaikus iš tęvų, kurie — 
daugelis jų baptistai kaip ir 
pats Jinuųy Carter— .nori.savo 
vaikus religijos hainie pamo
kyti. Desidemai ris tebekanki- 
namĮ tokiose gy.vąęįu duobėse 
kaip garsusis Serbskij Psichiat 
rijos Institutas Maskvoje.

Co«p«unded 
Q ua't't e r t

■OUR SAVINOS

CERTIFICATES
EARN UP TO '

Užmušė jaunuolį 
stebint publikai

LONDONAS. — Londono vie
name : _ 
užpultas rr nužudytas 
lis Enricd' SidoKi^f Įdomiausia, 
kad- muštynių “cirką” stebėjo 
didelė minia publikos ir neat
sirado iš jų nei rięne, kurs būtų 
šokęs gelbėti mušamą jaunuolį. 
U Įvykis buvo ’ Londono šiauri
nėje dalyje, JCentiM -TowiPprie- 
niięstyje. ' ■'

Kelis mėnesius... Londono po
licija neturėjo jokiqi-apie mušei
kas žinių," bet vienam Londono

IŠEIVIO DRAUGAS * .
Pirmą kartą pasirodė — 1914 m. sausio 1 d. Jį įsteigė 

ir redagavo, administravo kun. J. Narbutas. Dabar jau 
40 metų, kai jį redaguoja ir leidžia prel. Juozas Gutauskas,

ARAFATAS VYKS Į 
'MASKVĄ'“ g 

BEIRUTAS. — Palestiniečių 
vadas- Arafatas, pasak palesti- 
niežiu radijo, ruošiasi vykti į 
Maskvą ir į kitus Rytą Europos 
krą||uj.'lisj'stęngsis prikalbėti 
rusus, kad tie tvirčiau paspaus
tų' Siriją išsikraustyti iš Liba
no.
' Palestiniečių ir kairiųjų mu
sulmonų Aitriausios jėgos da
bar yra’ susihietūsios kalnuose 
20 mylių nuo Beiruto. Paskuti
nėmis žinomis, kriksčionnį jė
gų vadai paskelbė palešfinie- 
aąms" ultimatumą-^siidėfi gin
klus* ir pasiduot? Nepaklausius, 
Būs atnaujintos visame Libane

yęnenumą, įstatymus _ . . ___ -
ėius’. Kauangi Sovietų Sąjun-|Sdi-ieį^_Sąjungų.’-flr Kremlius 
gos "istatymai ir papročiai'1 yra | tebetrukdo kaip trukdęs Lais
tome jog vietoje sKatinus lais-’včs Radio >r Laisvos Europos 
vę yra uztiKrinkuia priespau-j R?d*°- 
aa, dėlto Kiekvi^ias Kas nėra 
Up^H>lclUSę6 žLLSJ 

Ko įauKll
aemoKiatijos 

pasigailėjimo kan sijoje. Is tikrųjų, pirmiausias 
ir išvadžioja kad Jting-j neisinkio konierencijos eiek- 
alstybių užsienių politiiias buvo sugriežtėjimas jau ir 

remtis mažiausiai be to brutalaus Kremliaus nu-

Prrxx Kazamacškai,
BOOTSt Mon.7ut.Fr 1.9-4 Tbur.9^8 Sat. 9*1

EaytJtC CHicąęo atjp sobdbbs since i 3o5

vaikas turi giminyste 
cią mokęjoju, j^i vai 
nedaugiau ‘750~ dol. per metus

liūtys Italijoje
L ESARO. Neparseniausiai Ita- 

plaukiojimo baseine buvo dijoje daug nuostolių pridarė bu- 
' jauhūo- ;vęs žemės drebėjimas, dargi ją 

yargina liūtys siaučiančios Adri
jos jūros šiauriniais pakraščiais. 
SĮinkdami kalnai, lįūpų paliau
ti, suardo tiltus, geležinkelius, 
kelius ir užgriauna namus, pa
laidodami žmones.

Jei htu> iįrinkias, Cartey’is, 
lai mato kad: bus dar nei'-štšiu mėnesių neiš- 
Jefiersonines buvęs ofise kai 35 tjelsųikio 

uklestejiuio itu signatarai sfeirinks Belgrade 
(1977 m. birželio 15 dieną) pa
tikrinti susitarimus prieš mėtų 
pabaigą ateinančios metais. j 

Sovietų liniją Belgrade ne
sunku atspėti. Jie atakuos Jung 
tines Valstybes dėl hunianita
rinių susitarimų pažeidimų, sa* 
vo nusidėjimus nuginčydami 
ir, spaudžiami, atkris atgal į 
senąją liniją kad jie ir tik jie 
patys gali interpretuoti kąs| 
derinasi su Sovieto. Sąjungos 
“suverenumu, įstatymais ir pa
pročiais”. J. Pr.

WWimWAS SŲ SOVIETĄ® |
ori ‘Tę |ąj tesumažėjo. Bps ■ tuzino 
ies su- kmefiki&ių A^ųėhiKvs piliečių 
papro- ris dar) ne luti teis is apleisti

Mokesčių nuolaidos
. Mokesčių mokėtojaDpėrmoka 
daug pinigo, kad jie mokėdami
- mokesčius nepasinaudoja 'mo
kesčių” teikiamomis* nuolaidomis 
bei ataskaitomis. 1976 ’m? mo
kesčių fflbkėtpjąį .galėja atskai-

3? 'kovos ir stfnaikįntf ?,ęalėstimel 
[ čių ir musulmonu karių likų- 

Itičiai.

sas karo jėgas ir ginklus iš Pietų atostogų metu uždirbo 3,000 dol 
Korėjos. r JEž

Kaltinant Ameriką, prie jų 
prisidėjo ir Panamos lyderis 
Omar Torn jos, tvirtindamas 
Pahąmos teises ^^namos ka
nalo” teritoriją jr^igkalaudamas _ _____ ,
kanalo kontrolės. I pinigų dalį, kai sūnus uždirbo

Šiaurės Vietnamas 
siūlo draugystę 
COLOMBO, Sri Lanka. — 

Trečiojo pasaulio tautų bei vals
tybių suvažiavime rugpjūčio 17, 
šiaurės Vietnamo ministeris pir
mininkas Pham .Van Dong ištie
sė draugiškumo’ ranką JĄ V. Jis’Indijos Vandenyno^ ir kad būtų 
pareiškė, kad šiaurės Vietnamas ^panaikinta Diego? Garcia kari- 
nori ekonominių, ryšių su - ka
pitalistiniu pasauliu ir draugiš
kų santykių su J'Ąy. J ?' ^ 

š. Vietnamo ministerio ’ pir
mininko kalba trečiojo pasaulio 
suvažiavimo buvo pati švelniau
sia ir taikingiausia, palyginus 
ją su šiaurės Korėjos ministerio 
pirmininko Pak Sung Chul ir 
Panamos lyderio pmar Torrijos 
kai bomis. Pastarų j ų kalbos bįf 
vo nukreiptos. prieš Ameriką, no
rint sukelti trečiajo pasaulio su
važiavimo priešameriki etiškas 
nuotaikas. ? ■

kutavičius) prieš dvejus metus mirė Amerikoje), pus- 
karninkis Briedis. ’

'■ L'?. ■'

L'--- ”

Jhuaiy Carter vaizduoja sa 
ve Hiviies ir 
didaiu 
tinių 1 
ka turėtų 
tiek pat Amerikos principais; bis ta tymo pries disidentus, 
kiek ir valstybės interesų dik 

f ta tais.
Jei ateinantį lapkričio mene Kuropoje žmogaus teisiu 

sį rinkinius laimėtų, kaip da
bar airodo, Carteris jis turėsi 
per savo pirmuosius metus pa
demonstruoti savo įsipaifeigo- 
jimus tiems principams. Pro
ga bus Belgradas, kur bus pati

- krinti Europos Saugumo Kon
ferencijoje (Helssinki) pasira
šyti susitarimai.

Ta konferencija buvo Soviet 
ttų diplomatijos ilgą laiką siek- 

, tas tiKslas, Rusai norėjo tokias 
konferencijos, kurios dėka bū Į 

, tų is Europos išstumta Ameri
kos įtaka kontinente, kad būtų 
pripažintas Vokietijos padali
nimas, kad būtų uždėta legališ' 
kūmo antspauda Kremliaus ka! disidentų 
ro metu Baltijos valstybių anek 

a/sijai — galima atspėti norą už 
migdyti Vakarus falšyvais tai
kos pažadais.

Sovietų kompartijos bosas 
Leonidas Brežnevas tiek labai 
troško tokios konferencijos, 
kad nusileido ir dėl Amerikos 
dalyvavimo ir sutiko net žmo
gaus (asmens) teisių nors da
lį įsileisti į konferencijos die
notvarkę.

Šį mėnesį suėjo metai, kai 
Europos 33 valstybių lyderiai 
( yisų, issikiriant Albanija,), 
Kanada ir Jungtines Amerikos 
valstybes buvo susirinkusios 
Helsinkyje pasirašyti “Europos 
Saugumo ir Kooperavimo Kon 

"ferencijas “baigiamąjį aktą. 
Aktą — kuriuo signatarai pa
sižadėjo palengvinti ir padėti 
Šaltojo Karo metais perskir

stoms ir išblaškytom šeimoms! 
^gusirasti ir susijungti, laisviau! 
"Teisti asmenims keliauti ir ska 

tinti informacijomis ir idėjo
mis apsikeitimą per valstybių 
sienas.

Beveik iš pačios pradžios 
Brežnevas pradėjo įtaigoti kad

INSURED

WITH REPAYMENT
F T YOUR iNCOMfc

Mutual Federal 
Savings and loan

Mon.7ut.Fr


NORTSAIDĖ DEGA
svaigal{ sudegė , 

“tiklQi” trys namai

Rugipūčio 15 d. sudegė “tik 
tai” trys namai Iš 600 gaisrų 
per metus tai laikonia nedaug. 
Prie Humboldt Parko padegi
mai piusidėjo prieš porą me
tų, kai prie Kedzie, North ir{ 
Spaulding gatvių sudegė 8 pi- 
kiansi apartamentai.

Dabar padegimų epidemija 
tiek išsiplėtė, kad gyventojai 
naktimis bundi ir laukia, kada 
namas bus padegtas. Prieš po
ra savaičių Tbomas gatvėje su 
degė 6 žmonės, kiti, šokdami 
pro langus, užsimušė. Praėjo 
savaitė po vienos tragedijos, 
ištiko kita: vėl sudegė penki 
žmonės. Prie Wabansia ir Al 
bany gat. sudegė senų žmonių 
pora. ’ ' r'. ..Į

Naktį gaisrininkų komandos 
važinėja kaukdamas net iš 
miego prikelia, nes nežinai, 
kas dega. Gyventoją! pasiskun 
dė miesto valdžiai, kuri įsakė 
policijai daboti, tikrinti ap
leistus namus, nes tokie na
mai trki<ai būsią padegti.

Namus padega baltųjų žmo 
nių, bet kad ir tokiuose na
muose gyvena portorikiečiai, 
kurie nukenčia. Tačiau gaisrai 
nesumažėjo, tik daugiau pade
gimų atsirado.

Apdraudos bendrovės taip 
pat susirūpino. Buvo pagauti 
kėli “Latin Kings” chuliganai, 
bet vienas buvo pagautas, airi- 

' šiukas, kuris savo gyvenama
me bloke padegė tris namus 
iš kart! Policija prašo įtarti
nus tipus pranešti paduotu te
lefono numeriu, bet žmonės, 
bijodami keršto, nieko neda-

- ■

Dabar išleistas įsakymas ga 
žolino stotims, kad dabotų, kas 
perka „skardinėmis gazoliną. 
Pardavęjas privalo apklausinė 
ti, kam" perka, kokia pavardė 
ir pranešti policijai. Bet gazo
liną jie pasiima iš automobi-

Antroj pusėje North Ave. 
kažkas numetė gazolino galio
ną po porcinis, tai'tuoj lieps
nos pasiekė net trečio aukšto 
stogą;- Žmonės apdegė, :bet ir 
keli gaisrininkai buvo sužeisti 
bei dūmais pritroškinti..

Tai galima spręsti iš to, koks 
elementas šioj apylinkėj apsi
gyveno. Prie Humboldt Parko, 
tarp Kedziė, North Ave. iki 
Damen atsirado 100,000 porto- 
rikiečių.- Juodųjų čia nėra, nes

jie labai bijo šių atėjūnų, ku
rie nugyvendino visą, kadaise 
buvusią vieną gražiausių apy
linkių.

Lietuvių dar yra likę kelios 
’šeimos, bet ir tos turės iš ten 
’ b<-gti. Lenkų pasididžiavimas 
— Kosčfuškos paminklas — 
ant žirgo herojus, jau nugriau 
tas,, nes buvo grąsinta, kad jį 
susprogdins, jeigu iš ten jo ne
pasiims.

Naikintojai slenka ir toliau 
į šiauiūs vakarus, kur yra gra 
žus baltųjų’ rajonai, kur pavyz 
dingą tvarka ir švara. Ir ten 

■ jau darosi neramu. Jeigu ne pa 
degimai, tai plėšimai, automo
bilių langų daužymai, padangų 
badvmai — dažnas reiškinvs. 
Yra kelios vad. “Latin Kings” 
gengės, kurios terorizuoja ra
mius gyventojus. Policija bijo 
juos užkabinti, žmonės bijo 
skųstis, nes žino, kad bus at
keršyta, taip jau buvo padary
ta. .. namai padegti.

Nuo plėšiku, vagių byv.ento- 
jai langus geležinėm štagom 
apkaila, kadangi dienos metu 
išmuša langus ir įlenda, 
per sienas užlipa, ko n 
lūs žmogus negalėtų padaryti 
Šiuos žodžius rašančiam 
kartus išmušė langą ir butą ap 
vogė, du kartus užpuolė: kar 
tą garaže du ginkluoti bandi
tai, o kitą kartą dienos metu 
atėjus prie gyvenamo namo 
durų iš užpakalio į koridorių 
įšokę banditai griebė už gerk
lės, prismaugė ir kišenius iš
kraustė. Nakties baisu namo 
grįžti, nes "bet. kada iš patam
sio gali užpulti. i

Buvusi North Ave. gyva 
biznio gatvė, dabar lušnynu 
paversta, išdaužyti langai, tušT 
čįos krautuvėlės. Kai kur por- 
toriekiečiai atsidaro smulkių 
daiktų krautuvėlę, žiūrėk, po 
kelių savaičių vėl uždaryta. To
kiame ubagynė nėra biznno, o 
kiame ubagyne nėra biznio, o 
gia. Mano kaimynystėje por- 
torikietis turėjo valgomų dai
ktų krautuvėlę. Vieną dieną 
.atėjo kitas portorikietiš, nušo
vė krautuvėlės savininką, bet 
buvo pagautas. '

Buvo labai gera gyvento
jams, kai netoli Kedzie ir North kriikavimo ir suvažiavimų par 
Ave. buvo Jewel maisto krautu 
vė, bet nuolatinis langų daužy
mas ir apiplėšimai privertė Je 
wel išsikelti. '

Prie Ashland ir Milwaukee, 
buvo Wieboldt’s departamen-

miršta ir palikta identifikacijos 
kortelė jiarodė policijai visą jo 
tapatybę net su jo fotografija.

vės kyšių skandalo metu, nema- 
n-» atsistatydinti.' jis, esą, nie
kad tai nedarysiąs būdamas vi- 
d

ir tegali j”, pasiekė vienas ve
teranas kaliny* reporteriui.

ryje kelk).

net

Dail. Jurgis Juodis Ugnies gaisai (aliejus)

tinė krautuvė, taip pat buvo priemonėmis, 
priversta išsikelti dėl pavo
jaus, o labiausia dėl to, kad 
ubagyne nustojo biznio. Kam
pe North ir Kedzie yra vaisti
ne, kuri buvo dešimts kartų 
apiplėšta, langai išdaužyti, pre 
kės išvogtos, atrodo, kad net
rukus užsidarvs.

žmogžudystės, prievartavi
mai kasdieninis dalykas. 
Emiliją .Tuciūtė žiauriai nužu
dė, o jos namą padegė ..
•Galo tam nesimato, bet da

rosi vis blogiau ir baisiau!
• .; Koresp.

Neleido statyti |
atomo jėgainių Į

TeisWASHINGTONAS.
mui pareiškus, kad nebuvo ga-j 
nėtinai atsižvelgta į galimus pa-' 
vojus. Nuclear Regulatory komi
sija paskelbė moratoriumą dėl 
planuojamų statyti nnaujų ato
minių jėgainių. Moratoriumas 
vienodai liečia penkias tokias jė
gaines, planuojamas statyti įvai
riose JAV vietose.

Studijas baigus, apie rugsėjo 
pabaigą bus sušauktas tos ko
misijos posėdis nuspręsti ar lei
dimus duoti ar dar atidėti kol 
bus galutinai išdirbtos saugu
mo taisyklės.

Legionierių ligos 
nesiseka pažinti

HARRISBURG, Pa’ — Fede- 
ralinlai specialistai industrijos 
nuodams atpažinti nepaisant vi
sų pastangų, iki šiol negalėjo nu
statyti, kokia liga arti dviejų 
šimtų veteranų legionierių kon
ferencijos dalyvių apsirgo ir 25 
iš jų mirė. Praeitą antradienį 
į Philadelfiją atvyko Occupa
tional Safety and Health Natio
nal Institute tyrinėtojai padėti 
Ligų Kontrolės Centrui surasti 
tos ligos priežastį.

RODEZIJOJE ANTRAS
VIETNAMAS

Paleido suimta
• kunigą

Ilodrziįoje jau rimtai yra iš-

I nušus i buvusį Vietname. Apie

iu IšNOS AIRES.— Arrenti-j viduje iumIczijos. hitą jų 
, noje suimtas Romos katalikų ku- ptmi iuja is 
nigas amerikietis J. M. Weeks ėių stovyklų.

Muzambike esan-

buvo paleistas iš kalėjimo. Jis Puskutinėui!', dienomis Mo-
prieš dvi savaites buvo suimtas zmnbiko — Puxiezijns pasieny- 
kartu su 7 argentinos seminaris- je |H)vo nušauta 22 partizanai 
t

Argentinos valdžios organai 
sako, kad katalikų kun. Weeks 
platino marksistų-leninistų lite
ratūrą ir revoliucines dainas.

Žalgirio paminklas
Lenkų spauda praneša, kad 

lenkų arkitektai ir skulptoriai 
jan pradėjo baigti Krokuvoje at
statyto Žalgirio (Grunvaldo) pa
minklo paskutinius du fragmen
tus, būtent grupę, vaizduojančią 
lietuvį su jo pagautu kryžiuo
čiu ir lenkų riterių grupę. Pa
minklą baigti terminas buvęs 
praeito liepos mėnesio pabaigoje.

Naikintojų tarpe yra negrų, 
bet jie kitokie negu čikagiš- 
kįai. Jie atvykę iš salų, nemo
ka anglų kalbos. Ispanai kon- 
kvestadorai taip pat buvo pri
sivežė vergų iš Afrikos. Jie la
bai juodi ir mažesnio ūgio. 
Daug kam atrodo, kad čia vie
tiniai negrai maišosi. Anie ne
grai kalba kalba tiktai ispaniš 
kai.

Vasaros metu Humboldt Pari 
kas užplūdusiems tarnauja pi-

Rusai apgaulingi
' WASHINGTON AS. — Vienas 
JAV pareigūnas, dalyvavęs 1972 
m. strateginių ginklų apriboji
mo derybose, pareiškė, jog ru
sai yra labai apgaulingi.

. Jie .derėjosi dėl strateginių 
ginklų apribojimo, bet tuo pat 
laiku jie skubiai ir kietai dirbo 
gamindami galingiausias kelių 
galvų raketas, .nešančias atomi
nes bombas.

• Korėjos moterys dėvi ploš- 
čius su rankovių imitacija. Ma
da kilo 1397 m., kai viena mo
teris išgelbėjo princą užmesda
ma ant jo taip pasiūtą ploščių. 
šiam įvykiui atžymėti Korėjos 
imperatorius įsakė moterims 
dėvėti apsiaustus su imituoto
mis rankovėmis. Mada išliko 

^s|iki moderniųjų laikų.
2 t ;

Miki nepasitrauks
TOKIJO. — Japonijos minis- 

teris pirmininkas Takeo Miki, 
kalbėdamas vadovaujamai Libe
ralų demokratų partijos nariam, 
kurie jį vieni sutiko plodami, o 
kiti atsukdami nugaras, pabrėžė, 
kad jis šiuo Lockheed bendro-

Geriausias gyvenimas 
moderniame kalėjime

BUTNER, N. C. — Juo la
biau vyriausybė gerina gyveni
mo sąlygas kalėjimuose, juo la
biau kriminalas bujoja. The Na
tional Enquirer reporteris Rod 
Gibson aprašo vieną naujausią 
S 1.3 milijonus kaštuvusį kalė
jimą, kurs patogumais lenkty- 
niuoja su turtuolių Country klu
bais.

Naujasis kalėjimas prie But
ner, N. C., turi kiekvienam nusi
kaltėliui po patogiai Įrengtą kam 
barį su spalvota televizija, vi
siems kaliniams yra geriausi 
Įrengimai sportui ir rekreacijai. 
“Daug geriau kaip mūsų valsti
jos kolegijose ir universitetuo
se”, pasakė šiaurės Karolinos 
Pataisų departamento sekreto
rius David Jones.

Kalėjimas turi 42 akrų plotą, 
be jokių aptvarų, jokių sargy
bos bokštų nei celių blokų.

“Dailus kalėjimas, bet jis ne
atlaikys mane nuo vogimo kai tik 
vėl būsiu paleistas, ir kitaip aš

bei teroristai. O iš Mozambiko 
teritorijos buvo patrankų šū
viais apšaudyta kaikurios R<>- 
dezijos vietovės.

Įdomiausia, kati Rodezijoje 
veikiančios religinės misijos pa 
laiko ir globoja teroristus. Ro- 
dezijos vyriausybė tad ir pra
deda, pirmoje vieloje pasieny
je, uždarinėti misijų centrus. 
Rodezijos baltieji ūkininkai 
skundžiasi valdžiai, kad misi- 
jonieriai, palaikydami ir globo
dami teroristus, tuo pačiu pa
deda žudyti ramius ūkininkus 
ir naikinti ūkius.

Viena italė daktarė, dirbanti 
misijoj šiaurinėje Rodezijos da 
lyje, slaptai gydė sužeistą tero
ristą nepranešusi vyriausybei. 
Ji buvo suimta ir jai gręsia mir 
ties bausmė už globojimą tero
ristų.

Esą, misijos Rodezijoje pri— 
tato teroristams ginklus ir juos 
slepia.

IZRAELIO LAIVAI SAUGO 
LIBANO VANDENIS

TELA VIVAS, Izraelis. Neofi
cialios karinės žinios Jeruzalėje 
sako, kad Izraelio kariniai lai
vai saugo Viduržemio jūros pa 
k naščiais pietinę Libano dalį. 
I-aivai prižiūri, kad nebūtų ve
žami ginklai palestiniečiams ir 
kairiesiems musulmonams.Plau 
kioją lavai yra tikrinami ir kai 
kurie sulaikomi. Vienas buvo 
sulaikytas, vežęs ginklus arabų 
teroristams._________ K

— Dail. Algirdas Kurauskas 
tars žodį apie dail. Kasiulius, 
atidarant jų parodą, rugpjūčio 
27 d. 7 vai. vak. Jaunimo Cent
ro Čiurlionio Galerijoje. Paro
dą globoja Korp! Neo-Lithua- 
nia Chicagos padalinys.

Vagis užuomirša

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

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

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du dolerių atsiusite 
šiuo adresu:

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

ku. Jie beveik visi nedirba, pik 
nikauja, kepasi “barbekiu”, 
dienos metu privažiuoja tiek 
automobilių, kad vietos parkin 
ti nerastum ne tik parke, bet 
ir prie savo namų. _ .

Gyvena jie iš miesto gauna
mų pašalpų. Turi dideles šei
mas :. po dešimt ir daugiau vai
kų. Krautuvėse — supermarke
tuose perka labai daug mėsos 
ir vis už pigius “Food Stam
ps”. Pinigais nieko nemoka. O 
mes, seni vietos piliečiai, dėl 
jų antplūdžio nebeturime kur 
gyventi, nes varo iš čia teroro niais apleido banką, bet jo

CHICAGO. — Pirmadienio: 
tą į First Federal Savings i 
Loan' Assn, banką atėjęs ap 
■pęs žmogysta pakišo vienai 1 
sininkei raštelį, kur buvo pa 
šęs: ‘Atiduok man visus sta 
bius pinigus arba aš tau ga 
nublokšiu”, o žodžiu per'spė 
kad nekeltų aliarmo. Kasinir 
atidavė jam visus turėtus ? 
450 pinigus ir nepastebmai ] 
spaudė; aliarmo mygtuką. Pi 
gus gavęs valkata lėtais žinj

Dgamečio B ALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

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

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

si f e Čekį arba Money Orderf tokiu adresu:
NiūĮlenoM galima gauti pultely kudos pepuoi bet koki<

knygų įpinta ar lentyna.
Aleksandras Pakš įmiki s, MES GRJŽTAME. Įdomūs jaunu dienų 

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

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių prisimini- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs-

I73S So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

v tyti į 12 daliu 296 psl.. kaina $5.
’ Dr. Karys GHnlua, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 

Hals viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.
Prof. Vacį. BlržSka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; n dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minkš
tais virieliais------- ------------------------------------------

Gra-
$5.00

____________ ____ ___________ $100
H.nrikx Tom«» — T«m*iw*k«*, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 

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

P. K»*iūn«*, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 psl._________________________i--------- - ------ *3.00

M. Gvdalla, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 
puslapiai ------ ------------- ----------------------------------- $3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

1739 8. Halsted St, Chicago, m. 60608. — TeL HA 1-6100
~|J ~i~ r r I ■

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmin.., A KISS IN THE DARK. PikantiSkų Ir Intymia nuotyl 

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

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istori; 
santrauka nuo pat semjjŲ amžiij iki pokario metų. Vidutinio formato; 1 
psL, kainuoja $2.00* • '

Dr. Juozas B. Kordus, VYTAUTAS THE GREAT* Istoriniai DLK 5 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istori 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais virieliais $4.00. ‘

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus t čekį 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

UNIVERSAL

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 bez-

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 1D mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio- nirmos 
dienos.

įsteigta 1923 metais.
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

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

TEL. 421-3070
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tNO! Cukrų. įr mėsą. Lenkų valdžia jau seniai pradėjo ruoštis 
cukraus racionavimui. Ji prispausdino pakankamai kor
telių, kad kiekvienas krašto gyventojas gautų vieną. Tos 
kortelės buvo išsiutinėtos kiekvienam gyventojui praei
tos savaitės pradžioje. Kortelė sako, kad kiekvienas gy
ventojas galės nusipirkti tiktai du kilogramus cukraus 
į mėnesį. Visa tai buvo daroma didelėje paslaptyje, bet 
gyventojai suuodė, kad reikalai ne toki saldus, kaip val
džią turintieji komunistai skelbia. Jie pradėjo supirki
nėti cukrų ir sudarinėti atsargas ateičiai.' Paskutinėm 
dviem savaitėm krautuvės jau liko be cukraus. Nuo atei
nančios savaitės pradžios cukrų Lenkijoje galės pirkti 
tiktai su valdžios kortele. Cukraus kaina palikta ta pa
ti, bet krašte nebus pakankamai cukraus.

Valdžios pranešimas sako, kad žiais metais Lenkijo
je neužderėjo cukriniai runkeliai. Iki šio meto lenkai ga
lėdavo pasigaminti pakankamai cukraus iš savo runke
lių, tuo tarpu šiais metais runkelių derlius sumažėjo 
25%. Vyriausybė negali pirkti cukraus užsienyje, nes 
ten reikia kietos valiutos. Kad neapsunkintų krašto ūkio, 
vyriausybė nutarė racionuoti cukrų, duodant kiekvie
nam gyventojui teisę nusipirkti puspenkto svaro cuk
raus Į mėnesĮ. Premjero pavaduotojas Tadeusz Pyka pra
nešė, kad netrukus lenkai gaus korteles niėsos racionavi
mui. Lenkai pasigamina pakankamai mėsos ir riebalų, 
bet pati geriausioji mėsa eksportuojama j užsienį. Ame
rikiečiai noriai perka lenkų konservuotus kumpius. Pa
tiems lenkams paliekamos antrinės mėsos dalys: plau
čiai, kiaulių kojos ir uodegos, riebalai ir kt. Bet dabdr 
vyriausybė sako, kad ir ši mėsa turės būti racionuota.

Komunistinė Lenkijos vyriausybė} nepajėgdama pa
gaminti visame krašto gyventojams "pakankamai"' mais
to, buvo nutarusi pakelti to maisto kainas. Gierekas iš
sigando, prižadėjo kainų nekelti, bet užtat dabar jis ma- 

. r T . - - žiną cukraus ir mėsos kiekį. Kaina bus palikta ta pati,
masis sekretorius, penmdamaą Lenkijos- va dymą iš (jo-ifet mėsos ir cukraus nebus. Jos pakankamai turėk komu- 
mulkos, buvo prižadėjęs maisto karnų nekelti, o Jut da-Įnistų partijos nariai ir policijos pareWnaį bet 

L’Ar/™ J° meS°S’ ° US’ °S U' kltų res gyventojai. Ir nežiūrint j šiuos komunistinės ^temos 
P1 S ,ųkaina,s’ ,. . 1 trūkumus, Lenkijoj žmonęs daug' geriau ? gyvena^ negu

. darbminhams . aiskiąi pasisakius pries Rusjjos gyventojai arba rusų pavergtų tautų ^žmonės.-
karnų kėlimu o Varšuvos priemiesčių darbininkams pra- Tuo tarpu nėra nei vieno lenko, kuris norėtų vykti į Ru- 
dėjus ardyti Į miestą einančių traukinių linijas ir gar- /Sįj0S komunistų valdomas sritis, bet sovietų valdžia turi 
šiai .protestuoti, sekretorius Gierekas įsakė premjerui, stropiai fsaugoti vakarines sienas, kad- : rusai rnebčgtų Į 
sustabdyti kainų kėlimą, bet. ieškoti kitų priemonių Lenkiją, kur gyvenimas vis -dėlto yra šiek tiek lengves- 
sunkiai ekonominei būklei taisyti. Laikinai kainos bu- niSj negu Rusijoje. Niekad komunistiniame‘■-ktašte gy
vo paliktos tos pačios, bet visas kraštas buvo Jspėtas, venti nebuvo lengva. Bet atrodo, kad juo ilgiau j&iame 
kad Lenkija turės ekonominių sunkumų.' Lenkija eks- krašte komunistinė sistema gyvuoja, tuo sunkiaiį, žmo- 
portavo gana daug Į Vakarus ir net Į Ameriką bet ji nėms toje sistemoje gyventi, 
importuoja maišto produktu žymiai daugiau, negu eks- ----- .. .
portuoja. Lenkijai reikia brangiai mokėti už pramonei njus sunkumus 
reikalingas mašinas ir jų dalis. ' - - - - ’

Sekretorius Gierekas pasmerkė maištavusius dar
bininkus, patarė jiems turėti daugiau kantrybės ir ne
gadinti valstybės ir pačių gyventojų turto. Pirmomis 
maišto dienomis net lenkų vyriausybė paliko ramybėje 
komunistų partijos centrų degintojus, geležinkelių linijų 
ardytojus ir kitus maištininkus. Lenkai manė, kad ^ nie
kas jų nebaus, kaip nebaudė sukilusių lenkų prieš Go-
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Lenkijoje jau racionuoja cukrų
Praeitą pavasari lenkų vyriausybei nutarus pakel

ti maisto kainas, visame krašte nusiautė labai didelė ne
pasitenkinimo banga. Nepatenkinti buvo ne tiktai pat_ 
prasti krašto gyventojai, bet net patys komunistų parti
jos nariai. Rodunėje darbininkai ne tik protestavo, bet 
pradėjo svilinti komunistų partijos centrus, tvarkan
čius visus krašto ekonominius reikalus. Lenkijoje, kaip 
ir rusų pavergtuose kraštuose, partijos nariai gauna žy
miai didesnius maisto kiekius, negu paprasti darbinin
kai. Edwardas Gierekas, lenkų komunistų partijos pir-

New York© modernaus meno muziejuje skulptorius 
Robert Johnson kartais pagroja ir padainuoja meno mė
gėjams. Jš Wisconsin© kilęs Chippewa Falls muzikas ir 
skulptorius daina ir gaida įtikino klausytojus, kad jau
nos moterys visas kūnas muzikos žodziy dažnai esti pa
veiktas. Skulptorius patarė klausytojams sekti ne jį, bet 
žodžiy ir stygy paveiktą modernaus meno kūrinį. Meno 
mėgėjai pastebėjo dainos metu judančią skulptūrą. Ne
tikintieji nieko nematė ir pasitraukė iš meno šventyk- - 
los kiemo*

PRIESPAUDOJE IEŠKANT LAISVU
Tl.T.1 . J -T;i"  " _ 11 -n1. T* 'J ‘ -.. -

.. Kaip lietuviai pirko Malkavos dvarą Rusijoje
A. - . ‘ /' f F? t? 'f?

Ig Andriaus Ryliškio atsiminimų knygos “Fragmentai 
' "■ : - iš praeities miglų”

nieko blogo neatsitiksią. Mūsų 
budrumas ’ perspėsiąs žmones, 
piktam palinkusius ir .tokiu bū
du mes išvengsią ne tik nema
lonumų, bet ię nuodėmių. Kuni
gas atnešė vaikams saldainių, 
dar mums triūsiant apie veži
mus. Patarė yąžiųpti jo duotu 
adresu ir pas bąžnytkmmio kle
boną. Nes pastarasis .gydąs

(Tęsinys)

Sutikus žmones kelyje nė- 
siburti apie' juos ir ne 
pypkiuoti, nes išsisklaidymas 
rodąs nepasitikėjimą ir budru
mą, išdaigoms, tuomet esą pik- 
tieji žmonės -būsią atsargesni 
piktoms išdaigoms. Jis kartu su 
mumis priėjo prie mūsų vežimų. 
Liepė valandai laiko gyvulius su
leisti Į klebonijos gražiai žaliuo
jančią pievą čia pat prie šven
toriaus. Liepė vyrams- išimti 
kirvius iš pasėsčių ir padaryti 
kiekvienam "lizdą prie vežimo šo
no, taip, kad bet kokiu atveju jie 
būtų po ranka. Malkų ir vielos 
bei vinių kirvių lizdams- daryti 
davė klebonas. Mažus-kirvelius 
liepė pratintis nešioti už juos
tos. čia priminė patarlę": “Kas 
sąugojasf tąi tą ir Dievas sau
go.” Jis drąsindamas mus pasa
kė, kad mūsų geras vyrų, būrys,- 
budriai nusiteikusių, nieko ne
bijotų. Mat, jis nujaučiąs, kad

1 sus ypač vaikus lauku ir pievų 
/ žolelėmis.. Padėkojome už nuo
širdumą ir vertingu^ patarimus, 
lėis'dannesi .tolunęsžiėii kelionėn 
nurodytu kelių. '

> • v.'-’J- - - ■ -
Pilkai melsvi padūmavę debe

sėliai telkėsi ir tirštėjo skaidria
me danguj e.1 Neužilgo iš jų pra
dėjo kristi žemyn šaldės spindu
lių nųšviėstf lietaus lašai. Suurz
gė griaustinis ir kažkur nudar
dėjo už akiračio,' lyg fatai plo
nais rąstigaliais gristileiū. Pa
kelės griovių vandenyje ir ba
lutėse suskambėjo pirmieji di
dėli lietaus lasau.' Jie {pradėjo

Nežiūrint Į visus komunistinės Lenkijos ękonomi- 
, pačioje Rusijoje reikalai, atrodo, eina 

dar sunkiau. Gierekas geriau tvarko visus Lenkijos rei
kalus, negu juos pajėgia tvarkyti Brežnevas su Kosygi
nu. Brežnevas taip nugyveno krašto ūki ir tiek sugadi
no santykius su užsieniais, kad jis kreipėsi Į Giereką' tar
pininkauti tarp Sovietų Sąjungos -ir- Vakarų komunistų 
partijų.-Brežnevas yra - Įsitikinęs; kad Gierekas gali lais
viau susikalbėti su Vakarų Europos, komunistais "negu 

, Brežnevas. Italijos, .PrancūzijbsyDidžibsioš 3ritanijds.ur 
mukos vyriausybę. Gierekas maištaujančių nebaudė, bet Švedijos komunistai visai nebenori kalbėti su Brežnevu 
policijai jis vis dėlto liepė surašyti, kas tiems maištams iSr j0 vadovaujama sovietų partija. Minėtų valstybių,;ko- 
vadovavo, kas partijos centras degino ir kas kenkė susi-■ munistai nOriai tariasi su Giereku, bet nesikalba su Brež- 
siekimui. Šiandien teismo organai jau pradėjo tardyti nevu. Europos komunistams nepatinką rusų leteną" Če~ 
maištavusius darbininkus ir nepatenkintus elementus. koslovakijoje., ir kubiečių pasiuntimas Į.Angolą. Europos;

Šiandien Gierekas liepe premjerui nekelti maisto valstybių komunistai būtų norėję ’■matyti' demokralang^evarta ’Nė’ visi norėta ta prievarta matyti Italijeie 
produktų kamų, bet j.s .sake mtls pnemon,ų rae.onuofa; ^goi^ | Enr0]X)S komunistams būtų buvę lenęviau^gį^ ir S

PAVASARIS EINA KARPATŲ 
KALNAIS

linksmai if smagiai kalbėtis su 
murzina kelio žple, krūmais ir 
medžiais.

Smėlėtas kelias vingiavo krū
mokšnių tarpe ir pro juos tvis
kėjo tamsios balos. Upelio tiltą 
pervažiavus ir pakilus i kalvą 
abiem smėlėto kelio pusėm pra
sidėjo pušynas, kuriame mar
gavo palazdėlės, žibutės, šiurkš
tūs bruknienojai, o samaną tar
pe-žaliavo mėlynių lapeliai, žemę 
dengė rudi spygliai, o jų tarpe 
pabarstyta galybė konkorėŽių,

Pagaliau pavakaryje radome 
gražią miško properšą, gurios 
viduryje telkšojo apvalus ežeras. 
Sustatę vežimus ratu, gyvulius 
paleidome ganytis į pievą, o pa
tys kibome su tinklais prie žve
jybos darbo, — vaikinai upokš- 
jiyje statė bučius. Bet visi buvo
me gerokai pavargę ir nekalbūs. 
Miškų sargas pasakė, kad iš čia 
iki nurodyto klebono yra tik apie \ 
15 verstų, tai kitą dieną nesku- - 
bėjome anksti keltis, nes diena 
buvo lietinga, o mes čia turėjo
me gražią ganyklą gyvuliams, 
todėl žmonėms leidome ilsėtis iki 
pusryčių, kad naktigoniai ir pa
naktiniai numigtų? -*55?

, Smulkutis lietus su mažomis 
' pertraukomis apie pietus pradė
jo, pastoviai dulkti: Keliąs- pa
bjaurėjo. Jei pirmieji gurguolės 
vežimai riedėjo pakenčiamu ke
lių, tai paskutinieji jau narstė 
giliomis pravėžomis. "Vaikai ve
žimuose bę judėjimo darganota
me ore buvo suvargę if liesijau- - 
te sveiki. /

(Bus daugiau)

D AN KURAITIS

susitarti su kitoms politinėms partijoms.
Europos komunistai prieina Įsitikinimo, kad rusai 

savo sistemą gali primesti tiktai kariuomenės ir policijos

Dan Kuraitis, praleidęs-keltas saattee 
Aliaskoje ir apžiūrėjęs visus dftffiuo- 
sius vamzdžius .aliejui leisti-£ pešios 
šiaurės į Valdez uostą, jau grįžo į 
Chicago. Atsikvėpęs? įis parašys įdo- 
mip dalyky apie dabartinę Aliaską, 
jo sutiktus žmonės ir darbininkus prie 
didžiojo aliejaus vamzdžio. Kai dar> 
bas bus baigtas, tai kiekvieną dieną 
amerikiečiai gaus po .20 miEjenų sta
tiniu degalų visiems motorams varyti-

jokių pasitarimų su Maskva vesti, nes jis pats labai- j-a' 'GA.. K . J r. pa(]eh Pairs rusai nežinodavo, kas atsitiko, kad jiežiaunai buvo apgautas. H ’
Černikas buvo Dubčeko vicepremjeras, bet po par-

Rašo Dan Kuraitis

ČERNIK VYKDĖ PARLAMENTO NUTARIMĄ

Sušauktame čeku parlamentui Oldrichas černikas 
buvo nepaprastai paslaugus. Jis teikė parlamento na
riams visą Maskvoje vykusių “pasitarimų*’ vaizdą. Jis 
prasitarė, kad gen. Svoboda penkias dienas praleido 
savo kambaryje, neturėdamas progos patirti, kas da
rėsi Čekoslovakijoje ir pasaulyje. Brežnevas jį pak
viesdavo į posėdį, pranešdavo sovietu. valdžios-reika
lavimus, o gen. Svoboda nieko ir klausyti nenorėda
vo, kol nebuvo atgabentas Dubčekas. Bet in pastara
sis nedaug tegalėjo, nes jis buvo sužalotas. Jo krūti
nės ląstą buvo sulaužyta. Be to, Dubėekaš nenorėjo

ŠĄ-tą susitarimą, bet tuo pačiu metu reikalavo, kad šdr 
vietų karo jėgos būtų atšauktos iš visos čekų terito
rijos. Rumunai tvirtino, kad rusai sulaužė Varšuvos 
Pakto sutartį. Ten aiškiai buvo pasakyta? kad nelie-s- 
tų pakto narių teritorijų ir nesikišti į jų reikalus.'Mas
kva šio Varšuvos Pakto valstybių nuostato nesilaikė.

Bet blogiausia buvo su lenkais? Kažkokiais sume
timais Gomulka norėjo prispausti čekus. Jis labai ne
mėgo Dubčeko. priešinosi kiekvienam Dubčeko*pasiū
lymui. čekams nutarus reikalauti, kad būtų atšauktos 
sovietų karo jėgos, Gomulka pravedė nutarimą, kad 
lenkų karo jėgos privalo pasilikti Čekoslovakijoje ir 
saugoti Vakarų Vokietijos sienas.

Be to, čekoslovakijon įsiveržę lenkų kariuomenės 
daliniai pradėjo-rekvizicijas. Jie grobė ne tik ^maistą ~ 
kareiviams, bet rinko gazoliną. Iš Lenkijos atsiuntė 
didžiausius tankus gazolinui vešli ir ištuštino viską. 
Kai gazolino' Savininkai pradėjo Teikšti įtetenzijų į 
atlyginimą, tai lenkų kariai jį suimdavo ir išsivež- 
"davb. • A *

Čekai stengdavosi su lenkų kabo vadais susitarti 
gražiuoju. Su jais tarėsi ne tik"Čekų kariai, vaitai, ta
rybų pirmininkai, kolchozų direktoriai, bet nieko tai 
negelbėdavo. Galų gale čekai nutarė siųsti savo parti-

kreivais kėlfais nušliauždavo. ? 1
Blogiausia buvo su lenkais. Kažkokiais sumetimais 

Čekoslovakijon įsiveržę lenkų kariuomenės daliniai 
labai žiauriai elgėsi su vietos gyventojais. Jie kabi- 

I nėjosi prie-kiekvieno veiklesnio ūkininko, ieškoda- 
' vo priemonių jam suiimti. čekų štabas tuojau patir
davo apie kiekvieną suimtą čeką. Kurt tik sovietų 
tankai sulaužydavo tiltą, užsienis jau žinodavo, nes 
čekų susisiekimas nurodydavo vietą ir laiką, kada 
ta žala čekams buvo padaryta.

Dalis čekų kariuomenės susisiekimo narių perbė
go į Vakarų Vokietiją. Jie pajėgė išsilaikyti pačiame 
Čekoslovakijos pasienyje ir sekti kiekvieną šori e tų 
karo vadų žingsnį. Niekas rusų taip neerzino, kaip 
greitas pranešimas užsieniams apie sovietų karių klai
das. Rusus čekaitės iškoliodavo pačioje Pragoję, o už 
valandos užsienio radijo stotys jau pranešdavo apie 
susikirtimą-jaunų čekių su sovietų-kariais. Juos tla- 
biaussiai erzindavo tikrai pasikeistų žodžių atpasa
kojimas. ? -

'Černikas, pranešęs apie parlamento nutarimą, sa
vo kalbos'pabaigoje patarė čekams nesityčioti iš ru
sų, neprovoktroti jų, nes jie gąlt'užtraukfi dar dides
nę nelaimę visai čekų tautai, černikas pranešė, kad jos vadus, kad.galėtų pasitarti su lenkų politiniais ko- 
sovietų karo jėgos bus priverstos išeiti iš čekoslova- misarais. Kai čekai pranešdavo, kad jie yfa komu- 
kijos. Bet kokios provokacijos galinčios šitą procesą nistai ir nori pasitarti su lenkų komunistų vadais, tai 
užvilkinti. Čekai nenori, kad rusi pasiliktų jų krašte, lenkai šaipydavosi iš čekų. Gomnlka galėjo būti ko- 
per radiją žihonėms aiškino Černikas. - mųnistas, bet lenkų tankistai nebuvo jblti ■komunistai.?

■ RUSrVNUA PAŠSAKB MOK RUSUS J?e WU* par.
»•> t . tijos sekretoriaus. Patarė jam dingti is akių ir niekad,

Rumunijos vyriausybė ir4 komunistų partijos cent-1 daugiai! nesirodyti Lenkai pradėjo gaudyti komuuis- 
ras pritarė'čekų parlamento nutarimui. Rumunai i tus ir siųsti į Lenkiją. ‘

lamento nutarimo atmesti Maskvoje pasirašytą do
kumentą, černikas tapo premjeru. Jis ėmėsi žingsnių 
nutarimams vykdyti, jis paruošė laiškus visiems in- Į 
vazoriams, o Dubčekas niekur nesikišo, nes jis dar Į 
nespėjo atsigauti. Pačiam Dubčekui tai buvo- nepa- 
priastai didelė staigmena. Jis buvo girdėjęs apie sovie
tų gepeušnikus, bet jis niekas jų replėse nebuvo ir ne
manė, kad jis gali taip lengvai palaužti stipriausią 
žmogų. .3 . is, ;-

ČEKAI PASIMOKĖ Iš RUSŲ
Čekų kariuomenės daliniai buvo negausūs, čekai 

žinojo, kad prieš didelę karo jėgą jiems bus sunku at
sispirti, bet jie gali patiems čekams padėti geriau 
Orientuotis. Sovietų karo vadai stengėsi įtikinti če
kus, kad jie, karui prasidėjus, liktų savo krašte ir 
pranešinėtų rusams apie visus vokiečių valdžios pla
nus Čekoslovakijoje, čekai turėjo parankių .priemo
nių žinioms perduoti. Dalį jie įsigijo iš rusų, bet jie 
turėjo pakankamai ir savų 'priemonių;. .

čekų kariuomenei buvo įsakyta sovietų karo jė
goms nesipriešinti. Čekų kariai ne tik nesipriešino, 
net jie vengė rusams rodytis. Bet čekai rusų nekentė 
nei kiek nemažiau, negu nacių, čekų štabas turėjo 
ryšius su kiekvienu didesninu miesteliu ir kaimu. Ru
sams čekai nesipriešino, bet jie vykusiai kdifidibjo ke
lių nurodymus. Ne vieną sovietų tanką jie šitokiu bū
dų įstūmė į balas, iš kurių jiems buvo nepaprastai sųn- . 
ku išsikraustyti. Blogiausia, kad rusai šrtos čekų stra
tegijos pradžioje nesuprato, čekai nurodydavo, vie
toj miestelio, kelią į balą, o kai tankai prašliauždavo, 
tai čekai tuos ženklus vėl sugražindavo į normalią džiaugėsi,* kad parlamentas atmetė Maskvoje pasira- l

t » J
(Bus daugiau)

‘ skfcNOS, CMn Ano a, i*. — Mondcy, Augusi 23, 1976



9 
I

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGC3 

GINEKOLOGINE chirurgija
So. ruiesKi Rd. (Crawford

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligumiu pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinu- 374-8004

DR. ANNA BAUUnaS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

GERKLĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

4

Kauno Pašto rūmai nepriklausomos Juetuvos laikais

r:
C

DR. C. K. BOBELIS . 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fex Valley Medical Caniar 
' 860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58. ELGIN, ILLINOIS

Naudingi, patarimai 
ir kiti dalykai

Siautėjant infliacijai vis 
daugiau vasarotojų praleidžia 
savo atostogas fanuose, kurios 
priiiųa pavienias šeimas ar jų 
tuzinus vienu kartu.» Tokiose 
farinose suaugusiam kainuoja 
85-100 dot savaitei ir vaikams 
nuo $75 iki $85. Specialiose so
dybose su jodinėjimui arkliais 
suaugusiems kainuoja iki $130 
ii- vaikams iki $100. Skelbimai 
randami laikrašriuoe, o daugu 
moję bibliotekų-yra brošiūra 
Country Vacations USA 

- -*■ Pigiausi vaisiai ir daržo
vės būna jų sezono-metu, kai iš 

.laukų ir sodų jie yra pristato-
7 ..... M mi tiesiai į krautuves. Michi-

. Igan valstijos farmps .normaliai 
DR. W. EiSiH - ibihAS | išaugina ir patiekia rinkon mė __ . i *2-_ ‘ irt..

, DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71*t STREET 
Ofisas; H Em lock 4-5649 

Raxid.: 384-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai. 1—7 vai, 
anirau.. peuatadiem nuo 1—5. tree, 

ir sesiaa. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1^38 S. Manheim RsL, Westchester, HL

VALANDOS: 3—9 darbo dienomig j* 
kas antrą šeštadieni 3—3 vai 

TeL;'^2-2/2/ aišhi 562-2Z2Š

. AKUŠERIJA ifc MOTERŲ LTGoš 
GINėKOLOĮŠĮNė CHlRURGiŠa' 

Fhdaxie Ave.ff WA 5-2O/0 

susitarimį. Jei 
siiiepia, sKambiąį Mi 3-0vJl.

.... . ..... g 3-5»y3

DR. A. A GlEVĖCKAS
GĮfDr iR lhikuksmt 
■'SPECIALYBE AKIŲ^LIGOS’ 

jyu? vvest (Ū3rd Street
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. LUCAS
• 4§9-4į4Į -■ .561*4605-'—' 

ODOS LIGOS— CHIRURGIJA
1002 N. WESTERN AV fc.
5214 N. WESTERN AVE.

-Telefonas atsakoma; 12 vai.

Rezidencijos: PR 6-98GI - -

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IK

VIDAUS LIGŲ SPLCIaLiSTAS 
2454 W6ST 71st STREET -

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

Treriadieniais uždaryta.

DR. FRAIĮK PLECKaS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st Št. 

f 7 v -r* \ ■
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”. ;
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta tree.

Tel. 737-5149

contact lenses”,

DR. LEONAS ŠEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR C H i KUKGmS 

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

Tek: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 Vai. vai. Sestame- 
iriais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

* * pagal susitarimą.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L L

2&50 West 63rd St., Chicago III. $062$ 
Telef.: P Respect 6-S084

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausio?

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT*/‘^14 AS)

DAUBARŲ SONUS
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

REMKfTE TUOS BiZNIERIUS. 
KORIE GARSINASI 

"N A U J IENOSE"
i, a U " v-.x fl- - ■

MAGDU'I’eS margumynai
Kodėl vyrai miršta jaunesni?

Pensilvani j os uni versi teto 
biologė Ingrid Waldron tyrinę 
jo, kodėl vyrai miršta jaunes 
ni už moteris. Ji nustatė, kodėl 
Amerikos vyry, amžiaus vidur-

lynes, vyšnias ir pupelių ankš 
tis liepos ir rugpiūčio inėn., 
liepos-lapkričio mėn. būna obu 
oliai ir kukurūzai, rugsėjo' ‘ - 
spalio men. yralvynuogių, per 
šikų, bulvių ir pamidorų se
zonas. Panašiu laiku šie vai
siai bei daržovės pasiekia krau 
tuves iš Indianos ir Illinois. Ki 
tose valstijose sezonai yra skir 
tingu laiku.- Apsukrūs prekybi-r 
ninkai stengiasi apsieiti be san 
dėliavimo ir be šaldytuvų.

7- *■ Napoleonas pareiškė, kad 
daugiausiai įtakos pergalei tu 
ri virtuvė. Istorikai teigia, kad 
’Amerikos revoliucionieriai pa 
jėgė - nugalėti anglus, kadangi 
jie buvo blogai maitinami: dau 
giaūsia sūdytais lašiniais ir se 
na, atvežta iš Anglijos, duona. 
Tuo tarpu amerikiečiai valgė 
šviežių kiaulieną, avienų ar jau 
tienų su nesenai kepta duona. 
Seniau Lietuvos kareiviai, ypa 
tingai caro armijoj, negalėjo 
girtis savo maistu. Yra iškliku 
si apie tai sena daina: “Gukd- 
rėliai sudžiovyti nuo dešimties 
metų, mes Lietuvos kareivėliai 
valgom iš ukvatos”..;

Kokteilio pavadinimas at
sirado atsitiktinai ir spontaniš 
kai. Jis švenčia 2Q0 m. sukaktį 
.kartu su Amerikos revoliuci
ja. Laike jos,-vienoje New Ydr 
ko tavernoje, gėrė sukilėlių ir 
prancūzų karininkai. Gėrimus 
jiems maišė Betsy Flanhgan irt 
tam dalykui naudojo uodegos 
plunksnas gaidžio, pavogto iš 
vieno lojalisto. Vienas prancū
zų karininkas susižavėjo Šiuo 
maišikliu ir sušuko: “Vive le 
cog's tail!” Taip iš gaidžio uo
degos pavadinimo atsirado kil 
m ingo gėrimo vardas.

. r

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna a pd r a ūda
V ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS > 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas per k ra irs tymas 
A- U {Vairip atstumu.

ANTANAS VILIMAS
823 West 34 Place

Tel.: FRontier 64 882

GĖL£S VISOMS PROGOMS ’ •>-, , > Įf» fORJ •
Bęvęrly bfijls

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-08Š3 ir PR 8-0834

> l<li ii imi..................... ii

kys ir buvęs pirmininkas Jonas 
Adomėnas. peikia pasaky ti, 
kad moterys klubui yra didelė 
pagalba- Jos bankete, ar pikni
ke atlieka ruošos darbus, ko-; 
kių vyrai nesugebėtų atlikti, 
yi>ač ponia BSekienė ir kitos, at- 

I leiskite, pavardžių' neatsime-i
nu..

Kai jau saulutė brido pro gale keli paukščiai rasti betu- 
ųžuolų šakas poilsiui. Ramonio rj St. p>uiš enciphaUtis ^smė- 
orkestras “prigluiinu paukš- geny uždegimo arba miego li
čių giesmes, tai visi pasijuto, gos) virusus, kuriuos iš paukš- 
kad malonus pusdienis praėjo 
nepastebėtai. Vakariu buvo ra
mus, ris dar norėjosi užtrukti 
gaivarne ore. .

Iki pasimatymo Rudeniniame 
Zarasiškių bankete, N yčių sa
lėje. Klubo koresp. M. š.

tą. Namo savininkė paliudijo, 
kau Stack pusiau vieųucdik- 
vą i ai. vakaro kažkam telefoną- ’ 
vo. |

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
kiekviena diena būtini krikščioniui
"Bet Dievas, koris yra turtingas gailestingumu, dėl begalinės save 

meilės, kuria jis mus mylėjo, kai mes buvome mirę nuodėmėse, atgai
vino mus drauge su Kristumi". Jono 3:14-16. 1''
Kaip labai didi ir stebėtina šita Dievo ir Kristaus meilė- Atrodo ne

galima pasiekti jos aukštumą ir gilumą, ilgumą ir platumą. Kurie priėmė 
Viešpati kaip savo Atpirkėją ir padarė sandorą su juo pašvęsdami jam visa, 
ką jie turi, tie gavo jo palaiminimus. Kuomet juos trukdo kūno silpnybės 
arba kitų pasipriešinimas, jie turi atsiminti didžiąją mūsų dangiškojo 
Tėvo’ meilę ir jo Sūnaus meilę, kuria jis mylėjo nusidėjėlius. Jei tik pa
siliksime ištikimi ir paklusnūs jam, tai iš tikrųjų dalyvausime su Kristumi 
jo garbėje ir šlovėje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mU 
kia, bet kuomet uodas išgeria rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurtą gausite

P<wHčiei ilnfiigįfl 
en?ęfS|jfj| |ig| - 

Cook apskrities pietiniame

čjų uodai perkelia į žmogų. Pauk
ščiams ir uodams ta liga neken-,

encephalitis turinčio paukščio (n«fTX>it*rna‘- Rašykit*: 

kraujo ir vėliau išgeria žmogaus 
kraujo, žmogui apkrėtimas ga-

Nuo "kiaulių slogos" 
skiepys rugsėjo gale

Chicagos* Sveikatos Taryba ti
kisi ateinantį mėnesį gauti 750,- 
000 skiepų nuo vad. “kiaulių 
slogos”, kuri ateinančią žiemą 
atrodo neišvengiama. Pirmiau
siai bus skiepijanti kai kurie 
miesto tarnautojai, kaip antai 
gatvių ir sanitarijos bei kanali
zacijos darbininkai, policija ir 
ugniagesiai, seno'amžiaus pilie
čiai ir chroniškai sergantieji. Ma
noma, kad skiepijimas bus pra
dėtas nuo rugsėjo 27 dienos.

metai?
Visų pirma vyrai dažniau su 

siduria su fiziniai ir psicholo
giniai pavojingomis situacijo
mis bei aplinkybėmis. Jie va
žiuoja mašinomis daug7 grei
čiau už moteris, pravažiuoda
mi net 50% dažniau raudonas 
šviesas arba nesignalizuodami 
važiavimo krypties.

’ Vyrai 4 kartus daugiau geria 
už moteris ir du kartus jų dau
giau miršta nuo kepenų išsi
plėtimo, Vyrai, o ne moterys, šautas 16-metis nortsaidietis 

^užsimuša nuo narkotikų .netį'Bfyan Wagner, gyv. 1615
4 prieš vieną santykiu. Jie pra’Rrvan cf .Tom «» L’/afnrisuc o-r 
deda rūkyti daug anksčiau, to1 
dėl ir miršta 6 kartus daugiau 
nuo plaučių vėžio ir 5 kartūs 
daugiau nuo emfazymos.
širdies ligos dažniausiai at- 

siraindą nuo skubėjimo ir ki- 
-tokių varžybų gyvenime ar dar 

’ be. Širdies ligomis vyrų (Įvigu-^ 
bąi daugiau nuskuba į amžinas 
4- j

Pašalinus greitų mirčių prie
žastis, vyrų ir moterų amžius 
būtų mažydaug vienodas. -

■ .V. Miškinytė

'Čikogiškos žinios"
Ketvirtadienio naktį nu

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629
• į iV. RAŠTO TYRINĖTOJA!

lį būti fatališkas: K 225 iaunų 
paukštukų, pagautų Cook ap
skrities pietiniame gale, trys sa
vo kraujyje turėjo tos ligos ge
malų.

Miego liga, kuria pernai sirgo. 
578 Illinois piliečiai ir 47 jų mi-! 
rė,~ gasįrefškia galvos skąūdėji-' 
nau, raųinenų gėlimu,' karščia- 
vimu; svaiguliavimu ,ir kt. slo
gos' simptomais. Ligos išnešio-1 
tojas uodas mokslininkų vadi
namas vardu culex pipiens. Šie
met bendrai labai mažai uodų te
buvo, o po Darbo dienos tie 
patys, pradeda išnykti.

Zarasiškių Klubo 
Zarasinė

■■ •. TSaiirtV'-įV; - ■:
Pagal tradicijų, rugpiūčio lų 

d. įvyko Zarasiškių Klubo pik
nikas “Žolynė’- Onos Bruzgulie- 
nės sodyboje, Willow Springs, 
prie Lietuvių Tautinių kapinių. 
Diena buvo labai graži, ne per
ši! ta ir ne peryėsį, saulėta, o 
piknikas dar grąžespis. Priva
žiavo šimtą j aųtomobilų, daug 
iš kitų klubų narių, 
bendradarbiavimas, nes ir za- 
rašiškiai neretai nuvyksta į tai-' 
ka su jais' pabendrauti. ' v

Klubo pirmininkas - Petras 
Blckys ir poiųa Oną g|ę|cieij^, 
su šeimininkėm maloniai sve
čius vaišino skąnįaiis valgiais^ 
ypatingai visienis labai patiko 
karštės ‘‘ponę^o®’’. Šyėpįai ųę- 
pasigailėjo atvežti įvairiausių 
dovanų laimės šuliniui..

Zarasiškiai nuo seno palaiko 
lietuviškas tradicijas, prisimin
dami pavergtųjų Lietuvą.- Deja, 
kad tik prisiųiinimais tenka gy- 
'venti, bet ne realybe. Zarasiš
kiai ir šį karią paminėjo Ne
priklausomoje Lietuvoje ' šven
čiamų “Žolynę”, — atlaidus, 
kur iŠ visų parapijų suvažiuo
davo į atlaidus.

Bruzgulienės ąžuolyne skam
bėjo. lietuviškos dainos, o salė-, 
jc garsus Ramonio orkestras 
šokiams, šbko jaunimas ir se
nimas ir kas norėjo.. į pikniką 
buvo atvykęs iš Kenoshos dr. 
Vytautas Balčiūnas su šeima.

Gražu, kad susirenka seni pa 
žįstami ir naujų pažinčių įsigi- 
jama. Teko susitikti su klubo 
“stulpais? Bikulčium, Kaz. Ro- 
žaosku, Žaku ir kitais klųbic- 
čiais.

Zarasiškių Klubas auga nau
jais nariais ir gyvuoja jau 44 
metus. Buvo laikas, kada klu
bas neteko daug narių, kaį se
nieji klubo nariai pradėjo spar
čiai mirti ir jo veikla sun 
joįr tačiau ištesėta ir 
niūk laikus^ plhilaę įdubai' 
0eę3(X> Marin tai dėfca į

Bryan st. Jam su. keturiais ar 
penkiais “draugais” ties 1625 
W. Irving Park besikalbant ke
li vaikėzai aūtompbiliu prava
žiuodami susibarė‘su stovinčiais 
ir nuvažįayo, vienam pagrasinus, 
kad "“aš dar grįšiu”, ką ir pada
rė. Apie 1:40val.nakties pri
važiavo kitas autojnpbilis, iš kai
rio kulkos pasipylė Į Wagnerj 
ir jo draugus. Pataikytas Wag
ner mirė nųvežus jj Į ligoninę.

— Trečiadienį popiet rasta sa
vo apąrtmente peiliu nudurta 28 
metų amžiaus medicinos techni
kė studentė Darleen Stack, tik 
šeštadieni atsikėlusi gyventi j 
jyhęatpn; kur -įgivo nųsįsąm- 
džiusi 3 kambariu departamen-

♦ Seniau Amerikos paštas 
štengavosi patarnauti galimai j 
skubiau. 18-to šimtmečio vidu
ryje Ginery Twitchel raitas 
pristatydavo pašto' siuntinius 
iš Worcester,Mass., i Hartford, 
Conn. 1846 m. sausio 23 d. bu-| 
vo prisnigg 2 pėdas sniego. Ne 
žiūrint blogo kelio šis pašto 
raitelis nujojo tarp šių mieštu 
esančių 60 mylių distancijų per , 
3 vaL-ir 20 minučių^- ' •

♦ Sicilijos karalius Feidinan 
d as į-sis (1751-1825)i bu vo azar 
taiškas žvejo to j as, ir meškėno- ~ 
tojas. Jis taip pat laikėsi žve
ju papročio — parduoti rinko
je savo paties laimiki. -

♦ Rusijos imperatorė Elzbie 
ta 1-ji bijojo lamsumos, todėl 
miegodavo tik diehjį visų savo 
20 metų viešpatavimo laiką.

y susivienijimas
ii jA uetūviu

J—/ X -K AMERIKOJE
SLA —jnu 80 mery tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau 

giauskaip SEPLYNIUS MILU UN U S dolerių savo apdraus, 
tiems'Danams."'* ? -

SLA — didžiausia lietuvių fraternaline organizaciją — duoda gyvy 
bes apdraudę V ligoje pašalpą, kuri yra pigų aes ŠUblVlUr 
NIJLMAS neieško pelno/ 6 teikia patarnavimui savitarpines 

' pagalbos pagrindu/
A, *■ - ’ ’ V

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriy kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra Ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gau|l įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nub "S1O0.O6 

* ■ ii' $30,000,00.-“- • -s jž ? * ■ - a- - .

— jaunimai (Juoda gerą Taupomąją A pd ra ūdą - Endowment In- 
turančd, kad^Jiunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi-

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą. 
už.$L0Q0.0Q apraudos tik S3.00 mokesčio meUms. .

— AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme 
nims, rekomenduojama lietuviškp KLUBŲ ir draugiją fo
nams. " Už^LW0.00 akcidėntalės apdraudos mokestis $2 00 
įmetus. >’ “ ■ • » « rnmOT?: IĮ

— kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuonų 
veikėjus ir ji6?plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spaiw<i|ntaą informacijas, jeigu parasysH; x

LITHUANIAN \|ĮXĮĄNCE OF AMERICA
307 WEST 30 SJHĘĘT, NEW YORK. N. Y. 10001

SLA

SLA

SLA

SLA

ri, 
fi

le*

** KNYGArPARAšYTA SU MEILE
LIETUVAI IK ŽEMD1KB1AMS

Dr, Juozas Dauparas. 2EMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
tą Ctucagoje melaisx paties eutonaus lėšomis. Knyga dviejų da 
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. 11 dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje

Autorius savo žodyje rašo: t’Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybes gyvenimo ir nebūtų su
griovus gfa&ai Išaugūsių ir suklcstėjusfų Lietuvos politinių, ekonomi- 
diVtr Kultūriniu Šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti'lietuvių pultos dauguma (88.12%; buvo ūkininkai ir po pa 
sau į išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
ainkaį ’arba ūkininkų malkai, reiskūi, kad šf knyga bus brangi absa 
bučiai Dėtuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
auioriauš skiriama Lietuvai šiais žodžiais: Dėkingas sūnūs — myli
mai Tėvynei Lietuva^ v i ' ; n

Knygos 3U0 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00 
Gafinktoa /

Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu;

- | lį AU|1 E N O S
1739 So. HAeSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 6060h
, t- Gavę pinigus, tuojau kny^ pasiųsime.

TĖVAS IR SŪNUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTS TUT0M0B1LIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4505-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742 

* !•- , K * V , ? • 'i Y *

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
&

Chicagos

Laidotuvių
3įrek|orių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
APIMĄS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

33Q7 So. LfTUAMCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401
. - .-?■ *4-- jot ft į ? -T ■ ? . e ' T r -

BUTKUS - YASĄĮTĮS
So. pOth Ąyę, Cicero, Įįį. ^p^e: OL.vmpic 2-1003

PETR.1S. BIEi.JC.YAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe 3-3572

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hilh, 111. 974-4410

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672 : •* " * i - * ; r

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 74911

MAVJ’BMOS, CHICAGO t, ALL— Mondey, August 2Ž, 1976
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SUVAŽIAVIMAS
JAV Reorg. LR Tarybos narių si:važ:avimo, įvykstančio

1976 m. rugsėjo mėn. 11 d. Tautiniuose Namu.»se, 6422 So. Kedzie I 
.Avė., Chicago, Illinois,

D A R II O 'f V A R K Ė

1. 9—10 vai. narių ir svečių registracija.
2. 10 vai. Suvažiavimo atidarymas — dr. V. Plioplys.
3. Invokacija — kan. kun. V. Zakarauskas.
4. Mirusių R. L. B. narių pagerbimas.
5. Sveikinimai.
6. Komisijų pristatymas:

a) Registracijos ir mandatų.
b) Balsų skaičiavimo.
c. Rezoliucijų komisija.

7. Pranešimai:
a) Tarybos Prezidiumo ir
b) Centro Valdybos.
Diskusijos.
Klausimai ir sumanymai.
Lietuvos himnas.

11. Suvažiavimo uždarymas.
12—1 vai. priešpiečiai.
P. S. Registracijos mokestis ir priešpiečiai $5.

Antanina Repšienė,

8.
9.

10. F

šešiametė Heidi Evans, Ohio farme- 
rio duktė, džiaugiasi avimi, skaitoma 
viena geriausių, i Farmeriams reikia

tą, vaisą, langu, rumbę ir kitus j 
šokiui Kvitviami regisiruolis} 
jauni ir suaugusių jx>ros.

— šv. lįa/Jmiero Lftuansti-l
nė mokykla Klevelaodv pradės Experienced in structural and miscel- 
mokslo metus rugsėjo 11 d.
8:15 vai. ryto Nuolatinės pa- 
gelbos parap salėje bendra tė* 

mokytųjų ir motini^ stefcf 
Informacijas teikia mokyk- 
vedėja A. Augulytė, telefo- sc 
dSĮ-Ofiįp.

— A. Vinikas perrinktas Ame 
rikos Lietuvių Tarybos East

; Chicago skyriaus pirmininku,
A. Nenieuė ir J- Valeika — vi- 
cepinn., Skėrys -— ižd., K. 
Valeška — sek r.

— James Afaženis išrinktas
r _ i , i k- Jkiouvje xviui<x;j pinu m v,
Jaunųjų <ten.ok.alu C<x,k aps-;AmcrUi05 laivai esa;tfeji 
krito organ.zac.jus U,.nagos J0K(j prilygsta. pi.
siaurinių priemiesčių pirimnin-

P WANT6D — MALE

LAYOUT/FITTER

laneous steel. Days. Overtime avail
able. Call Mr. FischL

375-8600 , > !'

ga
ilos
Inas

ku.

PERSONAL 
Asnwnv l«iko

Ieškoma Kisielienė Nastė, duktė 
Jono. Ieško giminės iš Lietuvos. Atsi
liepti: J. Maziliauskas. 106 Evelyn 
Cress. Toronto. Ont. M6P 3E1, Cana-

REAL ESTATE FOR SALE 
— Perdavimui

REAL ESTATC SALE
Namii, Žerp* —- Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS- Į

atmetė tą Libijai ' primetamą 
kaltę.

Kalboje Kadafi priminė, kad

I tautietis užsisakė Naujienas 6 
Linėn., bet pavardės prašė jiemi- 

nėli. Dėkui visiems, !
— Antanas Mišelis ^iš Mar

quette Parko apylinkės pratęsė 
iš anksto prenumeratą dviems 
metams ir atsiuntė Naujienų pa 
rainai penkinę. Po $4 aukojo: 

.Antanas Rugys i§.Lake. Worth, 
jenom geros sėkmės. A. Sodai- la., K. Markus iš Oak ■ Parko, 
lis iš Toronto atsiuntė du dol. Augustas Bartulis: iš Auroros ir 
už kalendorų. Tos apylinkės!F. Peteraitis iŠrGten Ellyn, Ill.

Tarybos Prezidiumo sekretorė daug darbo, kad galėtu išaugin-
■ ti gerą veislę. Vilnos kiekvieną metą

- "" . . ——-— ----v brangsta, bet avis reikia gerai prižiū
rėti.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermal Roar’ Chicago Virginie 7-7747

Į VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

NAMŲ PIRKIMAS ■ PAP.DAVIMAS - VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI. .

ratą laivams ir kad Izraelis yra 
viehinfelis, kus užsiima teroriz
mu.? Užsienio žurnalistai pasak 
Kadafi, to negali suprasti, ka
dangi jų smegenys yra išplauti 
to paties Izraelio' ’ -.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave? — 778-2233

— Los Angeles šv. Kazimiero 
Lietuvių parapijos ' mokykla 
pradės mokslo metus rugsėjo, 7 
d. 9 vai. ryto, o lituanistinė mo
kykla rinksis los; mokyklos pa
talpose rugsėjo 18 d. 9' vaL ry
to., Parapijos klebonas Msgr. J. 
Kučingis kniečia lankyti šias 
mokyklas. ’. .

; — žarnai N. ė Jūratė , Kazic- 
kaitė dalyvauja amerikiečių 
ekspedicijoje Į aukščiausią kal
no viršūnę atstovaudama Ame 
rikos spaudą. Ekspedicija su
ruošta 200 m. Amerikos nepri
klausomybei, minėjimo tiks
lu.- . , , 7. : j .

— Illinois valstijos loterijoje 
rugpjūčio 19 d. traukime lai-, 
rnėjo 89,- 336 ir 6037 ^numeriai, 
spalva — blue. Double Derby 
traukime rugpjūčio 20 d. lai
mėjo 644, 6654. 32830 ir 943194, 
spalva — blue. ■

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow BĮJD’S REAL ESTATE 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas-gazu. garažas. 56-ta ir Rock
well $22,000.
-2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy

mas gaziv 2 mašinų garažas.
62-tra ir Talman. $29,900.

'„ F. Afrikoje riaušės 
nesibaigia

PORT,/ELIZABETH. X Jau 
kelintą dieną, kaip šiaušiasi Port J 3 BUTAI ir tuščia krautuvė. $360

PIRKSIT — PARDŪOSIT — 
NUOMOSIT.

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai Jums patarnaus.
SALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
TeL 254-5551

133-TA IR ARCHER AVĖ. 
TeL 257-5861

Dėkui už aukas ir už anktyvą 
prenumeratos pratęsimą. i.

— Mokslo, ir Pramonės mu
ziejuj atidaryta Australijos že
myno istorijos ir buities paro
da. Ją globoja Australijos paro
dų organizacija ir bus išstatytą 
taip pat kituose miestuose Bi
centennial šventės proga. Pa
rodoje yra 150 senienų net nuo 
Australijos atradimo laikų 1606 
metų.

— Rima Janul'eyičiūtė iš Mar
quette Parko apylinkės, North
western universiteto žurnalisti
kos studentė; pakviesta vasards 
metui dirbti kongresmano Ab- 
ner_J. Mikvos^ raštinėje, Skpkie, 
UI. Ji yra“ nuolatinė filmų re
cenzente studentų laikraštyje.

— Chicagos Parkų distriktas 
ruošia populiarių šokių pamo
kas Marquette -Parko valdinia
me name, prie 67-tos ir Kedzie 
Avė., šokių instruktoriam pa
kviestas Ričadas C. Jurgaitis.su 
žmona. Kursai, bus. sekantį an
tradienį 7—9 vai. yak. ir tęsis 
8 antradienius. Mokys fokstro- Į \ < -i r ' t

pajamų, per. mėn/ Brighton Parke. 
$28.000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. TeL 436-7878

Elizabeth juodžiai. Riaušininkai 
.gatvėse pasistatė barikadas, 
kaip, paprastai,; jie plėšia krau
tuves, padeginėja> namus* ir už- 
puldinėj ą pravažiuojančias ma
šinas. A

Policija yra juos apsupusi ir 
stengiasi neprileisti Įsiveržti į 
baltųjų, gyvenamą- miesto dalį., 
ji-.jųeš/ sulaiką ašarinėmis bom
bomis ir automatų šūviais. Jau 
toje vietovėje, žuvo 14 asmenų 
ir buvo' sužeistą 28.

Nepaftehkinti (Port' Elizabeth 
priemiesčių juodžiai sudaro pra
monės darianinkiją.'' Jų riaušės 
kenkia Įmonėms ir jų gamybai. 
Tad įmonių savininkai Įteikė P. 
Afrikos' minister!ui pirmininkui 
memorandumą, kad ’ jis pfąsi- 
Štengtų juodžių riaušes sutvar- 
kytiif Fabrikantai nurodo, ypač 
pramonės kamera, kad juodie
ji gyvena nepavydėtinose sąly
gose ir prašo suteikti juodžiams 
jų gyvenamuose miesto rajonuo- 
še savivaldą,-pagerinti namus, 
Įvesti vandentiekį, elektros švie
są ir panarkintFhelygybę, atlei
džiant bėi'.priimant f darbą ar 
nustatant atlyginimą'.

• 4 -

Centro valdybos pirmininkas

STATI f AIM

INTUIAMCC

(Tr).

HOMEOWNERS POLICY

State f arg) fire and Casualty Company I

185 North Wabash Areno* 
2nd Floor Chicago, HL 60601

Call Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

SKAITYK IR KITAM tiATARK 
SKAITYTI •NAUJIENAS’

Jeigu kam paveikslo reik, 
. Į Čiurlionio Galeriją eik.

Rasi daug lietuvių dailininkų 
paveikslų.
4038 Archer Ave., Chicago, H.

' ■ HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 Teel VI 7-3447

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Art 
Chicago, ill. «063Z Tel. YA 7-5980

—Andrus Latvaitis, Longueil, 
Que., Canada, pratęsė iš anksto 
be raginimo savo prenumera
tą, ir atsiuntė $10 Mašinų fon
dui, linkėdamas vajui ir Nau-

Įėjimas’ į minėjimą

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontu

FETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETiNGIS, savininkas 
778-8166 .

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 HL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma- 
. dienio iki penktadienio 12:30— 
* 1-00 v popiet. — šeštadieni ir 

sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBŠS 
Pardavimas ir Taisymas 

2444 WEST 69th STREET 
Toletj REpubllc 7-1941

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas 

pas vienintelį 
lietuvį kailininku SS

Chicago^

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

TeL 263-5826 
(įstaigoz) ir 
677-8489

lių pasižymėjo griežtais puri
toniškais papročiais- bei įstaty
mais,bet tik vienas jų — kara
lius Edvardas 6-sis (1537-1553) 
buvo puritonas.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICH 

2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629.' — tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted cf Chicago, HI. 60608. — Tel.. 254-3320

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET 

Tel 737-7200; arba 737-8534

DĖMESIO 
62—80 M AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pentihinkamz

S Kreiptis:
K. L A U R A T T • 5 ' 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
5234775

MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ. Į ?

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259k S. Maplewood. Tel. 254-7450 j 
Taip pat daromi vertimai, giminiu j 
Iškvietimai, pildomi pli.'etybės pra

šymai ir kitokį blankai.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

ĮrankiaL Ilgų metų patyrimas.

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

NAUJIENOMS Hemet suėto 80 metų. Minint tą sukaktL gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu- dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus. -

NAUJIENOS tvirtai ztovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos į sandėrius su okupantais ar jų Įgalio
tiniais. 

< / ‘ t

NAUJIENOS palaiko risas IletuvtŲ demokratines grapes, jį bendras institu- 
djas ir remia Tisą lietuvią bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujieną vadovybė ir Vajaus komisija Jubfliejinią metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi j visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chlogoja Ir Kanadoje metams — $30.00, pųeel metų — S1S.00, 

trims mėn. — $330, vienam min. $3.00. Kitose JAV vietose metame 
— $26.00, pvsel metų — $14.00, vienam mėn. — $250. Užsieni ve* 
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaite nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą,

NAUJIENOS, 
1/39 So. Halsted St. 

Chicago, III. 60608

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

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

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

I _ NAUJI INOS, CHr>0O », ILu— Mondey, August 23, 1976

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Bendruomenė minės 
Tautos Šventę ..

Rugsėjo.8-tos —Tautos.šven
tės minėjimas, rugsėjo mėn. 11 
d. Tautiniuose Namuose, 6422: 
Sp. Kedzie Ave., Chicago, DI.

1. 1:0Q vsfį.-r Minėjimo atida
rymas— dr. V. Dargis,

2. JAV Himnas, '
3. Invokacija — kan. kun. V.

Zakarauskas; < ;•- • ■■
4. Paskaita: teis.-P. Stravins

kas, •- f; '•
5. Meninė dalis: solistė p. Pr.

Bičkienė ir soli Ą. :Brazis,
6. Minėjimo; uždarymas (Lie

tuvos Himnas), •
7. 7 vai. vakaro banketas toje ♦ • Dauguma Anglijos kara-

j pačioje salėje. ' ■ -
1976 m. rugsėjo mėn 12 d, 

10:30 vai. pamaldos ui miru
sius ir žuvusius kovotojus už 
Lietuvos Laisvę ir Nepriklauso
mybę, šv. M.-Marijos i Gimimo 
parapijos bažnyčioje, Marquet
te Parke ir 2 vai. po pietų pro
cesija.

P. S. 
auka.

Lyderis Kadafi prisipažįsta
COLOMBO.. -— Šri Lankoje, 

Colombo mieste suvažiavusių 
valstybių konferencijoje Libijos 
prez. Kadafi prisipažino, kad jis 
remia terorismą, kurio tikslas 
yra iškovoti tautoms nepriklau
somybę ir laisvę, bet Kadafi ne
prisipažino remiąs kriminalinį 
terorizmą, kaip lėktuvų bei .žmo
nių grobimą ir plėšikavimą. Jis 
taipgi neprisipažino, jog finan
suojąs tarptautinį terorizmą. Jis

VWAY?iVAWAVA¥AWA
Pensijos ir kompensacijos iš Vokie

tijos ir iš kitą kraštą., pilietybės popie
riai. Įvairią valstybės formų pildy
mas. Interesantų reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybės Įstaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbiu pašalpas bei kitus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir kitų Įstai
gų Įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korte
les ir kitką.' Taip pat paruošia imi
gracinius. dokumentus ir iškvied- 
mus i Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Be to. išrū
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arbą laiškais.

P/ S. Užpildomos formos IL-1363 
Tax Relief Claim for Grant for 
Senior Citizens and Disabled Persons. 
A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC 

Income Tax Service
i 3548 SOUTH EMERALD AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60609
(Pirmas aukštas, iėjimas iš kiemo) 

TeL LA 3 - 1387

Juozes Vaičiūnienės knygos

100 didelio formato psR daug paveikslų. Kaina $2.00.
DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE. Kišeninio formato 151 psl. Raina $2.00 

o Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorui.

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

Knygas galima, gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or
derį tokiu adresu:' - *

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

VERTINGŲ NAMU GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

! 11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
552,700. ■ '

-■ v ' * ■

2 BUTŲ MŪRAS ir 2 auto mūro ga
ražas. Prieš 15 m. gražiausiai pastaty
tas namas Marquette Parke. $55,000.

, . . - • -

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900.

.. ■ ‘ - - - - - A

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 

į Marquette Parke. $38,000.
2 BUTŲ moderniai Įrengiss 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.

PLATUS LOTAS arti v. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLĄ) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigE-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 
apdraudę organizacijų na
riams —, tik $2 už $1,000 ap
draudę. Dėl ;ši.ų ir kitokių in- 

, formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 
TeL 421-6100. (Pr)

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj, 
Knygos kaina -S3.. Su legališko- 
mis formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago III. 60608.

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

♦ 1803 m. Vermonto valsti
joj Shaftsbury. miestelio val
džia išleido potvarkį, drau
džiantį mokyklose mokyti gra
matiką kaip visiškai nereika
lingą dalyką.

Jurgaitis.su



