
bb:

Si

Nr. 153VOL. LXn Price 15c

fc?

i

truks-1 I vietuj tačiau §uarez pa- |matyti kada baigsis”, pasakė jis, 
; • sisakė tikįs, kad galės valdyti. Į . k ' <’

Nepatenkino Ray
noro

prieš

partija

?/»«««

Baltos meškos karštą dieną mėgsta kristi į vandeni plūduruoti ir svajoti apie dienas, kai karščiai nebuvo to- 
Id stiprūs. t > r. if ii

* t ■ ' ?

The First and Greatest 
Lithuanian Dailu in America

The Liihuaflian Daily News 
Published by The UtboacLtn News Publishing Co., Ine.

1739 So. Halsted Street, Chicago, 111. 60603 
HAymarket 1-6100 

••••<>••>•••••••t•I 
Over One Million Lithuanian 

In The United States

Library uf Congress Gr.
Periodical Division
Washington, D. C. 2054C

Chicago, 111. — Ketvinadienis. Thursday, June 30, 1977

:: DEMOKRATIŠKAI. ‘
MADRIDAS. — Ispanijos ministeris pirmininkas AdolfbSu- 

arez antradienį pranešė, kad jo vyriausybė, kurios sudėtis bus 
paskelbta savaitės gale, susidės išimtinai iš Demokratų Sąjungos 

: .’ Gęntiįa, kuris ;Šip/birže!ip 15 d. laimėjo visuotinuose rinkimuose.
AA’Sudrez patvirtino, kad Sočia-— 
listu; Darbininku Partija, kuri j TRUMPAI 1$ VISUR

- rinkimuose pasireiske antraja'
•į. vieta, parlamente vadovaus opo

zicijai.! Suminėjęs apie' - savo
' dviejų valandų pasikalbėjimą su

; socialistų lyderiu Felipe Gonza
les, premjeras, Suąrez pareiškė: 
“Nereikia nė sakytį kad pasikal
bėjimas praėjo - didelio nuošir

di durno. dvasioj<!DTįkių, .kad mu
du abudu parodėme didelį atsa
komybės supratimą.,Socialistai 
bus lojalūs, betkieta opozicija.
Toks yra demokratiškas -žaidi-

-. . <mas ’.v '■ • 4,A' ....... :
L ^iį^tirez. -sudarys vyriausybę, 

kuriai; iki ’ pilnos; daugumos že- 
tntrosiūosę J' (dtstovų) rūmuose

Sacharos-dulkėmis 
aptemusi Florida

MIAMI, Fla —-^Meteorologai 
paaiškino, kad pietini Floridos 
pusiasalio galą, Karibų salas ir 
Meksikos įląpkąrtemdo vėju su
keltos Sacharos dulkės ‘Tai at- 
titinka kiekvienais metais”, pra
nešė James Luchine, JAV Sate
litų tarnybos aplinkos apsaugos 
meteorologas “šie metai yra ne
paprasti, kadangi smėlio pūgos 
virto dulkių debesimis daug ank
sčiau negu kitais metais ir ne-

Teismas ęjo mažame Družkivkos miestelyje
■? .kad niekas negalėtu privažiuoti. >

WASHINGTON, D. G.— Valstybės Departąmeįitąs labai ati
džiai seka pranešimus iš Sovietų Sąjungos, kuriuose aprašinėjami 
tardymai ir teismai Helsinkio aktų stebėtojams, pareiškė Holding 
Carter IIĮįdąpartamento atstovas Rytų Europos reikalams* tvar
kyti. Pranešimai sako, .kad disidentų areštai prasidėjo- vasario 
mėnesi, o dabar;jau ruošiami teismai ir skiriamos bausmės.

Pranešimai sako, kad ukrai
nietis Mykolas Rudenka ir Olek
sy Tichy buvo suimti šių metų 
vasario 5 dieną, o dabar didžiau
sioje izoliacijoje jiems vedami 
tardymai ir ruošiami teismai.

JOHANNESBURG. Pietų Af-.šie du ukrainiečiai buvo sudarę 
rika. — Vienybės partija, per

• 29 metus buvusi opozicijoje Pie
tų Afrikos valdančiai Tautinei 
partijai, antradienį Hkvidavosi 
ir susivienijo su maža Demokra-

Netoli.nuo Chicagos 
ganėsi mastodonai
Kadaise gal būt, prieš 25,000 

metų, niinojaus -dalis, dabar 
Warrenville,’ buvo” seklaus van
dens ežeras, prie kurio ganėsi 
tokie , priešistoriniai gyvuliai, 
kaip didieji, plaukais apžėlę 
drambliai, .momentai ir masto- 
donai. ĄįF. * .

Apie tai gyventojai į Ivakaruš 
nuo Chicagos sužinojo tik šiomis

Rodezi ja- pasiryžusi gintis 
iki paskutiniųju

' Rodezijos -užsienių reik, mi- 
nisteris PieterčVan der Bil pa
sakė, kad Rodezija kovos prieš 
juoduosius- partizanus - dėl kiek
vienos pėdos savo žemės. Paly
gindamas baltųjų mažumos re-’ 
žimą ‘Rodezi joj e su Spartiečių 
padėtimi prie Termofilų seno
vės Graikijoje, min. Van de Bil 
pareiškė: “Mes- ginsime kiek
vieną kalvą, kiekvieną upę, kiek
vieną -kainĮą : iri miestelį... -pri
durdamas: “Pasekmės bus ne-

■ nebepa-
e • " į,. v . j ..............

dienomis,* kai inžinieriai, tvar- apsakomas .chaosas ir 
kydami Blackwell Forest Pre- taisomi nuostoliai”, 
serve kasimu darbus netikėtai 
pastebėjo keletą didelių kaulų. 
Gamtos .resursų specialistas 
Wayne Lampa atpažino, kad tie 
kaulai yra kadaise čia buvusių 
stambiųjų laukinių — mamon- ; 
tų arba mastodonų kaulai. Pre- . 
zervo darbininkai pradėję at- i 
kasinėti molio klodą, rado ir dau
giau tų kaulų. Vienas yra 4 pė
dų ilgumo kojos kaulas, kitas 
yra peties mentikaulis, kėli šon
kauliai ir nugarkaulio dalis, du- 
buokaulis ir kt. Kaulus ištirti 
pavesta Northwestern univer
siteto archeologams ir šiaurės 
Illinojaus universiteto paleonto
logams.

Maątodonai būdavo 9 pėdų, o 
mamontai iki 13 pėdų didumo, 
buvo vegetarai, tai yrą mito žo
le ir lapais ir turėjo plaukais 
apžėlusi kailį.

Persekioja Orlovą 
ir jo žmoną Iriną

MASKVA. — Iš sovietų disi
dentų patirta, kad Jurij Orlo
vas vadas grupės, kuri seka, kaip 
Sovietų valdžia Vykdo Helsinkio 
1975 metų sutartis, apkaltintas 
Sovietų Sąjungos “šmeižimu”, 
o Orlovo žmona. Irina pašaukta 
į KGB slpatosios policijos vyr. 

' būstinę, kur jai pranęša, kad 
prieš jos'vyrą, areštuotą vasa
rio 10 dieną, išeita byla ir ji bu
vo ilgai tardyta, klausinėjant 
apie Orlovo veiklą, bet ji atsi
sakiusi atsakyti.

Ispanijos komunistai 
Maskvą

Ispanijos komunistų 
geliančiu pareiškimu atkirto So
vietų ataką prieš jos nepriklauso 
mybę. Tai esąs Kremliaus kės
las “ekskomunikuoti”. Politiniai 
stebėtojai pabrėžia faktą, kad 
to pareiškimo pirmiausia šali
ninkė buvo tos partijos pirmi-, 
nmkė Dolores Ibarruri, pagar
sėjusi Ispanijos civiliniame ka
re kaip I.a Pasionaria, kuri buvo 
pabėgusi Į Sovietų Rusiją ir 
Maskvoje išbuvo daugiau* kaip 
30 metų, dėlto buvo manoma, 
kad bus didesnė sovietų šalinin
kė už patį Ispanijos komparti
jos gen. sekretorių Santiago Ca
rillo, kurs yra veiklus šalininkas 
Eurokomunizmo”;- paremto vie
tos sąlygomis, o ne sovietiško^ 
komunizmo modeliu.
Vietnamo pabėgėliai Izraelyje* 

’ A

Nuo pirmadienio 66 pabėgė
liai iš Vietnamo pradėjo naują 
gyvenimą viename izoliuotame 
miestelyje Izraelio dykumoje. 
Tuos Vietnamo pabėgėlius Kinų- 
jūroje išgelbėjo vienas Izraelio 
laivas, o naujasis premjeras Me- 
nahem Beginąs suteikė jiems 
prieglaudą po to, kai Taivanas, 
Japonija ir Hong Kongas atsiji 
sakė juos priimti. Kitiems 73 
Vietnamo pabėgėliams laikinas 
vizas davė Australija, kai jie 
trimis mažomis žvejų valtimis" 
per 2,000 mylių pasiekė Austra
lijos krantus. '*

SUSITIKIMĄ METU PABAIGOJE
Antradienio naktį Beirute vyko kruvinos kovos 

... tarp .dviejų palestiniečiy grupiy ?
WASHINGTON, D. C.- r— Sovietų ambasadorius Anatoly F. 

Dobrynin tariasi sū Valstybės Departamento'pareigūnais Sovietų 
Sąjungos prezidento Brežnevo ir JAV prezidento Jimmy Carterio 
susitikimui. ’ ” • > ’

Sovietų diplomatai yra. įsitiki
nę, kad Brežnevas, .susitikęs su 
prezidentu Carteriu, galėtų - iš
spręsti visą- eilę sudėtingų klau
simų, kurių diplomatai negali 
išrišti. ,, ;

Sovietu ambasadorius tuo: rei
kalu jau yra kalbėjęsis su prezi
dento patarėju Zbigniew Brze- 
zinskiu, bet nesusitarė dėl vie
tos ir laiko. .

Abu prezidentai nori susitikti 
' \ K, • ' t « '

Spaudos sekretoriaus pava
duotojas Rex Granum paruošė 
spaudai pranešimą, kuris -sako,

r-rankįnės granatos, bet ir gero
kas skaičius artilerijos šovinių. 
Aiškėja, kad ^kautynės vyksta 
tarp dviejų palestiniečių grupių, 
kurios nesutaria dėl vadovybės.

Trečiadienio rytą nustatyta, 
kad kautynių metu gyvybės ne
teko 26 žmonės, o 30 gana sun
kiai sužeisti.

Kovojančius apramino 
karo policija

, Paryčiu kovojančius aprami
no vadinami Arabų Lygos ka
riai, pasiųsti Į Libaną taikai įves-

f Carfts Andres Perez 
giria J. Carterį

WASHINGTIN, D. C. — Ve- 
nezuėlos prezidentas Carlos And
rės -Perez, besilankydamas Wa
shingtone, rado reikalo pagirti 
prezidentą Jiray Carterį už ryž
tą pirmon eilėn stalyti pagrin- 
dine? b žmogaus teises. Iki šio 
meto .prezidentai kreipdavo dau
giau ^dėmesio į karišką galią ir 
ekonominį pajėgumą, tuo tarpu 
prezidentas Carter ryžosi prieša
kiu pastatyti žmogų su visomis 
jo teisėmis. - ?

Prezidentas, Perez buvo at
skridęs dviejų dienų vizitui, pa
simatė su prezidentu Carteriu, 
išsikalbėjo su Valstybės Depar
tamento pareigūnais ir pareiškė, 
kad jis kalba lotynų Amerikos 
vardu ir reiškia- padėką prezi
dentui Carteriui už ryžtą pirmon 
eilėn pastatyti didžiausią vertę 
turintį žmogų.

Helsinkio Aktams vyk’vti ko- 
mi^tus. Jie įsūrašmėdavo so
vietų valdžios vedamus’ minėtų 
aktų laužymus.-. Sovietų didžiai' 
Helsinkyje pa'sižaclęjo,. a Brež- 

tų-partijal<ęentro sąjungą. Sep- nevas net. ir pasirašė T^ąiikįo,. 
tyni Vienybės :partijos nariai- 
parlamento atstovą! pasisakė 
pasitraukia ir su trečiąja — Pro- 
gresiyvių Reformų partija ste-i 
gią liberalę opoziciją.
„ Vienybės partija valdė P. Af

rika nuo-1934—1948 m., bet rin- 
kiniuose pralošė tautinei partijai 
ir nuarto laiko Į valdžią nebegrį
žo. Vienybės partijos pirminin
kas nuo 1956 metų Sir de Villiers 
Graaf pareiškė, kad naujoji par
tija sudarys alternatyvą dabar
tinės valdžios rasių ir ekonomijos 
politikai.

aktusj kuriuose sovietų DįMidžia 
pasižada gerbti pačias, pagrindi- 
nes žmogaus teisės. ' ■ ■

56 metus einantis rašytojas ■ 
Mykolas Rudenka vadovavo ko
mitetui Kijeve,, sekė ir registra
vo sovietų valdžios aktus, lau
žančius Helsinkio pasižadėjimus, 
o 48-tuš metus einąs mokytojas 
Oleksy Tichy priklausė tai pa
čiai Helsinkio aktams ginti gru
pei ir glaudžiai bendradarbiavo 
su Rudenka.

kad Sovietų Sąjungos ir JAV Arabų Lygai dabartiniu me- 
prezidentai pareiškė noro • susi
tikti ir aptarti abi valstybes lie
čiančius reikalus. Iki šio meto 
nenustatyta susitikimo vieta ir 
laikas. Taip pat nenustatyta ir 
pasitarimų dienotvarkė.
AtSėkrėtorįus Granum buvo pa
klaustas, ar prezidentas Carte- 
ris rengiasi pakviest} ” Brežne^ 
vą i Washingtdną^ ',-Sekretorius- 
atsakė, kad niek^jĮno tarjiu dar 
nenutarta ir dėf’nieko riesusi- 
'tarta. Jis iįk pastebėjo, kąd 
prezidentas nenorėtųTiesti klau
simų, a kuri uos dabartiniu metu 
svarsto" jau paskirti abiejų valš; 
lybių, pareigūnai. Tuo tarpu 
prezidentu • susitikimas dar plū- 
durruojk " . '-'-T

.Palestiniečiu iarpusntės
/ 'kautynėsįį 

■, Beimtas, LJbanasĮ, 
dieuio vakarą prasidėjusios kau
tynės palestiniečių a^gyverit^inW 
Vakarų Beiruto priemiestyje tę
sėsi ištisą naktį?

SuVo paleistos darban nti’.tik

tu vadovauja Sirijos karo vadai. 
Prie jų prisidėjo ir Arafato va
dovaujama palestiniečių grupė, 
kuri visą laiką stengiasi maišy
tis tarp Sirijos ir libaniečių.

Pradžioje manyta, kad nesu
sipratimai kilo tarp palestiniečių 
ir dešiniųjų falangės, bet grei
tai nustatyta, kad falangė netu
ri jokio intereso kištis Į palesti
niečių- nesutarimus.

Tolimesnis tardymas parodė, 
kad palestiniečių tarpe ėjo kova 
dėl’ įtakos dviejose priemiesčių 
stovyklose,' dėl Cįatilla tremti-Į 
nių stovyklos ir dėl Buriel Bari
me* stovyklos. Vieni ir kiti no- 
ri’būti šių stovyklų vadai, dėl to 
ir prasidėjo susišaudymas.

— Belgrade Sovietų Sąjunga 
ir vakarai pasiūlė raštu ruošia
mos konferencijos dienotvarkę. 
Abi pusės studijuoja kitų pa
siūlymus. ,

NASHVILLE, Tenn. — Vals
tijos teismo teisėjas atsisakė 
uždrausti Tennessee valdinin
kams perkelti 99 metams už 
Martin Luther Kingo nušovimą 
nuteistą James Earl Ray iš 
Brushy Mountain kalėjimo per
kelti į federalinį kalėjimą. Ten
nessee guberna torius Blanton 
paprašė federalinės valdžios per
imti Ray, kadangi jis birželio 
10 dieną su 6 kitais kaliniais bu
vo pabėgęs iš labiausiai saugomo 
kalėjimo. Ray advokatas per
spėji, kad perkėlimas statytų 
pavojun jo kliento gyvybę.

Tennessee valdininkai laukia 
Teisingumo departamento nu

tarimo.

Associated Press pranešimas 
sako, kad jiedu buvo suimti šių 
metų vasario 5 dieną. Pradžio
je jie buvo sovietų saugumiečių 
laikyti pačiame Kijeve, o vėliau 
padėti i kalėjimą ir visai atskir
ti nuo visuomenės. Niekad, net 
ir artimiausieji giminaičiai ne
galėjo su jais pasimatyti.

kuris 
leisti 
Kry-

Gen. Piotr Grigorenka, 
jau anksčiau reikalavo 
Krymo totoriams grįžti Į 
mą ir apsigyventi tose vietose,
kur jų protėviai šimtus metų 
gyveno, savo laiku buvo suim
tas, o paskutiniu metu laikytas 
psichiatrinėje ligoninėje. Bet jis 
dabar ' paleistas. Jis nenustoja 
kovojęs prieš dabartinės sovie
tų valdžios sauvalę. Gen. Grigo
renka pranešė, kad rašytojo Ru
denko ir mokytojo Tichy teismas 
buvo surumoštas tolimoje pro
vincijoje. Jiedu buvo išgabenti 
į Družkivką miesteli ir ten buvo 
suruoštas saugumiečių teismas.

_Mr>i

ORAS

Jimmy Carter

šiltas, saulėtas*- --
Saulė-teka n :18įį leidžiasi 8:29

Liuteronai už juodųjų Afriką
Liuteronų Pasaulinės Federa

cijos šeštasis. Tanzanijoje Įvy
kęs seimas “tvirtai” atsistojo 
kovojančių dėl valdžios pietinėje 
Afrikoje juodųjų pusėje. Tai 
buvo pirmas toks kongresas. Įvy
kęs vad. Trečiajame Pasaulyje. 
Priimtose rezoliucijose pareiš
kiama, kad visos liuteronų — 
juodųjų ir baltųjų — bažnyčios 
privalo'pasisakyti prieš aparteiz- 
mą. Seimo delegatai atstovavo 
53 milijonus liuteronų.

biogų kelių ir dar pras-

Grigorenka kartu su fiziku 
Andrei Sacharovu norėję patek
ti Į Družkivką, bet dėl didelio at
stu m
tesnio susisiekimo negalėjo pa
siekti Družkivkos. Jiedu norė
jo patirti koks ten buvo teismas 
ir keliems metams jiedu nuteis
ti, bet tuo tarpu dar nepatyrė.

— A Ii as k o degalų vamzdžiai 
išėjo tokie brangūs, nes nebuvo 
tikslaus plano pačioje pradžioje. 
Teko daug taisyti.

Associated Press žinia sako, 
kad Helsinkio konferencija pri
pažino sovietų hegemoniją Rytų 
Europoje, bet reikalavo laikytis 
pagrindinių žmogaus teisių, bet 
šis tvirtinimas oficialiai nepa
tvirtintas. Nei Helsin kyje, nei 
Belgrade, nei kurioje vietoje nie
kas nepripažino sovietų hegemo
nijos rytų Europoje. Neapdairios 
agentūros jau ne vieną kartą pa
našias žinias buvo paskelbusios.



Socialinis draudimas ir aprūpinimas t ,
11 metai
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JUS KLAUSI ATE diskusijų rezultate, kompa- 
■ ..i--- - !«ija nutarė atsisakyti nuo rei-

— MES Al'SAK0AIE '“ĮauI1*”‘" .'kp'“""ir *r'n«,i ‘netrukus jubu namuose leleio- 
■ ■■ .Paaiškinkite kai kurias sąvokas

KL. Malonėkite paaiškinti, 
kohuuSs yra “duraole medical” 
priemones ir ar Medicare už jų

j<ao pavieniui prirašo?

f ATS. Medicare medicinos ap- 
t^rauda gali padėti apmokėti, va b 
dinamas “durable medical’ prie
mones, prie kurių spriskaitomai 
deguonies tankas, ligoniui vėžio' 
U kėdė, namų “’dialysis” siste
ma ir kiti reikalingi mediciniš
ki dalykai, “kuriuos jūsų gydy
tojas jums prirašo, naudoti 
sergant namuose.

Jūs galite išsinuomoti tuos 
įrankius. Nežiūrint to ar jūs 
juos nusipirksi! ar išsinuomosit, 
Medicare apdrauda paprastai 
už juos moka mėnesinėmis ra- 
tomis.

Jeigu jūs juos išsinuomosit,me- 
dicin. apdrauda padės apmokėti 
nuomą, ““reasonable” rata per 
tą laikotarpį, kai jas juais nau
dositės.

Jeigu jūs nupirksite tą medi
cinišką priebionę, tai med. ap
drauda mokės taip pat dalimis.

Med. apdrauda padeda apmo
kėti "reasonable” išlaidos už ne
šiojamą (portable) diagnostinį 
rentgeno (X-ray} patarnavimą, 
kurį gaunate savo namuose, 
jei tai gydytojo prirašyta ir jei 
tai vykdo Medicare pripažintas 
(certified) pristatytojas.. ,

Kada gali gauti mėnesinius 
čekius?

■| KL. Malonėkite paaiškinti, ka- 
ida darbininko šeimos nariai ga
li gauti Soc. See. mėnesinius 

čekius? C. V.
ATS.. Darbininko šeimos na

riams Soc. See. čekiai gali bū
ti mokami šiais atvėjas; jeigu 
darbininkas gauna senatvės ar
ba nedarbingumo (disability) 
pensiją — mokama:

1) nesusi tuokusiems vaikams, 
jaunesniems kaip 18 m. arba vy 
resniem kaip 22 m.,j ei vaikai y-ra 
pilno laiko studentai, mokyklo
je, kuri Social Sec. pripažinta 
(kai kurios mokyklos už JAV- 
rįbų yra S. S. pripažįstamos).
2) nesusituokusiems vaikams, 

virš 18 metų amžiaus, kurių 
nedarbingumas prasidėjo prieš 
22 metus amžiaus,

3) našlėms ir našliams nuo 
62 metų amžiaus,

4) našliams arba našlėms 
nuo 50 metų amžiaus, kurie ne; 
darbingi ir .kurių nedarbingu
mas prasidėjo po metų nuo dar
bininko mirties arba našlė, ne
tekėjusi 7 metų laikotarpyje po

1972 m. rudeni rusą okup. Vilniuje lietuviai stovi eilėje,

. ■ • ■

tarpis privalo būti nęmąžęsnis 
kaip 9 mėnesiai. , Argus

kius Keiksmus atlkti, kad gau
čiau mėnesiniu^ Social. Securi-. 
ty čekius ? . . B.. G.

ATS. Gavimui sau ir šeimai 
mėnesiniu čekių kiekvienas dar 
buliukas privalo dirbti lam tik
rą įmetą ketvirčių skaičių, mo
kant Social Security Įnašus.' 
Kiek laiko kiekvienas asmuo

c <■ i 7: ■ • -. •» ' . * j ’ ;
turi išdirbti priklauso nuo am
žiaus. Senesnio .amžiaus asme- 
nys turi dirbti mažesnį _ mėtų 
skaičių. ; ,. .. ’ ,i -f-

Kas atsitiks su mano darbo
^kreditais?.-
* • B - 7

- KL. < Malonėkite paaiškinti, 
kas atsitiks su mano darbo kre-

.prieš išdirbant vijus kreditus rei 
reikaliųgusv^pęttsjos gavmui.

i

vienas 
’rrt šei-

Balys Pupalaigis

ŽASLIŲ VALSČIAUS TALPŪNAI

■ d: ? ijmB) ofi.
I Pasaul. Karo metu pas Lukoševičius 

Žaslių miestelio lenkelis. Kartį jis ka&o ti
mininkės dukters Amilkos (Emilijos) ją lenkiškai keikė, " v 
Lietuvoje vietos lenkų kalbą buvo lengva Suprasti, todėl -F 

■ką jis sakė, viską supratome. Kad ir tokį išsireiškimą: t‘Žę J 
by ciebe napadliby wszystkie moję ne^oKlmęszęžgsci’^jfnjį 
(Kad tave ištiktų mano visos nelaimės-ir’vargai)JT^lpū* riv 
niečiai patys sakydavo-vietoje vargai -^nbdalia; alėtoj fed/d 
nelaimės — rieščestys, vietoje metiketumo1—'rid^d^Žodp* '3,-

.. . . ..............
Bet kas toji nogla, kaip ji atrodo, su kuo jų valgo,; j&ąpi

. ■ ■ ■ ‘ : •; v/ •• if
KL. Paaiškinkite, Kiet>:laikp 

reikia išdirbti,?vįepa/n. i ketvirtį 
gavimo paskutinio čekio, kaip (3 mėnesiai); kad gavus kreditą 

už: tą ketvirtį?; >A, ’ ..bmdlL A:

Kodėl neįrengia telefono be 
užstato Įmokėjimo?

KL. Aš gaunu viešąją pagal
bą ir esu ateinantis pacientas 
Mt. Sinai ligoninėje. Kažkodėl 
telefonų kompanija man atsisa
ko įvesti telefoną, reikalau
dama.iš manęs §43 depozito. Aš 
tiek pinigų neturiu, kad galė
čiau užstatą įmokėti, nes esu vi-1 
siškai nedarbingas ir man yra 
būtinas telefonas, kad galėčiau 
pasikalbėti su minima ligonine. 
Patarkite, ką aš turiu daryti. Ig.
ATS. Viešosios pagalbos Įstaiga 

ga .{Public Aaid); ir Illinois Bell 
kompanija, pagal jūsų reikalą- 
yimą, dįskutivo jūsų problem

našlei, kuri globojo mirusio 
darbninko vaiką,

k 6) tėvams1 mirusio darbinin
ko, kurie pabaigę 62 melus ir 
buvo išlaikomi mirusio darbi
ninko, ■ ‘ W-Sr . -■ <

7) išsiskyrusiai'’ žmmidr- nuo
62'metų amžauš ir .persiskyru-į j . ..

.. i * ’ . ’ ’ 4 kiekviena įkelvirti,siat našlei nuo 60-metu ain-,->...? ... ... t , 1
žiaus ir nedarbingai persiskyru
siai našlei nuo 50 metų aYužiausj 

i jeigu ji buvo mirusio 20 v metų) 
žmona mažiausiai,

S) tam tikroms aįdinkybėnis 
anūkai gali gauti nėnesinius So-„ .^ v, . . ° -iv >tniair

senelės uždarbius. Kad gale-1 ATS. Statisjikąi ^aįx>kąčayo. 
tų gauti Soc. Sėc. čekius vedy-j’kak iš kiekvienų. 10. darbinnkų. 
bos turį.tęstis,nemaž,iau 1 metus, beveik 9 ,ęįarbininkai .prikiauso 
našliams ’ ir naštėniš 'tas laiko-j Socialinio ''draudimo sistemai.

V -,s, - 7 atveju • isdirbtie- 
ji darbo kreditai bus, užrašyti 
jūsų -Soę^,Sec^-sąskaiton, o Ji- 
kiišiusr kreditus galėsite uždirb
ti įyėliąu, tačiau reikia Įsidė
mėti, kad. niekas negauna Soc. 
See.,,pensijos čękius, neturėda
mas nustatytų ketvirčių skai
čiaus. Taip pat jieikia atsimin
ti, kad išdirbtų-ketvirčių kiekis 
rėiškia tikkąd.^ąsinuo ir kai ku
rie jo šeimos nąriai yra ap- 
apdraušti.'mgalį.^gąuti Soc. See.

į L t1 “ ..XV;'-; ' .

...L- Nūa.kp.priklauso Soė^ See. . 
m f .-k- ><peu^j<>S :dydis? ' 

50 dol. metu ketvirtvje^ (už:-Striiririir, zut-, -x . .. Į . t . . KE. Malonekite išaiškinti, nuol

įaioiiėję, prikiątjsanėijii '-Saęiąlj 
;JįeĮcurity ir; uždii^tĮi mažiausiai.

KL. Bukite malonūs pasaky
ti, kodėl reikalinga S. See. įstai
gai tiek daug formalumų atlik
ti, tik pradėjus dirbti? !>• P-tis

ATS. Tai reikalinga darbo ga
vimui, patikrinti tįksliai kaip 
ilgai dirbta, kiek uždirbtą, kad 
vėliau. Soc. Security senatvės 
pensiją arba nedarbingumo 
pensiją galėtų mokėti.

KL. Pasakykite, ar Social Se
curity įstaigos išduotą. Numerį 

galima panaudoti ,r kitiems 
tikslams, negu pensijos reika
lams? ... O. K-kas

ATS. Taip , pvz. savo vasme- 
niškos taupymo sąskaitos atida
rymui benke ir pajamų mokes
čių mokėjimui.

KL. Ar kiekvienas asmuo, 
gyvenąs?šiame krašte, gali gau
ti Social Security numerį?

ATS. Taip, gali gaiuti.
;■ .

KL. Man kilo klausimas, ku-
mėnesius}. Jeigu kąs dirbą^vįų. ; šomj Security Pats neSaIiu išpręšti, būtent,

■^^1^x*Aejisijos dydis* ' VL M I31* kiekvienas asmuo išsiėmęs, 
džįoper metus ir užl?jp.?ų.-v* r,/' : ■. 1 -'.Social Security: kortelę (Nr.),,

vircitis^rėditų už 4 ^rįip; ket
virčius..-

“, , KU Gal gautumėte,^sūkyti,
; kiek, darbiįlinku-JAV-bėse pri

klauso SžciaT '.Security . sisle-

i ĄTS,Pensųj«, d>;<fis^pękĮąur Jgajįįdirbti JAV-bėse? 
šp‘ nzųo4. uždarbio., :Jfi<luiiio už|.
^iękvienus mętųs:„ Paprastai 
kuo ..daugiau išdirbta .ir dau
žau. mokėta.į Sot- See..fondą į- 
nąšų, tuo .didesnė..pensija^

cial- See. čekius pagal senelio, 
ar :

mai? *. L

mmI

Darbo metai ir. pensija
;KL. Paaiškinkite,' kiek metų 

darbininkas turi 'dirbti,, kad So
cial Security- pensiją "gantų ? dg. 
-f ATS. Žemiau spausdiname 
lentele, iš kurios matyti kiek 
<įų-bo metų ’ reikalinga/ dirbti 
^irbininkuj, atsižvelgiant- į. jo 
amžių : ' . •_

Darbo metai 
gšjai-gattti: 
Jiėi sulauksi

m. amžiaus 
^7 1975 melais 
; T 976- melais 
^’1977 metais

reikalingi pen-*

Reikalingi 
darbo metai

6 FFK
G-^4 m.
6% m. |

i Dėl pilietybės, gavima
AL. Malonėkite paaiškinti, ar 

asmuo, gyvenęs už JAV-bių 
čjtbĘ privalo prį^įatyti kokį pa
pildomą. (iokūhiėnt^ >. piTiefy’bėš 
nUstatymui? t P. G.
• ■. ■ >Įįjr?-2 /A. .

ATS. Taip.1 Tas bsinifo priva
lo pristatyti vieną, iš žemiau nu 
lOdylų dokumentų / 

ft. Pilietybės dokumentą,
2, Pasą, . . < m

■^3; Konsulato pažyinėjimą.kur

H. G-

ATS- Negali dirbti, negavęs 
leidimo; gali dirbti tik tie, ku
rie turi lėidimą iš JAV-bių kon
sulo arba iš Immigration and 
Naturalization Įstaigos.

KL- Ar svetimšalis legaliai. 
gyvenąs JAV-bėse gali paduoti 
aplikaciją dėl Social Securiny 
kortelės (n-rio) gavimo? A. L.

ATS. Taip, gali užpildyti ap
likaciją ir gauti Soc.Sec/korte
le (numerį)» kurį gah naudoti 
visais atvejais, išskyrus- darbą 
įmonėse bei įstaigose už atly
gintina. zToje kortelėje (n-ry) 
yra tai specialiai atžymėta ir 
jei darbdavys praneš, kad toks 
asmuo pas jį dirba. Social Sesu- 

i rity įstaiga privalo pranešti 
J Imigracijos įstaigai ir toks sve
timšalis gali būti deportuotas.

KL. Pasakykite, kiek Social 
Security kortelių (N-riu) gali 
turėti pavienis asmuo? F. I.

ATS. Tik vieną koretete (nu
merį) .

KL. Paaiškinkite, ka£ 
daryti, jei asmuo pakeis 
pavardę ar pames Social 
rily kortelę (N-rį) ?

reikia 
savo

SecuL

Apie Medicare apdrauda _
KL. Malonėkite paaiškinti kas 

per apdrauda yra Medicare?. J.
ATS. Tai yra federalinė ap-, 

drauda asmenims 65 metų ar 
vyresniems, kuri dalinai grąži
na išlaidas už buvimą ligoninėj 
arba, už vizitus pas Ardytoją. 
Taipgi asmenims, jaunesniems, 

°! negu 65 m. amžiaus, kurie prh: 
Tamsta turi pa- j pažinti nedarbingais (disabled) 

lįįkjĮ , j Soči al Security įstaigai ir gauna Six:. Sec. čekius be 
žajtią kortelę, arba vieną žemiau pertraukos 2-1 mėnesius; jie tu- 
iTųj-p.dytų. fpqnų. išduotų Im- ,ij, teisę į federalinę apdrąudą— 
..ĮĮO.„.Į..,. ^„Jį^ii^bs:. 1- Medicarę-' Medicare yra taipgi 
!)X 1-95 A,.F18.L -Tuos doku- apdrauda tų darbininkų, kurie 
mentus gali Tamsta pasiųti ir išdirbo nustatytą laiką, taipgi 
I>ažtu, 4iebūtina pa£įam . asme- j_ų šeimoms, jeigu jie reikalingi 

.nkstų išvalymo arba įskiepiji-
T’ '.T/

V, Norint gauti pehsiją > .
'4F '

' įdū. Ar nįan, kaip nė Ąineri- 
J^s> pi|ięčįuų reikia kokų spe- 
calių dokumentų,. >^ad galėčiau 
ggujli. Social ’ Security .pensi-

i S’į- i

migration Sčrvįcc*

' nuci-
t Cik*

įV-J UcT
'■13. f

— rieščestys, vietoje metiketūmp’ -^'‘rio^Iad:Žo< 
noglą, už ką nors užpykusios, dažnai vartojvp;.mdl^y

ar ne — jos nežinojo. Kurie tik girdėjome to <berno-tkfeik> 
mą, pasibiaurėjomę juo. Galvojome, kad jiVkėįkimtt?Amil- 
kai nieko nepadarys, bet už tokius.žiįdzius kabą'į&įs'įej?'r:y. 
kūnas gali jį nutrenkti. Jeigu su perkūnija lydavo, -r- 
sipažįstu, — bijojau arti- to berno stovėti Koks; bo berno..; L 
likimas — neteko patirti, nes jis 1919 metais pabėgo. į^Len: 
kiją, kurioje nėra lietuviško perkūno. <. . J.

Verta paminėti, jog kaimo’ žmonės ’ kartais * V
keiksmažodį pavartodavę ir gerąja prasmė."Gerjai'įhępąį“* '*/ 
menu, tačiau atrodo, jęg-Murausko Bladys.,(Vladas);-paTr.T/’ 
šakojo, kaip-jis pirmą kartą ėjo pas įsimylėtą mergą pasirijfri 
matyti. Sakė kaip jis sėlinęs prie trobesių), kaip staiga 
ėjusi gaspadinė kažkokiu ptiofitį nešina, ka^ Jis tTes’ v^^^ 
tais kritęs į bulves nenorėdamas: pasirodyti jr £aip; jį s 
kuo apipylūsi. Pradžioje, visi, naktigcminkai-. juokės^ižtor!; h 
liau pasakojant — jau.kvatote kvatojosi, o dar kitiHaičio- u* 
josi ir rėkė pilvus susiėnię. Baigus'pasakojimą,-rčidbš’ufctffi:i 
do Jokūbas patenkintas'HnkštritL p^^opąnu’^^: 
tave kur skradžiai žemės, kokį tų.jųokiugąiuoįą pąįakęj^’S į 
žodis skradžiai, aišku, skolinys, iš lenkųikalbtfe dskros’Tj—<...)? 
kiaurai. Čia šis žodis pavartotas pasitoifemimOMprasmeTs-l .;

Miestelėnai darbininkai, amatininkąį ir kaimo ma
žiau svetimo gavę žmonės,-tiek įb.ųyo, prjpi^)^ Jų-Įę kaikų' 
rių keiksmažodžių, jog jie juos varto jo .įpr^stųtgėarųjįriję- M 
žodžių vietoje. Dar ir ddbar galima sutikti senšsniųrvyrų^ ta 
kurie be rusiško'trižodž^.i^udojąn^k^tai^^ąifš^i^-^. 
momis, negali sakinio.pasakyti. Kartąjį ' ąf^k^f fiiįiit|dy - 
jog jie jų vengia, tačiau-jiė’ tartum^MvįųJ^jĮ^^ 
nos išlekia. ’ * ’ I

■ 1 * - - 4 - ' < f. - ' “ J -v; >; ’ •

Naktigoninkai mėgdavo >šėštadiėhfaife na&tį’atbiW t 
kaimą mėrgas pagąsdinti ir į ’ šyetimą;* sddąHlįšii ’5
liauti arb!a į daržą ‘ paagurkautL.'^Je xįėf 
stigtų, bet’dėl štukų (išdaigų). Jei medžių saku nenulauž^( 
davo, tai beveik)niekas" u^_teijir nepyl^^^..-- ; y:___2LU

Vieną kartą girdžiu Jokūbiėnės skundimasį Joriųkie- -į 
nėr “Niiginuskynė, tai iiusky^.tuosJįgurkufc, gož tai 
ir nereiktų rfigotą^;(keikti),;b^kadffi^)iaiH“^^pi ipąs^ 
kudino, kad jįk.mp’nogį.a.iČia i^tigį^iSų, dž^as, ne ka 
•nd kita’’. W -*

Mėgdavo jis ką nors ir “perkrikštyti.”. Antanėlio Mar 
tynas, išbuvęs kel^ metus Amerikoj, ^ąųgri^fi^ėmė ūki
ninkauti. Jojo-ir jis j‘jjaktigoriįt/^kaipte G^a jžauniam 
amerikonui, -ką. tik kalbėdavo^ įl 
amerikonišką’)‘"gadem”. To

aipw oęa 
įte^^avo*’ 

„_____ ____ „o: dar i
jo kaip Lukoševičiaus beveik įruekas nežino jis- Gade-

tpuliarų .i

tuose laiškuose jis ir pats užsimena, jog jįai Gademas rai-

Vasarą šiokiadieniais Kaimai visi užimti ūkio darbais, 
šventadieniais — laisvalaikis, tačiau ne visiems: pieme
nys turėdavo- ganyta, kaikurięms tekdavo n^n^is ir gy
vulius priži&rėti}. nw šiiį darbų atČkęteid^Vo^įlįtjažnyčią. 
Jaunimas ne tik'pasimelsti eidavo — padėmorsruoti, pa 
sirodyti ir pažiūrėti mergos bernų, bernai mergų, naujų 
pažinčių atrasti > » U* ■

Kai grįždavo iš. bažnyčios — pietūs. Po pietų dažnai 
jaunimas eidavo į laukus iškylauti, pasivaikščioti arba 
su muzika ir dainomis pasilinksminti. Jei bernai neišei
davo į kito kaimo vakaniškassavo kaime surengda
vo ir dažnai kitų kaimų bernai ateidavo^-Kai atsirasda
vo uogų, eidavo uogauti. Talpūniečwi'Wjįpiių, aviečių 
ir žemuogių eidavo rinkti’įKan^pto'šilė^ tidtųyos Nep 
riklausomybės laikais tas šilėlig žemės reformošn^tų- bu- 
vo iškirstas ir toje vietoję ties Vėželio 'g^Žij^K^--pe^- 
yaža, jau 1939 metais buvo išaUg0^Įpuo^ių^njšk^*^ii 

pereidavai nuo kanceptp pervažą, 'dg|ii^x ^^jeė^nG.i©l 
nelio buvo ąžuolynai aūgdąvo- bbravykai,^?naĮwtękfa- 
vo žaludų (gilių} paėsti. Bruknėj ir span^olėfc rankdayo 
Strošiūnų šilo Žaliajame Raiste? /Tfen apsčiai ii 
cių, gyvačių ir kitų šHužtį. ■'

(Bu&daUgmuJ<

s
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Dailininko A. Cooper-Skvpo sūnus Paul

Balfo 76 skyriaus išvažiavimas

LIETUVOS AIDAI kas

NAUJIENŲ
PIKNIKASPOLONIA SODE

sąskaitos

ERSA
1800 So. Hoisted St

Tel 421-3070

kuri prieš paf pavogimą būda
ma Chicagoje prie Toddo kapo 
padėjusi gėlių.

Tėvų diena “Pilėnuose’

Po koncerto dalyviai buvo pa
vaišinti punčiu, pyragaičiais ir 
kavute. f Rengėjai Kanklininkių 
Būrelio mamytės.

NAUJISNOS, CHICAGO I, ILL,— Thursday, June 30, 1977

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Joms pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Išvažiavimas įvyks š. m. liepos 
10 d. 12 vai. p. p. česio ir Onos 
šadeikų sodyboje, 28075 Well
ington Dr., Farmington, tarp 12 
ir 13 mylios, į rytus nuo Middle 
Belt 'Rd. Išvažiavime žada da
lyvauti ir Centro valdybos pir
mininkė Marija Rudienė. Visi 
kviečiami išvažiavime dalyvau
ti ir palaikyti'Balfo veiklą. Pra-

šauliai švyturiečiai “Pilėnuo
se ” birželio 18 d. atšventė, pa
minėjo tėvus. Susirinko gražus 

Sesės 
šaulės paruošė įvairaus maisto 
stalą. Prieš valgant, šaulių mo
terų vadovė Angelė Šukienė ir 
Elena Bražiūnienė tėvus atžy
mėjo gvaizdikėliais. Vincas Rin
kevičius sukalbėjo maldelę, 'švy
turio jprų šaulių kp. pirm. Al
fas Šukys pasveikino visus tė
vus ir pakvietė svečius išgerti 
už tėvų sveikatą tostą. Sveiki
no ir moterų vadovė-Angelė Šu
kienė. Žodį tarė ir stovyklos ko
mendantas Stepas Lungys. Sve
čiai vaišinosi geroje nuotaikoje. 
Muzikai grojant kab' kas ir pol
kutę sušoko.

ąiėtrečią -kartą koncertuoja. 
Kiekvieną; kartą -vis '■ geryn, šį 
’įkartąpasirodė -paaugusi visa 
-galva,’ puikiąi atliko pasirink
tas daisaš. ■ * Reikia tik pasi- 
jtžiaugti, kati Detroite turime

Ketvirtą /rečitalį reikėtų su
ruošti didesnėje salėje, kad ga
ištų jšgitsti.'daugumas, ši salė

Žmogaus lavonui 
neduoda ramybės
Chicagoje praėjusį savaitgalį 

buvo pastebėta, kad Silvermano 
ir Weiso kapinėse, 1303 Dės 
Plaines, iš gapo pavogtas lavonas 
garsaus filmų teatrų magnato 
Michael Todd, gimusio Bloming- 
tone, Minu., rabino sūnaus var
du Avramo Hirsch Goldbogen, 
pasivadinusio Michael Todd, kurs 
1958 m. kovo 22 d. užsimušė sa
vo lėktuvu skrisdamas per New 
Mexico iš Los Angeles į New 
Yorką ir buvo palaidotas tur
tingųjų žydų išstaigingose kapi
nėse Chicagoje.

Nustatyta, kad buvo nukeltas 
paminklas, atkasta 41Ą pėdų gi
lumo duobė, atplėštas bronzos 
karstas, ir išimtas maišas su 
Todd palaikais. Nustatyta, kad 
tai nebuvo “vandalų darbas”, bet 
nepanašu ir į pagrobimą pasi
pelnymo tikslu, nes niekas jokio 
išpirkimo reikalavimo nepra
nešė. Todd buvo vedęs ganiąją 
filmų aktorę Elisabeth Taylor,

Yra satelitų, kurje seka vi
sus pasaulio vandenynus ir re 
gistruoja bet kokio laivo kui
są ir greitį. Tuo būdu, visi so
vietų karo laivyno judesiai 
yra amerikiečiams žinomi ir 
to laivyno atsiradimas bet ko
kiame taške negali jiems..su
daryti netikėtumo. . f'

Galų gale yra satelitai, ku
rie gali sunaikinti kiekvieną 
kitą satelitą. Tokius satelitus 
— žudikus, sovietai laiko pa
rengtie^ padėtyje. Vienas iš to 
kių bandymųjHįvo atliktas 1971 
m. gruodžio mėnesio bėgyje. 
Satelitas “Kosmos 462'’ per ke 
lėtą valandų priartėjo prie

Irtaėj us
to pasikalbėjimo 
atšaukė savo rei. 
ir . Vakarų Befly; 

. buvo’ stabilizuotas.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

kad Amerika spaudžia, kad Bai
giamojo Akto principai būtų įgy
vendinti, bet yra labai toli nuo 
to ir teks daug pastangų ir kan
trybės tam atsiekti.

Kas liečia Baltijos valstybes, 
tai Amerika yra aiškiai pareiš
kusi ir nekeis savo nusistatymo, 
nepripažinti priverstino tų vals
tybių inkorportavimo Į Sovietų 
Respubliką. Tame Baigiamaja
me Akte principas teritorinės 
neliečiamybės, išskiria- tuos at
vejus, kada užgrobimas sveti
mos teritorijos buvo įvykdytas 
jėga arba grasinant jėga. Toks 
užgrobimas prieštarauja tarptau
tinėms teisėms ir visada yra ne
legalus. Tie principai mūsų po
litikoje yra nuolatiniai. Helsin
kio konferencijos išvakarėse 
1975 m. Prezidentas tai pasakė, 
ir taip pat 1976 m. vasario 19 d. 
rašytame laiške Amerikos Es
tams. Amerikos valdžia su pa- 
sitentkinimu (welcomed) sutiko 
Atstovų Rūmų ir Senato rezo
liucijas nekeisti to nusistatymo. 
Laiškas yra Detroito Lietuvių- 
Organizacijų Centro byloje.

Mirė Kazimieras Kupetis
Pranešė telefonu iš Floridos, 

St Petersburg Beach, kad š. m. 
birželio mėn. viduryje mirė di
plomuotas teisininkas Kazimie
ras Kupetis. K. Kupetis visą 
laiką gyveno Detroite, prieš me
tus persikėlė gyventi į Floridą. 
Kiek patirta, Lietuvoj nuliūdime 
paliko mylimą žmoną, dukrą ir 
Detroite pusbrolį.

Kazimierai, ilsėkis ramybėje.
A. Sukauskas

ŽJnoma, larp ženi.s ir <ia«»- 
gaus yra ir daugiau satelitu, 
apie kurjuos paprasti piliečiai 
nieko nežino. Tie satelitai yra 
laikomi ne tik paslapty, bet 
“superpaslaply”.

Kad toks abiejų “supervals
tybių” žvalgymas labai daug 
kaštuoja yra vavaime supran
tama. 1975 m. amerikiečių avi 
acijos biudžetas sįekė 524 mil. 
.dol.,1976 m. tas biudžetas tu
rėjo būti HMM) milijonų dol. 
padidintas. Tačiau “vien tik 
žvalgybos satelitai verti 
kartų (langiau negu jie kašta
vo”, dar 1967 metais pareiškė 
prezidentas Lyndon B. John- 
sonas įr paaiškino savo tvir
tinimą sakydamas: “Satelitu 
nuotraukų dėka mes tiksliai 
žinome kiek raketų priešas tu
ri, ir šitos žinios saugoja mū
sų kraštą nuo begalinės bai
mės”.
b Kai 1961 m. vasarą šaltasis 
karas ypatingai paaštrėjo, 
Krūščiovas pareikalavo iki me 
tų pabaigos sudaryti taikos su 
tartį su Vokietija, grasinda
mas priešingu atveju sudary
ti atskirą taikos sutartį su Ry
tų Vokietija, nepalikdamas jo
kios abejonės, kad Berlyno 
klausimas bus išrištas pagal 
jo norą ir būdą. Kada, po to„ 
rugpiūčio 13 dieną vakarinis 
Berlynas buvo mūro siena at
skirtas nuo rytinio, nervų ka
ras pasiekė savo viršūnę. Abi 
pusės griebėsi tų pat apsau-

(jfl Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
$ešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Sekmad. 9:30 - 10:00 v. r.—1230 AM

• - Veda K. BRAZDŽ10NYTĖ
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Teief. - 778-5374

(Tęsinys)
Yra satelitų, kurįe kiekvie- 

nie krašte suranda kiekvieną 
radaro stotį ir nustato kokia 
banga ta stotis dirba ir mis-' 
falo josi galingumą.

Yria sateh+ų, kurie kiekvie-j 
hos raketos svetimame krašte’ 
iššovimą tuojau praneša savo 
kraštui. Amerikiečių pusėje tą 
darbą atlieka satelitas, patalpin 
tas 36.400 km. aukšlyje vįrš 
Indijos vandenyno. Iš* čia jis 
seka Kiniją ir Sovietų Sąjun
gą. Kai tik kur nors užsidega 
raketą stumiamas užtaisas, sa 
telitas tuojau praneša ameri
kiečių oro apsaugos įstaigai 
NORAD. Amerikiečiij krašto 
apsaugos sekretorius McLukas 
tą patvirtino sakydamas: “Mes 
sukonstravome satelitą, kuris 
suseka tarpkontinentinę rake
tą tuo momentu, kai ji iššau
nama”.

i Detroito naujienos
| Solistės Danutės Petronienės rečitalis
\ Liaųdięs dainų įr operų reči- • to ir publikos nedaug teatsilan- 
ląlis įvyko birželio 17 d St. Chri- kė 
stophers Episkopai salėje. Salė 
nediduj-ė, talpinanti vos

Detroito Lietuvių Organizacijų nepriklausomybę. Jis paaiškino, 
Centro Informacija visuomenei

Įvairūs Amerikos aukšti pa
reigūnai, atsakydami į Vasario 
16-sios minėjime priimtą rezo
liuciją, štai ką vyriausybės raš
tuose atsako:. 1977 m. gegužės 
21 d. laišku Dlocui Valstybės 
D-to sekretoriaus Vykdomasis 
Asistentas, William D. Blair, 
rašo, kad prezidento Carter pa
vestas dėkoja už atsiųstą Pre
zidentui rezoliuciją, kuri Detroi
to lietuvių buvo priimta 1977 
m. vasario 13 d. ir kurioje buvo 
prašoma, kad Amerikos delega
cija Belgrado konferencijoje iš
keltų reikalą atstatyti Lietuvos

Skelbtą. Pirmoji pasirodė mūsų 
šolištė sopranas D. Petronienė, 
£erai nusiteikusi, baltoje suk
nelėje, antkąklo trijų eilių gin
taro karoliai, atrodė puikiai. Nie
ko nęląukdama linktelėjo galva 
akompaniatoriui ir pradėjo Schu- 
mano, Reynaldo Hahn, Mozarto, 
'porellr ir kitas' dainas. Visos dai
nos. gražiai nuskambėjo, o pu
bliką šiitai .paplojo.

• Pertraukos metu pasirodė ta
lentas su fleita — Asta Šepety
tė, ąkomponėatorė Aida Peter- 
ęonąitę;. Pagrojo dvi melodijas!būrys šaulių ir svečių 
Suite ’įn Ą Minor-Telemann ir 
Nemunėlis, Nemunėlis — Vyt. 
Blože. Publiką taip pat šiltai 
prįėmėųr gąusiai plojo. Po flei
tos pasirodė ponia Kimbarly 
S-travyder :. lyrinis sopranas, 
ęądąįnavp. tris dainas angliškai 
ir„ itališkai,,Antroje dalyje mū
sų solistė Danutė dar keletą sve- 
tiipų ,dąinij, ir ant pabaigos pa- 
dąinąyo tris lietuviškas dainas: 
įPaųkštūtėlakštutė — lietuvių 
liaudies dainą. Ną, thi kas — K. 
Kiyėeko', ir Linelius roviau — 
4. Kąroso. publika pasiilgusi sa
vo dairių entuziastingai paplojo.
i Kiek pamenu, toje pačioje sa-

‘Kosmos 159”, kuris buvo i; 
aulas į erdvę prieš keletą die- 
lų. “Žudikas” priartėjęs pru 
avo aukos sjirogo »r savo s> e 
/eldromis j.i sunaikino

gos priemonių: kariuomenės 
buvo mobilizuotos, karo laivy
nai išplaukė iš savų uostų ir 
abiejų pusių karo aviacija sto
vėjo parengties padėty. Ame
rikos prezr'enhii d airiausiai 
rupi jo so\ietų tarpkontinen- 
tinė.s raketos, žvalgybos žinio
mis sovoiai tokiu įai.eij tu-

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

kiušctovas s-inioningai bau- 
pilniuvo aiittrtkieėįus, kad jo 
raketes oaii pasiekti bet kokį 
žemes rutulio taškų ir kad nes

akius galimybės tas rake
tas neutralizuoti, arba sunai
kinti. Galimas dalykas, kad 
Vakarų valstybės būtų nega
lėję atsispirti tiems Krušėiovo 
reikalavimams ir būtu buvę 
priverstos bent dalinai jo rei
kalavimus pildyti. Tačiau, lai
mei, satelitų technika ameri- 

10; kiečių pusėje jau buvo pasie
kus tokio laipsnio, kad liejxis, 
rugpiūčio, rugsėjo ir spalio 
mėnesiais jie galėjo paleisti į 
erdves po vieną satelitą kas 
mėnesį. Kuo giliau i sovietų te 
ritoriją įžvelgdavo satelitai, tuo 
daugiau mažėjo Krušėiovo ra
ketų skaičius, kol galų gale 
sumažėjo iki 14 vienetui. Tuo 
būdu, lošdamas pokeri su so
vietais dėl Berlyno, prez.- Ken
nedy gavo į rankas “džiofefe^”, 
kurį jis apsukriai pavartojo. 
Spalio 6 dieną Newport e jis 
priėmė sovietų užsienių reika 
4ų ministerį Grojnyką, su ku
riuo kalbėjosi dviese iš viso 2 
valandas. Praėjus vienuolikai 
dienų po 
Krūščiovas 
kalavimus, 
no likimas

Palyginus amerikiečių ir so 
vietų satelitus, tektų pasakyti^ 
kad sovietų optika yra bloges
nė negu amerikiečių. Ameri
kiečiai gali fotografuoti žemė 
j e viską, kas tik yra dįdesnis 
kaip 10-15 cm. tuo tarpu so
vietai gali fotografuoti tik 
yra didesnis kaip 30 cm. 
tas dalykas būtų dar puse 
dos, bet sovietų satelitai turi 
kitą trūkumą, kuri atitaisyt^ 
yra žymiai sunkiau. Dalykas 
tame, kad sovietai, norėdami 
gauti satelitų padarytas nuot
raukas, turį' atšaukti satelitą

(Nukelta į 5 psl.)

Užsibaigus koncertui, padė- 
P°r91 kos žodį tarė Albertas Misiūnas 

šimtų panikos. Ępncertas pra-|jr įteikė Vilniaus krašto lietu- 
Ridėjo punktualiai, kaip* buvo vjų kompozitoriaus Juliaus Sb 

niaus, Dainų ir Giesmių Rinki
nį. Gėles ir dovanėlę įteikė nuo 
kanklininkių Kristina -Veselkai-
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Ignas, Petrauskąą.
■ : ARGI MAŽI DALYKAI? --

Birželio 16 d. Al. Baronas nuvažiavo ar nenuvažiavo į 
rašo Drauge vedamąjį, apie LįeUivą, ar koks solistas pa- 
Amerikoš Informacijos č, m.( dainavo ar nepadaiaavo. tai 
leidinį. Tame leidinyje yra Ru-; viskas daug mažiau reikšmin- 
sijos žemėlapis, kuriame vi-i ga už tuos atvejus,, kad visai 
sai nepažymėtos, jokiais ženk nebepaminima net pati Lietu- 
iais neatskirtos Pabaltįjos vals vos valstybė*...-' 
tybės. žinoma, kad blogąi; I įdomu, ką Al. B. mano apie 

Dar daugelis- Amerikos įs- * ' --
taigų palankiau žiūri j komu
nistinę Rusiją, negu į kovo
jančius už Lietuvos laisvę lie
tuvius. Mums mažiems tas yrą

1 labai skaudus dalykas ir labai 
j sunku įrodyti pasauliui mūsų nepeikė tėvy, kurie vykdanti 
teisę ir padėtį. Bet reikia su tuo --
kovoti. Ir jau kiek karjų buvo 
spaudoje panašūs dalykai pas

I protesto laiškų rašymui. Kai- 
kurios leidyklos pažadėjo tą 

perkelti 200,000 karių. Fon ' skriaudą .atitaisyti; o kitos vi- 
Klingė tik liūdnai palingavo sai nekreipė į tai dėmesio. Iš5’

Vis dar kabinėjasi prie Naujienų
- Mokytojas Stasys Barzdukas, perleidęs Broniui Nai

niui Pasaulio Lietuvio redagavimą, negali apsieiti neuž
kabinęs Naujienų. Barzdukinės Bendruomenės organo 
jis jau daugiau neberedaguoja, bendrabarbių neatranka, 
bet jis priešpaskutiniame puslapyje turi savo “Atgarsius 
ir mintis”, kuriuose kiekvieną mėnesi surašo jo 'Sielai ir 
protui pačius jautriausius dalykus.

Savo rašinio pradžioje jis rado reikalo rašyti apie 
“Gyvąją Bendruomenę”. Nepaminėjęs Į visas puses siun
tinėjamuose “Atgarsiuose” nei vieno gyvybę reiškiančio 
daigo, Bendruomenės1 g-arbės pirmininkas jau kalba apie 
‘^bendruomenės graborius”. Prie sveikų ir naudingą dar
bą dirbančių žmonių graboriai nesikabinėja. Sveiki dir
bą darbą, dainuoja ir naujus darbus planuoja, tuo tarpu 
graboriai pradeda lankyti tiktai tuo atveju-,-jeigu kar
tais būtų reikalingi jų patarnavimai. Pats Barzdukas nu 
rodo, kad šį kartą graboriai siekia “Bendruomenės de
mokratinę tvarką palaidoti”. Jeigu jiems pavyktų toks 
dalykas padaryti, tai tada Bendruomenei tektų pačiai 
pasilaidoti. Graboriams ten nebūtų kas veikti, nebūtų iš 
ko už patarnavimus apmokėti. • ■ : v-

Pasirodo, kad tie Bendruomenės grąbprjai'nėrą. to
kie jau ramūs šutvė rimai. Kitame to paties PL puslapy
je jis jau supažindina gausius PL skaitytojus^., kad tie 
“Bendruomenės graboriai” Chicagoje buvo net suvažia
vimą sušaukę. Ką ten svarstė? Bendruomenininkai gali 
svarstyti įvairias temas, bet graboriai baikų nekrečia. 
Jeigu “Bendruomenės graboriai” buvo sušaukę specia
lų suvažiavimą, tai, aišku, tiktai tam, kad galimai grei
čiau galėtų tą Bendruomenę palaidoti. Galėjo, tame šuva 
žiavime kilti klausimas, kuris iš graborių tą Bendruo
menę laidos. Galėjo net pasvarstyti, ar kartais neverta 
leisti, tai Bendruomenei pačiai pasilaidoti, bet kaip ten 
bebūtų Bendruomenės laidojimo klausimas tikrai buvo 
aptartas. Jeigu nėra laidojimo galimybių, tai graboriai 
nesirenka, jie negali laiko veltui gaišti.

Susirūpinimas Bendruomenės graboriais aiškiai pa
sako, kad Barzduko kūdikis nėra toks jau sveikas ir stip 
rus. Prie “gyvosios Bendruomenės” darbų Barzdukas pa 
minėjo tiktai “The Violations of Human Rights”. Bet mi 
nėtoji brošiūrėlė buvo išleista prieš 6 metus. Kai ji'pasi
rodė, tai Barzdukas tuojau pasigyrė, o šiandien, praėjus 
6 metams, jis giriasi apie tą patį dalyką. Jeigu- sveika ir 
stipri Bendruomenė per 6 metus pagimdė tiktai vieną 
brošiūrėlę, tai kas nors kur nors netvarkoje. Jeigu būtų 
buvusi sveika, tai per šešeris metus būtų galėjusi kas
met bent po vieną naudingą brošiūrėlę pagimdyti. Rei
kia neužmiršti, kad pinigų jai negali trukti. Vien tiktai 
Lietuvių Fondas kiekvieną metą jai duoda po dešimt 
tūkstančių, o kur Dr. Leono Kriaučeliūno uždirbti ir ati
duoti $20.000? Reikia neužmiršti, kad dar iki,šios dienas 
tebeveikia Nainio planas. Kiekvieną metą jis surenka po 
dešimt, o tai ir šešiolika, ar aštuoniolika tūkstančių dole
rių, kuriuos lietuviai skirdavo laisvinimo darbams. Tai 
būdavo stambios sumos, kuriomis ,VLIKAs galėdavo at
likti kelis naudingus darbus, tuo tarpu dabar nei VLIKas 
neturi pinigų, nei Barzduko draugai neturį naudingų 
brošiūrų.

Be susirinkimus šaukiančių barzdukinės Bendruo
menės graborių, didelį susirūpinimą garbės pirmininkui 
kelia “diktatininkai”. Žodis naujas, paties kalbininko su 
kurtas. Reikia manyti, kad jis neseniai sukurtas, žiūrė
jome Barzduko “Lietuvių kalbos vadovo” žodyne, ten 
“diktatininko” dar nebuvo. Ten yra “diktuotojas”, kas 
diktuoja, bet nėra diktatininko”, kas ne diktuoja, bet žo
džius, ko gero, kirviu kerta.

i a :**»do, kad tuo “diktatininku” buvo- Dr. Jonas Ba
lys. Jis baisesnis, negu Bendruomenės graboriai, suėję į 
susirinkimą ar pavieniai. JiJs nuvyko į Lietuviu Fondo 
susirinkimą, pasiklausė, paklausinėjo, o vėliau “padikta
tino”. Bet jo “diktatininimas” buvo toks skardus, kad nėjasi.,

pas gimines, pasuma ir savo 
vaikus. Tai vedamajame įmi
nimas lietuviukas, reikia sup- 

. tebeti, buvo sukelta akcija’ rasti yra jaunuolis, siuųėia- 
inas į pionierių stovyklas ųr 
propagandos kursus.

Aš galvoj'u priešingai negu 
Al. B. Aš manau, kad labai 
ir labai reikšminga ir mūsų 
tautai labai nuostolingas jau
nimo lankymasis Vilniaus kur 
suose. Ten mūsų jaunuoliams 
įrodįnėjama, kaip viskas bu
vo bloga nepriklausomybės lai 
kais ir kaip dabar viskas gera 
po okupanto letena. Kol kas 

< Amerikos vyriausybė ir kon
gresas, Lietuvos okupacijos ne 
pripažįsta. Washingtone te
beturime musų vyriausybės pa 
siuntinius. O jei kokjos leidyk
los. ir laikosi rusų propagan
dos, tai dar" nėra taip blogai.

Bet 4$ug MpS’AMi ¥®ū- 
sų • d¥^si<kiją, kpp. Vąj^iys,’ 
savo ląįkraštukyje, si^g gębe^ 
rašyti, ką.d ĮJetųva pįj^pųpįą. 
Vedamajame ir Ą. Ęaronas, 
jąą neberašo, kąd įįęįuyą okų 
puota. Dar įggą- praų
į^.SPau^dĮną-.strąĮp^iiųs, dū
lančius j auųųęūįąms Vykti į ' 
pionierių, stovyklas ir į ^rgpa- 
gąndgs kursus. ' " : A
į G blogiausią, kad tas save 
vadinąs katalikišku dieraščiu, 

, kartų .sų ;kitąi§ 
dradariuautojais, pritaria aku. 
panto pastangoms mūsų jau-j 
ųimą palenktį.fokupjm.to pu- . 
Sėn. Tgkląis d^rb^įį Draugo 
redakcija jau ^agkešiųkšlina”,: 
kaip jie raišo vę^žmająpie, bet į 
darų kruviną skriaudą^ j auna- Į 
jai lietuvių kartai. ;

i
A. Barono dviprasmiškas pa j 

ly^ųimas ^ipį^ -vą^us, vyks- : 
tąų^iųs į ^fepvjįla^ (ai tik dar 
vjepą okupanto hęędradarbių i

to vedamojo nematyti ar 
Draugo redakcija rašė protes
to laiškus agentūrai ar ne. Bet 
tą proga Draugo redakcija pa 
sinaudojo" dar kartą suktai pa 
reklamoti, paskatinti jaunuo
lių vykimui į propagandinius 
kursus. AL. B. rašo... “Kada 
mes baramės, ar koks vaikas

■' ’ •' 'A ' * ...j:------------------- ..--------—--- — )
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Feldmaršalo Fon Kliugės tragedija
(Tęsinys) . .

Tuo pat metu Hitlerio šta-(rolu Eberlacliu ir jo Šlajui 
bas visam frontui perdavė ra
diogramas : 
feldmaršalo fon Kliugės 
sakus“. Iš fronto dalinių gru- tinę. Buvo debesuota ir prieąo 1 rauso. Iš knygų tamsta žinai, 

kad generolo Benedecko kario 
garbę išgelbėjo senis Moltkė, o. 
man juk Moltkės nėra ir ne- giliau miškan, sulaužęs nuodų 
bus”... ampųĮę,.P nurijo nuodus. Kai

Feldmaršalas Modelis, štabo Itn. Tangermannas atskubėjo 
viršininkas ir adjutantas gup- pas jį su'pietumis, rado jį pąr 
dė ir ramino'feldmaršalą fon puolusį ir... jau nebegyvą.

A Hitlerio štabas apie tą įvykį 
. .^negreitai paskelbė. Tik po te

žinoma jo sugebėji- ]ioĮjkos dienų vakarų frontas 
sužinojo, kad feldmaršają fon 

. r. , . , Kliugę, begrįžtantį Vokietijon,
. Viskas, baigta, viskas fataiiškas širdies smū. 

linguodamas galvą..gis; nųo^kurio jis mirė. Vėliau 
tą.’patį parašė ir vokiečių spau 
da. ’Galiausiai, Hitlerio štabo 
archyve buvo rastas felmarša- 
lo fon Kliugė^ Hitleriui rašy
tas laiškas, kuriame felrparšą- 
las peržvblgia Avranšb opera
ciją- irMorteno priešpuolio ne

Į pasisekiiho priežastis; o’ baig
mėje sako:>“Kaip Romelis, taip 
ir aš, ir visi aukštieji karinin
kai pripažįstame, jog karas su 
Amerika ir jos sąjungininkais, 
dėl jų technikosį o taipgi iy1 
aviacijos pranašumo’,’ mūsų jau 
pralaimėtas. Iš visos ’ širdies 
linkiu’ feldmaršaluiJ Modeliui 
kuogeriausios sėkmės- vadovau

Jau per
vęlu”.... ,

Perdavęs fronto vadovavimą 
feldmaršalui Modeliui, .• fon. 1 ci VlllAdl OKI A LU. XVikAVieX A I4.A, ' U. w

•a- Į Ankstyvą rugpjūčio 16-sios ry-1 Kliugė pasakė: ^‘Mano karje- 
“Surasti dingusio j tą, far Kliugė su Hn. Tanger-.ya ir kario — vado reputacija 

pė- maunu išvyko atgal į s^vo bus * baigta. Ji pasibaigė prie Av-

pės "B" buvo nedelsiant atė— Ičktuvų nesimatė. Sugrįžęs jis 
jo atsakymas: “Visi feldmarša sužinojo apie savo nušalinimą 
lo fon Kliugės maršruto keliai ir, kas skaudžiausia, ką Hitle- 
per visą dieną priešo aviacijos i ris apie jį mano.
buvo žiauriai bombarduoti. l)a I Tuo metu amerikiečiai jau 
leidžiama, jog dėl to feldmarša ’ artėjo prie Senos upės. Kol 
las kur nors kelionėje įstrigo. Į Modęlis atvyko, fronto opera;
Radijo ryšys su juo mitru- *cijoms vadovavo pats fon Kliu Kliugę pabrėždami, kad ne tik

10:30 vai. vakare, Hille gė ir jis įsakę vokiečiams pasi- karininkams, bet ir yįsį.epi k'ą
“B” vėl I traukti iš Paryžiaus: Feldinar-- reiyiąm ; ’ 

žinių apie salas Modelis atvežė fon Kliu- mai ir reputacija, todėl suterš 
feldmaršalą. Ir vėl buvo atsa- gej. asmeninį fiurerio laišką— ti jp garbės .niekas neįstenj 

įsakymą apie jo nušalinimą, ku siąs... :
Gavęs lokį atsakymą Hille-1 rio prieraše' buvo pabrėžtas baigta”,T 

ris, visų štabo karininkų aki-j Hitlerio pageidavimas kuo grei jaudindamasis, kalbėję feld
maršalas Giunteris fon Klių- 
gė. ; •. _ ..

Sekantį rytą fon Kliugė at
sisveikino su ištikimu savo štą 
bo viršininku generolu Bliu- 
menlritu. Dėkojo, jam. u? iš,tįki 
mą tarnybą ir nuoširdžią drau. 
gystg, kaip Rytų, taip ir ,Vaka 
rų frontuose. “Taip, taip, viąa 
tai ne taip paprasta” — kalbė 
jo feldmaršatas, — “aš neži
nau, kas mane Vokietijoje lau 
Jtia, bet kiekvienu atveju, nie
ko gero...” Fon Kliugė iš La- 
Roch-Gijono' išvyko ištikimo 
adjutanto Int., Tangeijnanno 
ir■ keliu kareivių Jyduu^ Aųie r!j 1{onl<li Wmėti.
r,k,ecu, tunka, jau, bnv^pne jkįg-į jis _ tal
Mantuos ir Veronos^' Važiuoti'' '/ . 1.... ' TA; 4mgą$.vadas — jaų nieko ge-reikeio per Prancuprios siau.- č??™ % -į,-

, j- , , ~r> ■ ■ ro-’padarvti nebegales. Manore. Adjutantas Tangermannas'»—-T . A . ................. ..° fiureri, as nuoširdžiai ir išri
jamai-tarnavau tamstai ir Vo
kiečių tautai Aš gerbiau ir iki 
paskutinės valandos tamsjąi 
tiįėjau: Tačiau, teteisia tams
tą istorija... Ir, jeigu tamsta iš

lempama valanda na- ^rųjų eSi “d^dis”
< d? įgebėkite vokiečių tautą, bū- 

kite tikrai didis ir,\. lųiogrei- 
čiausiai, koT dar ne viskas ir ne 
visai prarasta, baikite karą. 
Aš mirštu būdamas įsitikinęs, 
kad savo pareigą prieš tamstą 
ir prieš Vokiečių tąutą atlikau 
sąžiningai, kaip geriau ir nebu 
vo galima.

• Giunlerie fon Kliugė. felrta,'-|i«,iniy Pabėgėlių, dar 
testuoją prieš (okius zemėla- 

įpiųs,
švięsi ateitis katalikiškam- \

rio įsakymu, štabas 
buvo klausiamas

kyta: “Žiirių nėra

vaizdoje biauriai išsikoliojo ir j čiausia pamatyti jį Berlyne, 
prasitarė: “Dabar man viskas vyr. fiurerio būstinėje. Feld

maršalas gerai .suprato to ^pa
geidavimo reikšmę...

Praktiškai, fon Kliugė, jau 
nuo 1QU mėly rugpijūčio .17 
d., fiurerio biiyo pasmerktas 
iniriop kaip "‘išdavikas”. Gai
la; kad tas Hiilerio laiškas —' 
įsakymas, feldmaršalo Mode
lio atvežtas fon Kliugei, neišli
ko istorijai, žinoma tik, kad- 
kaį štabo viršininkas 'genero
las Bliumenįritąs tą Hilteno 
laišką fon Kliilgei perskaitė, 
fcldmaršalas kaip pakirstas su 
dribo į fotelį ir paskendęs min
tyse, ilgai ilgai sėdėjo lydėda
mas../ - ' : \ *

Susitikimas su feldinaršaĮu

aišku — fon Kliugė mus išda
vė ir perėjo, pas amerikiečius’■ 
...Tuojau po to, jis paskyrė 
f e 1 d m a ršą lą M o d ei jr vyriau siu o 
ju Vakarų fronto vadu. -f

Generolo tkideriano. “Kario 
Užrašuose” įrašyta: “Hitleris; 
išgirdęs būk feldmaršalas fon 
Kliugė vedąs kokias tai dery-. 
bas su priešu, buvo nepąprašį 
lai susijaudinęs ir įtūžęs, todėl 
įsakęs surasti jį ir tuojau pri-'J 
statvli i Berlvna’”-.; " Pusiau- 
naktį fiurerio štabe buvo gau
tas gen. Sberiacho pranešimas/ 
kad feldmaršalas fon^ Kliugė 
yra gyvas j r sveikas atvykęs į 
jo štabą.

Visai nesitikėdamas lo, kas Modeliu įvyki) La-Rpch-Gįjo- 
jam bevažinėjant fronte Hitlerį ne, kur. Miglelis P.^^kė, kąęl jis 
rio buvo padaryta, feldmarša! pąręikąįausią^ nedelsiant iš 
laą iki pat ryto tarėsi su gene-1 Rylų frpąlo į Vakarų frontą

pats Barzdukas neturėjo drąsos pasisakyti bent prieš vie 
ną Dr. Balio iškeltą mintį. Jis nedrįso liesti Dr. Balio kel 
tų faktų. Jis nepaneigė nei vieno. Jis tiktai apgailes
tauja dėl kelių dalykų. Pirmas ir pats blogiaųsiąs yra 
tas, kad Dr. Balys pasiuntė savo laišką į Naujienas. Ant
ras dalykas, jam nereikėjo eiti į viešumą. Pats Barzdu
kas gali eiti į viešumą, Lietuvių Fondo vadovybė galį eiti 
į viešumą, bet Dr. Balys neturėjo to daryti. Teisybę pa
sakius, L. Fondo ’Vabovybei nei šilta, nei šaltą. Jį nesisie
loja dėl to. Dr. Balys turėjo teisę minėtame susirinkime 
dalyvauti, jis turėjo teisę klausinėti vadovybę, jis ir vė
liau turi teisę rašyti Ir svarbiausia, jis turi teisę rašyti 
savo pastabas ten, kur jam labiausiai patinka, šitas rei
kalas mokytojui Barzdųkuį nepatinka/ Ji^ paskutiniame 
PL numeryje šitaip rašo:

“Eidamas į viešumą, dr. Balys, reikia spėti, ieško 
pritarėjų. Todėl šiam tikslui pasirinko Naujienas, 
kurios ir verčiasi iš priekabių ieškojimų. Prabilo 
bendru diktatininku tonų: jei ne taip, kaip aš noriu, 
tai boikotas. Mums gi daugiau’nieko nebelieka, tik 
suabejoti: kuo virstų lietuviukas tąutipįs įpūsų ’gy
venimas, jei kada jį lemtų mūsų diktatininkai?” (PL 
birželio numeris, 893 psl,). . . . .. .

Jeigu Naujienas verčiasi iš priekabių įėškojŲBų, tai 
Barzdukas yra diktatininkas. Kiekvienam susirinkime, 
kiekviename posėdyje jis diktavo savo valią, kol nuvedė 
Beųdfųomęnę prie liepto gsįlo. Jią yra susirūpinęs, kad 
7''jati'“pradėjo apie Bėjidruorųenę sttkrnotH Mū 
sų Žiclžjąuąipiį priekabė prip: pąrzdųkė. yrą tokią: jis yrą 
linkęs ąe mokyti, bet diktuoti. “DĮiktatįųįnkų” gadynė jau 
praėjo, prie jų ne gyvas gyvenimas, bet graboriai suki-

atsiminė kad feldmaršalas',vi
są laiką pasakojo apie sayo 
gyvenimaą, apie savp fcą* 
ęinę karjerą ir dąžųąi kar
tojo: “Viskas baigta,'baigta”... 
Ir kur tai matyta, kad aš, šią 
sunkią,
likčiau frontą,-.palikčiau savo 
kariuomenę!... Kaip •*jis” ga
lėjo taip manyti ir spręsti?...

v £ •Kopjcno miške buvo -numatytą 
atsikvėpti. Klermone apsistota 
papietauti. Ten, miške, fon 
Kliugė paprašė adjutantą pa 
duoti jam pietus atskirai, vie
nam ir dar pridūrė: “Nedels
kite pietauti, pert ketvirtį va
landos mes turime iš čia išvyk 
ti”... Tačiau felmaršalas iš ten 
nebeišvyko. Palydos nepastebė 
tas. jis atsiskyrė ir. paėjęs kiek

Gijos palankumo okupantui; 
dėka, ateis laikas, kai Draugb ’ 
redaktoriais taps vyrai, pėrė-į 
ję pionierių* .stovyklas--ir už-į 
grūdinu yilnjaug pjro.pa^n-Į 

. dos kursuose. Tai tada Drauge I 
vėl bus vedamasis apie tokį! 
leidinį, kur Lietuva nebus ats-į 
kirai pąžynaętą. '§et tada jau; 
bus (ižiaugiągiasį, kad kapita- t 
listings Ąrnęjikds lydinyje jau: 
dėdami žemėlapiai, kur Lie-ė 
tųva ^teisingai” įtraukta , į •; 
draugiškų tautų Sovietų Są-į 
jungoje tarpą. Ir baigiant ve- 
damajį, kap ir dabar Barono, 
bus pridėta, kad vis dar yra į 
jaunamo, kUrjs suklaidintas fa \

Pro- \
šalas. La-Rocb-Gijon 
Rugpjūčio 18 <L
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i,K. K. G. BALUKAS 
AKUISRMA IR MOTgRŲ 
GINEKQLQGIMf CHIRURGIJA 

6449 So. PvlaJu Rd, (Crawford
nodical BuUdingb LU 5-6446 

Fruma ligonius pagal sus; tarimą, 
neatsiliepiau skambinti 374-8004.

l DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ ia ŠLAFUMO TAKŲ 

CHIRŲAGUA
. Tęlef. 655-0433 T 

Fox Vai/ey Medical Center 
8c0 SUMMIT STREET -

ROUTE 58, ELGJN, ILLINOIS

<;R.PAUL V. DANGIS
f * 7 * ■* ' • _ .2

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS -* .. -■ - ’'. .
VVesichestęr Community klinikos 

* Med.oinos direktorius
193# S? Man h oi m Rd., Westchester, Hi. 
VALANDOS: 3—9 darbo d.enojnis ir 

kas antrą šeštadieni b- -3 vaL 
T e L: 562-2727 arba 567-2728

Rei.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISJNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
, ^JNEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

įl32'So. Kedzie Ave^ WA £2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 

- 'slliepia, skambinti Ml

;. !TEL>— BE 3-5893

DR; A; B. GLEVEGKAS 
;cGYDYTtijAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS
•3907- West 103rd Street

i Valandoj pagal susitarimu

-' ž 489-4441; 561 -4605
ODOS L4GOS- — CHtRU ftGUA ‘ ' 
/ JU02 N. 3WESTBRM AVĖ.
■ ; 5214 N. WESTERN AVE.
-Telefonas atsakomas 12. vaL

i k. FRANK PLECKAS
J f OPTOM&TRJSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
1 lirina/akis.' Pritaiko akinius ir 
4 - “contact lenses” .

susitarimą. Uždarvt* fyeč. 

dbLleona^«eibutis 
1 i PŪSLES*!R'■

-JlsFROŠTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

'.'aL aattad.. nuo 1—4 po pietą, 
?<‘kėtvirtad'. 'nuo 54-7 vai. vak....

ifileU 776-2330 
-*»L^3įja's' ref tėleL: '448-5545’

VYT. TAURAS 
G YDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

Becdi2?: }>rakilki/spee. MOTERŲ lipos 
' > 2652 WEST 59th STREET

J&d . 1 ^TeL PR 8-T223 -
QĘISOr.yAL.: pirnL, antrad., trečiad, 

t ir. penkt. 2-4 ir 6-8 vai’ vak. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu- laiku 

*. t • - pagal s tįsi tarimą. <

špionažas moderninėmis... hiatai P^eitė^ savo skridi- 
I '(Atkalta id 3 pel.).
I žemėn. Dėl to raažriaifg kas 

13-14 dienų jie k»ri paleisti į 
’ -erdves naują 'sateljtą.

Amerikiečių gi dabartinis 
‘Big Bird” satelitas, kuris yra 
saleil't^ ketvirtos kartos, lai
kosi erdvėje iki. I k) dienų ir 
liuaėj^ kits 14 dienų žemėn 3 
jenlnerių svo.įo, kapsulę su 

į -luoUaukouus. Tuo būdu, kų 
’ jovielaigati atsiekti 10 satefr- 

ų pagalba, amerikiečiai gau- 
la vieno “Big Bird” pagalba

Laciau, nežjūrini visų pir
menybių, amerikiečiai privalo . 
skaitytis su sovietų satelitais. 
Tuo jie neperseniausiai įsilL 
kinO- jį žvalgybos šaltiniai; paskel-

Tai buvo Vietnamo karo, lai bėr “Sirijos kariuomenės ju
tais. Amerikiečiai rengėsi iš
laisvinti paimtus į nelaisvę sa 
vus karius, kurie buvo laiko
mi šiaurės Vietname Son Tay 
stovykloje. Kad pasiruošus 
tam uždaviniui, kariniame ae 
ęodromę Eglin, Floridoje, a- 
merikiečiąi pasistatė Son Tay 
stovyklos tikrą kųpiją. Ten 
kariuoųięnė .ir pratinosi pra- savo klaidingą būklės įvertiai- 
vysti- tą operaciją. Kiekvieną mą. “Big Bird” nuotraukose 
kartą, kai tik sovietų žvalgo- jiems pavyko įžiūrėti silpną 
masis satelitas prisiartindavo, vietą egiptiečių pozicijose, ei- 
visi pastatai būdavo nugriau-'-nanėiose išilgai Suezo kanalo 
narai ir viskas būdavo užmas-’ — ir tiksliai, kaip tik toje vie- 
kuojama. Tačiau, nežiūrint vi'toje izraelitai puolė, pralaužė 
sų atsargumo priemonių, kai egiptiečių policiją ir apsupo 
amerikiečiai nusileido į Son jų armiją. 
Įay, stavyklą rado tuščią. Ar> 
sovieto satelitas įspėjo šiaurės 
vietnamiečius apie amerikie. & 
čių pasiruošimą, ar jie tą ži 
nią gavo kitų keliu — tikrai 
nėra žinoma, bet spėjama, kad 
tai buvo sovietų satelitas; kil
is tą operaciją sutrukdė

mo kryptį. Atrodė, kad jis pa
siuntė į žeipę kapsulę su fil- 

, niaia. Niekas, žinoma, to fak
to nepatvirtino, bet jei tas yra 
tiesa, tai kiniečiai savo tre. 
ėiuoju satelitu pasiekė techni
ką. kokią sovietai pasiekė lik 
po 19. skridimo metų, nes jie
ms. pasiųsti tokių kapsulę že
mėn pasisekė tik- 1974 m. cu<k 

jo- dį«*»ą iš. ^ahxt 3^.
radau ir geriajusios uuot- 

.raukos yra bevertės, jei * jos 
klaidingai skaitomos. Tokia ne 
maloni žmogiška klaida įvy
ko- prieš Yont-Kippur karą. .

Dar spalio 3 dieną anieri- 
* kiečių slopioji tarnyba (De
fence Intelligence Agency)t ko 
riai yra prieinami visi- slaptie- L

NEW YORKO DANGORAIŽIO PAVĖSYJE

MIRE PRANAS VAINAUSKAS
Birželio 1-8, New Yorke nū-1 Nuo 1911 ateitininkų orga-

desiai ij- egiptiečių kariuome- r« visuomenės'veikėjas ir po-! nizacijoje, o nuo 1945 krikš- 
nės. parengties padėtis laiko
ma pripuolama ir, matomai, 
jos nėra pasirengę didesnėms 
karinėms operacijoms”. Pras
linkus trim dienom, egiptiečiai 
drauge stt Sirija puolė Izraelį, 

Amerikiečiai visomis prie
monėmis, mėgino atitaisyti tą

Prie nuotraukų, kurias pa
gamina amerikiečių karo žval 
gyba, reikalinga dar pridėti ir 
tas nuotraukas, kurias daro ei 
vilinės erdvės tyrinėjimų sto
tys “Skylab” sistemos. Kad tai 
ne menkniekis, įrodo faktas, 

-kad, kai 1973 m. rugsėjo 25 d. 
Šiandien, abi didžiosios yak apie 2 savaitės prieš karo pra

džia, trys amerikieTių astro
nautai, išbuvę 59 dienas erd
vėje,, nusileido žemėn, karinė 
žvalgyba paėmė savo žinion 
visą, tą milžinišką .nuotraukų 
rinkinį kurį tie astronautai 
erdvėje pagamino. Tik atydžiai

stybės jau nebe vienos, erdvė
je.. Jos gavo naują konkuren
tą; in būtent,.‘Kiniją, 1974 m. 
liepos 26 d. išskrido' trečiasis 
kinu satelitas. Tai buvo/kinie 
ėjų špionažo prototipas. Kad 
tąip_ tikrai yra. amerikiečiai 
nustatė pagal satelito,./.sktidi- įvertinus visas nuotraukas,, jos 
mo liniją,.-kuri yra , tipiška buvo grąžintos NASAL Visos 
kaip tik. špionažo^, fotografu©- nuotraukos, kuriose matomi 
jautiems, satelitams. Kiekvie- bent koki kariški motyvai iki 
ną dieną,*’ lygiai 8 vai. ryto įr šios dienos yra laikomos, pas- 
4. vai. po pietų, šitas satelitas, lapty. 
pasirodo virš rusų-kiniečių. ru 
bežiaus — įtampos rajono. Der 
daugiau., nustebo amerikiečiai Miške gimęs, miške augęs 
ekspertai, kai tas kiniečių sa- išėjęs ant lauko, duoną raiko? 
telitas rugpiūčio mėn. gale-ne Medinė žagrė.

Iš Kario

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Nes tu esi Viešpats, mano prieglauda. Aukščiausiąjį tu padarei 
sau buveinę. Tau neatsitiks nieko pikta".

• * **^ Psalmė 91:9. 10.
Dievas yra taip patvarkęs, kad tik pilnai pasišventusieji ir ištikimieji 

tebus apsaugoti nuo suklupimo šitoje piktoje dienoje. Kiekvieną dieną 
mes išmokstame labiau įvertinti dieviškąsias geradarystes, kurios atidarė 
mums mūsų supratimo akis ir leidcj pamatyti dieviškojo Žodžio ir plano 
kilnumą ir gražumą. Todėl stengkimės visada būti įsišakniję ir stiprūs 
tikėjime ir visuomet pasirodykime ištikimais Viešpačiui ir nesiliaukime 
būti uolūs geruose darbuose. Nuolankumas ir paklusnumas Viešpačiui ir 
nepailsimas geruose darbuose yra Viešpačiui patinkamas.

Vi** fino, kad cotrtU yra iUun h paliečia kiekvieną. oet kur yra enk 
ru*.,. ji? I u klausimą atsako knyęutė ~ViHis po mirties", kurią gauafto 
aeMnktmll. Rašykit*:

* ŽAVISI 3715 WEST 66th $r R t ET CHICAGO, ILL. 6C629
> <’ AV RAITO TYRINĖTOJAI

Ii tikas Pranas Vainauskas, 78 ’čionių depiokratų partijos na
rnėtų amžiaus..

Buvo gimęs 1899 sausio 26' tro komiteto 
Gasčiūnų bažnytkaimyje, Jo- __ K......
niškįo valsčiuje, Šiaulių apskj (JAV). Nuo 1951 Vidurio Eu- 
rity. Mokėsi 'Mintaujoj, lietu
vių M; Yčo gimnazijoj Vorone 
že ir 1919 baigė gimnaziją! domojo komiteto narys, '1958 
Šiauliuose. Tais, pat metais sto- dalyvavo t'arpkontinentinėje 
jo savanoriu į Lietuvos ka_ krikščionių demokratų konfe- 
riuomenę, baigė. II karo mo- yencijoje Briuselyje; Politinė- 
kyklos lajtdą ir 1922 išėjo' at-J mis. temomis rašė 20 amžiuje, 
sargpn leitenanto laipsniu. 1922* Drauge, TėvynėB Sarge, Jau- 
-27 išklausė Lietuvos Ųniver-' nimo žygiuose, 
siteto teisių fakulteto teisių į 
skyrių. 1923 Klaipėdos krašto 
sukilimo savanoris dalyvis.1 
1923-24 Kauno apskrities že
mės tvarkytojas^ 1924-26 že
mė^ reformos departamento 
dįrektorūts, 1927-31 finansų mi 
nisterijos prekybos departa
mento vyt. referentas, 1934-39 
Klaipėdos uosto muitinės vir
šininkas, 1939 kovo 22 dalyva
vo derybose su. Vokietija dėl 
laisvosios zonos Klaipėdos uos 
te ir-1939-40 tos zonos valdy
bos narvs;

1941 Laikinosios Lietuvos vy 
riausybčs prekybos ministras. P° 19 ir 20 mylių per galo- 
1944 pasitraukė į Vokietiją, j 19/8, 1919 ir 1980 metais, 
1946-49 Lietuvos Raudonojo'*1” mPS 1985 metais. Kitais 
Kryžiaus vvr. valdvbos narvs. Naujais taupumo planais n urna-

>, 1982 me-. 1 
tais automobiliai su 1 galionu ku- • * 

fro važiuos po 24 mylias, ir 1983 * 
m. po. 26 mylias, per galoną. ...j l 

t;
Tokiais standartais būsią su- t 

taupoma po 10 bilijonų galionų 
gazolino kiekvienais metais.

rys, nuo 1927 tos partijos cen- 
narys, 1949-58 

centro komiteto pirmininkas

ropos krikščioniją demokratų 
sąjungos tarybos ir jos vyk-

t’arpkonti nentinėje

Nuliūdime liko žmona Emi
lija. .

(Elta)

W ASHINGTONASj — Trans- 
portaeijns sekretorius Brock 
Adams sekmadienį per CBS-TV 
pasakė, kad Jungtinėse Valsty-. 
bėse gaminamiems automobi
liams nustatyti kurui — gazoli
nui taupyti tokie-standartai: po 
22 mylias per galoną 19S1. me

stais ir po 27 mpg 1984 metais.
Kongresas jau yra, nustatęs

rlW atvyko-į JAV? Nuo 1951’1^ stadartų eilėje,
♦ . - T f • , •-» » . " •■>■» .■» ii4 z\mi1 i o i Cll 1Lietuvos Laisves komftetp, vy

ri ausiu * L re tu vos įsi ais vi n i m o
“komiteto ir Pavergtųjų Tautų
Seimo lietuvių delegacijos il
gametis narys. Leono XIII fon 
do valdybos narys.

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tek 737-8600
Te!. 737-8601

EUDEIKIGAIDAS ■■ DAIMIE
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tetr Y Ards 7-1741- 1742

4338-34 So. CALIFORNIA AVEN C E
Telefonas: LAfayette 3-0443

MODERNIŠKOS AiR-CONMTIONED KOPLYČIOS '

orthopedAs-pkotezistas 
Aparatai ^Protezai. Med Ban- 

[9 dažai. Speciali pagalba kojoms. 
(Arch Supports) ir L t.

MARIJAI JULIJAI BILITAVJČIŪTEI mirus,

2S£0 West 63rd St.', Chicago. 111. 60629
- Teręf.:. PRospect 6-5084

Tx< -' Gėlės visoms progoms 
/ BEVERLY MILLS GEuiraYČIA

* 2443 WEST &3r< STREET
TeUfinai: PR. 8-0333 ir PR 8-0834 

t rx Taip pat naujoji Barbaros ii
Gene Driship krautuvė 

..... . THE DAISY STORE 
■ 9918 Southwest Hwy, Oak Lawn,
U. J.-. Tek 499.1318

liūdesio prislėgtiems tėvams Antanui ir Na- į 
talijai, broliams Vytautui, Antanui ir seserei į 
Ritai su - šeimomis,, seserims Teresei, Naštų- į 
teiir Veronikai bei kitiems artimiesiems reiš- J 
kiame nuoširdžią užuojautą. ‘ ■ = I

Zarasiškių Klubo Valdyba ir Nariai i

• ’ TSVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street
H TeleL: GRovehill 5-2345-e

1410 So. 50th Ave., Cicero
J TtleLi TOwnhall 3-2108-3
Į TRYS MODžR^tSKGS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

; i
PEfcKRAŲSTYMAI

o vi h g
Lotrfirosi — Pilna apdraudė 

£EMA KAINA

i trr—Tii w ini ii

SUSIVIENIJIMAS

; . T»l. WA 5*8043

t i—in .. .................. .... i i i

MOVING
Apdrausti* perkrimtym** 

H jv*iriv *fitumŲ.
^-ANTANAS VILIMAS

Tai, 376-1882 irba 376-5996

. -a=a- a-i r-j-j..-

i SOPHIE BARČUS 
RADIJO IE1M0S VALANDOS 

Vito« preframe* K W0PA.

1490 kfl. A. NU

LUHivlv kasdien ano pfr-
i ujadienio iki penktadienio 12J0 

__ 1:00 vai. popet, — Šeštadieni 
ir <^kmadieni nuo 8:30 iki 8:30

Happy Hour Mushrooms « prfce-winning recipe at the State 
Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand corn, 
chips wine and other tasty ingredients combine In a rtrrffinf 

1 for fresh rmshroom caps to make a unique hot hors d’oeuvre.

Happy Hour Mushrooms matched away with the "Best of 
Show” award at the State Fair of Texas, and they are sure 
get equal billing at your party table I

This prise-winning recipe combines Fritos brand com dupe 
and Frtto-Lay brand dip mix witti cheese, seasoning and just the 
right amount of wtne for a tasty mixture to. top fresh mushroom 

. cape. Flashed under the broiler untfl brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms wfll be the star attraction at any 
festive occasion.

Happy Hour Mushrooms may be made tn advance and refrig
erated until party time. Brush the mushroom caps, with lemon 
juice or white wine before stuffing and they will retain tbeU 
fight color during cooking.

HAPFT HOUR MUSHROOMS
Fresh wuvteroams
Metted better

AM ERIKOJE

TeMLx HEmlock 4-2413 

7159 Saw MAPL1W00P AVt 

CHICAGO, ILL. 60621

M medlxnn>«iTed
; • 1 UMespoons 

IfUct 
1 clove

K cwp

* Ubleap^on*

Garlic, mince4 or 
Gr»tcd MonUrej JacM cbccae

-

Frito-Lay brand tooted onion dip mbt 
Finely ermbed Fritoa brand earn chip*

DKECZIONSt
Remove stenu from muthroom*. Wash capi m><1 brush vfth 

BieRed butter.
Combine softened, butter, garlc, and uratsd ebeese; mix vsOL 

Add wins, eor eaue^ dtp mix and crushed com ships to maha 
apaMA.

Fin mushroom eape with mixture. Place on baklnc sheet an4

SI — jhu mery larnauja Dėtuvių visuomenei ir išmokėjo da j 
giau kaip SKPTYN1US MILIJONUS dolerių savo apdraus 
uems nariams

SLA — didžiausi* lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy- 
dpdravaą it pesaipy. yr* pig1 nes SUSIVIE

NIJIMAS neieško pelno, o UJuą patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu^

SLA — jau turi daugiau, kaip tris iu puse mHifono doleriu kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis Čia gaH 
gauti įvairių Klasių re4KalMvg>^u*ias aporevdaK nuo ^lOu.UU 
iki $10.000.00. "

į , v ’ - - ■ -> 4 ■ . " ' - ' "T

— jaunimui duoda gerą Taupome|ą Apdraudę * Endowment In-
turaece, k Ml &Httų pinikai n Aukštojo mokslo stud!
Joms ir gyvenimo pradžiai.

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pitfią'TERM apdraudą. 
už $1,000 00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

— AKC1DKNTALE API>RAUDA naudinga visokio amžiaus asme- 
fiims. rekomenduojama lietuvišku KLUSU ir draugijų na
riams, Ųi^ SLQQO.OO akcidentalcs apdraudos mokestis $2 00 
f mrhm

rr. kuodis yra daugumoje lietuvių kolonijų Kreipkitės LKtfopu 
paaiškins apie SUSJVTKNUIMtf darbūC

(rausite spausdintai Informacija^ jeigu parašysiu

T LITHUANIAN AfJJANCE OF AMERICA 
■

307 WEST^tO STREET. NEW YORK, N. Y. 10001

SI.A

SI, A

SLA

—

Chicagoa

Laidotuvię
OireKtoriq
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

i ANTANAS M. PHILLIPS
t, TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

5307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: Y Arda 7-3401

X BUTKUS - YASAITIS
1446 So. 50th Avė-, Cicero, Ilk Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3315 So. LITUANTCA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1

(LACKAWICZ)
2424 ’WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlrg^ia ?-6«7X
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DL S74-441®

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-ltll
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Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė,— Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LSSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I

- T 1 PETRAS KAZANAUSKAS, Prttdentas

2212 W. Cermak Road • Chicago, III. Virginia 7-77'
DO V ANŲ PREKfiS BET KU

RIAI PROGAI.— kristalas, por- 
celanas, sidabras; gintaras, auk-

<7
________W! .*

___Kumis/ja_ir _ valdyba

CICERO
.JAV karo .yfe-Į) 

nų — VFW 9115 posto įvy- 
labaįjgražiai. pavykęs, -išva-. 
ųnas j gamtą,- N-.'-Riverside; 
McCormick mišką, 
aikučiai ir 'suaugusieji turė- 
vairiausjų prajųpgų: ^ciąuši- 
ir vandens balionų mėtymą, 
rios lenktynės ir t. t. Pramo- 
3 r vadovavo Jerry- Kasiniai- 
o visam išvažiavimui- Joųas 
unaitis,' nes komandierius 
nk Kucin tųiėjo dalyvauti 
tanų konvencijoje ir atvyko 

vėliau, 
važiavime dalyvavo nema- 
ir lietuvių, šaulių jaunimo 
>vas Antanas Markauskas 
o šokiams ir šiaip pajvairi-' 
ūką gražiomis muziko^ me- 
jomis. Išvykoje dalyvavo- 
ro Alto veikėjai Dr. Bronė r sinti 
iž. Viktoras Motušiai, • Lie-1 ’ 
ų Bendruomenės’ - R. ąpy- 
os pirmininkas inž. Stasys 
auskas su ponia, LB Tt. Cice- 
jylinkės pirm.-Stasys Prans- 
čius su ponia ir yaikučiąis'j 
ro ir jūrų šaulių solistė Ire- 
r - Bronius Petrauskai,. Bro-. 
• Baltrūnas, Jurgis' Peekys, 
mantas Valeika, kurs pada-

Ho mėnesį Toronte, Skulptorių 
darbai bus atrinkti trijų narių 
vertintojų komisijos,-sudarios 

llf'esld'laTvio ir lietuvio. ■

1 irštos - pagodos'
' dyfi ' ką dabarties balt iečių 
skulptoriai kuria, .pažadinti -vi
suomenės d ė m e^s j baltiečių|' 
skulptūrai rr* sudaryti sąlygai 
parduoti darbus’ battiečrų mencr 
rinkėjams. Į Į

Darbai ’ g^h’ būti abstraktiniag 
arba i-ėalistiniaFjlehgv’aV kijno| 
jami, paminkliniai; gilūs ar nė-| 
gilūs sienų bareljefai, biustai,; 
statulos- Gali būti? naudojama^ 
betkokia. medžiagai medis, aą-» 
dėklas,, raizgytas -stiklas (pleKi-*B yį ■ glass), elektra ir t.t. Į j

Mums’rūpi zniomų rį%ninią^. 
kų darbaj. įr kartuĮgahtiii.naujfc 
talentui,, kuriuo^ nerime-padrą-

1 7

- -■ f

Piešiniai, nuolrąukosi' nedide 
Ii modeliai numatomų .skulptū
rų arba patys darbai tūri būti 

^atsiųsti į Torontą iki 1977 m. 
spalio 1 d-, Iš tų darbų, bus su
daryta keliaūjanti./paiKūia ’ - ir 
veiks visų, spalio mėnesį. Tuo* 
mėtų bus j ieškoma užsakytojų 
Kūriniai turi būti pritvirtnti.

u
Bl
Ši

Doeuitz at Nuremberg” kny
gą. Recenzija tilpo Australijos

žurnalerĄ.~Vitkauskas yra jštei-' 
g^^įivadovauYa*“AVorId-'Vqde • 
Nęw$ Bprėau, ^1.,'
Jei^eyjpity, j?;

! Lietuvių Brighton 'Parko 
Motery Klubas rengia 4th Jply 
piknjk% OnųV'.jfruiguli^pės so
de. jpųa .skanių užkandžių, jgė-

■ rimų ir sriegus orkestras. Pra- 
įdžią 12 vaiandą| tiejKe 4 di 
BązVjsus kviečią

mailLzlb V aiClAd., AUlb LklUCL- i . . _. 1 22—T* 1 -

į -'^ Įmų). Prie jų .turi,4>ūti.rpęįdėti 
- -j ------ įrašai, j pažymint kampe dydį,

“medžiagą,- kainą," pavardę ir "au
toriaus; :arba, sąyiųiųk0 adresą, 

- SkuĮptęriai, Stujrie gabs užsaky- 
ihūs, gaus atitinkamą pranešt 
mą ir užbaigtus kūrinius turės 
atgabenti į Toron tą. ij,^ 
Wlandzio 1 d.'fTad jgajėjų^būti 
■ kataloguoti AABS parodai. _, x ’ 

Baigminė paroda bus sudary
ta iš užsakytų kūrinių* 4s tinka
mų pasiūlytųjų • ir-:jąu3 turimų 
skulptūrų priginalių arba re-J

► produkciniųl " f

rši įųvąžjjąvūsieji linksmai 
nažial. gamtoje praleido■ sek- 
ierri ir, nors buvo -viena' iš 
usiu metuose dienų*bet ėmė- 
;i (visiems .suvažiavusiems

jtytis į naniiis-?f’T ‘r H 
tas VFW ,9iiJ
masi Į tą pati mišką, Įvyks
iūčio mėp._21^dx _ ; d

' S. Paulauskas

Maltiečių skulptūros 
parodd- - :

tų Meno'centras skelbia't Iš ‘ parodos dalyvių, skulpto- 
ečiu skulptorių';'konkursą! h " " ’ ’
minė jų darbų paroda^-bus mokestis/už patarnavimus.'Kiek, 
ryta Baltietiškųjįj^Studijų vienas’ s^lįftętriuš{pats 
elėjimo Draugijos (Asso-J 
m for the Advancement j>f. 
c Studies —’AABŠ) stūdi- 
enų proga 1978 m. gegužės 
. Toronto -universitete.*/Ji 
» iki dešimtojo tarptautinio 
įtorių suvažiavimo birže- 
, •: v .» - i. • tl-Uc

- Ponia Eijana, GmiW, gyv. 
Crystal rtdkeA'IH^’’tapo Naujie
nų skaitytoja. Ji perėmė savorte sd papup^aląi ir , .brangenybės.
tūlės Valerijos'.^jj'pėriumėraį, ,Didelis44ir-18,k|. aukso gran- 
Pratęsdama ją, ponia Diana at- dinėlių;/pąsirijnkimas. TERRA 
siuntė, $4 : Napji^nų paramai-Latidara kasdien iki 5 vai., pirm.,
Paskutiniu * metu ji išsikėlė* į ir ketv. iln 8 vai/vak. šventadie- 
Freeport, III.“ -Dėkui už prenu
meratą, auką ir už palankius pa 
reiškimus..r ‘ v V

— Kazys A. Kebhs, iš Mar
quette Parko kiekviena proga

rarKe ir ten turėjonamusy-oU-.Ja^^^"jienU MfVEDAf ^ČIA-gąiima gan-

laukusi 82 m. amžiaus, ji likvi-- picnu'"er/.‘ ^ ti pas autorių: 112 Charlton
davo savo nuosavybę^V apsigy-- ir -^5-^ priS|t Ave.>WiHow Sprrūgš, IU. 6(148(i

Savorjaiš|<e jis tarp kita pareiš
kė: “Dirbkime ir nepavarkime, 
nes šiuose pasimetimo laikuose. 
Nau j įeitos' yra 5fpafii?Žai 'Reika
lingos”. Taip pat dėkui fdš apy
linkės Antanui - Kalmaūsk ui, 
siuntusiam $4. .. Ir-

■■ .>.7^' ' P

t. — žum- Arėjas Vrtkauskaš, 
pradėjęs^ spaudos darbą Lietį? 
voję nepriklausomybės kovų Iki 
kais būdamas kūrėiu-savanoriQj- 
bendFadaĖFbiauj'a . liėtuviškofe 
spaudojeįvairiais^-straipsniaiš 
bei humoristiniais poezijosJktLriį 
niaiš. ,Taik&pįuhksna^įįs~daž4 
naį paliečia -Lietuvos ir lietuvių 
reikhius savo skiltyje “Ameri- 
can Scene’j, kuri pasirodq;.įdai|- 
gelyje; .Iridinių^-^petgi^Azijos  ̂
kraštuose. Škifcįe jis taip pję 
rečehzūpjaėkaiTkuriuos Jrid®-'. 
nnfs. DąžpuCąitvigų'iKpy ;̂ leidė-: 
jai panaudoja j o. posakius kny- 
gų rekiamarirųųi. Paskutinių 
metu Amber' leidykla- New YprJ 
ke paprašė leidinio tpai)ąiidotj;: 

|A- Vitkausko ateUiėpĮinūs apie

, — PanhL.j^Anną Gudaitis iš 
Brighton Parko apylinkės tapo 
Naujieną* prėnumeratore. Rū- 
pindanfiėsi jos gerove, jas jai 
užsakė geroji duktė Jadvyga ir 
žentas Jonas Petraičiai- Naujoji
mūsų-skaitytoja p- A. Gudaitie
nė anksčiau gyveno Marquette. 
Parke ir ten turėjo narnusyrSu-

veno pas Petraičius? kurie rū
pinasi, kad jai naųjpję vietoje 
nebūtų nuobodu, kad‘nieko ne
trūktu. Sveikindami naujająj 
skaitytoją ir laimingu.motiną 
p. "A. Gudaitienę dėkojąme JLir 
-J^Petraičiams už jų lietuvišką 
apdairumą ir ..tokį" pavyzdžio 
vertą saro friieĮps mamytės su
pratimą' bei lietuviškos, spaudos 
■palaikymą. . ; !

— Nijolė Gvęrzdytė.iš Toron- 
įto, Kanados Lietuvių’ Jaunimo 
Sąjungos - ruošiamos" jaunimo 
stovyklos.Kalgaryje koordina-

rių bus1 imamas minimąlinis ?3

pasirūpinti _ sava<dąrbu t^ns- 
portuirdrauda.s *"

InformacijU’,ari fegistracijos 
=blanku. reikalu rašytini’-

. , Estonian,Art Centre, 
ytc/o •M^-Puiun'^BN--'

J eigų jdomaujatės1 įsigyti1 Jicij^/apylžikėjfe nelalrioiamo jtur- 
uosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
tor, vadovaujama h'etuviška'Įstaiga ^-": - : 3

ir ketv. iki 8 val/vak. šventadie
niais uždaryta. Adresas—Terra, 
3235-37W. 63 St., Chicago, Ill., 
tel. 434-4660. . ...

— Valdo V. Vaitiekūno kny
gą— Liet, Taut, .Reinkarnacinė

Kaina $10. (Pr.)

GRAŽUS BUNGALOW. 2 miegami 
ir valgomasis. Arti šv. Kryžiaus ligo
ninės.

2 BUTŲ puikus mūrinis, j vakarus 
nuo California Ave., arti parko.

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000,

ŠIMAITIS REALTY
- Notary Pu blic 

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

jams bus paskaita-apie - Ameri
kos lietuvių-spaudą;:*’ Ta proga 
ruošiąjp^;; periodinės; spaudos 
parodėlė. Ja rųpinasį- Antanas 
Vyšniauskas. ., j ; . --s

AR JAU PASIDAhfiTE 
h f SAVO iESTAiMENTĄ? 
A] Tuo reikalu^ jutris gaji. daug 
padėti t^iąinko Prano šulo pa- 
ruc^ta. teisėjo Alphonse Wells 
■peržiūrėta; ’‘Sūdifvoš’’ ’ išleista 
į^nyga —’1.. ;5 ■ .J

KAIP SUDAROMI
‘ T^I aMENTAI į 

Su legatiškotnis formomis Į 
Knyga ^šū lotinomis gauna

ma ‘Naujienę’ acĮministracijoj; 
Knygos kaina S3". -Su legaližko- 
mis formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde- 
*T->. --4 * ' * ’' -X'

riu siusti f-“Naujienos”. 1739 S, 
Halsted SU Chicago III. 60608.

f JstŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI

6 MIEGAMŲ mūrinė rezidencija su 
valgomu. 2 mašinų mūrinis garažas. 
Apyl. ’66 if Mozart; : R«

MODERNŪS butai — labai gerai’ 
laikytas.namas. Visi butai po 4į kamb. 
Prie 55 ir jčedzie. /

į 5AKRAT ZEMTS su dviem namais 
įr ^puikiu sodu prie 123-čios ir Ar- 
chęr.vKaina 397^00. _
' REMONTE 2 mūro namai po 4 bu
tus. kiekvienas^ 10 metų senumo. 
Abu $130,000. '

12 BŪTŲ MŪRAS, labai gerai pri
žiūrėtas. Geros pajamos, 63-čios ir 
Kominsky apylinkė;; $185,000.

60 AKRŲ farma į pietų vakarus nuo 
Lemento. Galimybė išdalyti sklypais. 
Kaina $5,500 už akrą.

BUDRAITIS REALTY

MŪSŲ MARQUETTE PARKE

6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė re: 
dencija prieš parką. Labai dideli ka 
bariai, vbriios, $26,000.

BIZNIERIUI didelis 56 pėdų p 
čio mūro namas ir garažas. Graži V 
ta. Labai nebrangus.

LIUKSUS NAUJAS 2 butų nanu 
Atskiri šildymai, 
laisvas pirkėjui, 
derėta kaina.

TVARKINGAS
jas gazu šildymas, 3 auto mūro gar 
žas, didelis sklypas.
$38,600.

C GRAŽIAI APKALTAS, su nau 
stogu, didelis. 2 aukštų namas. Na 
jas gazu šildymas, nauja elektra, dx 
gubai platus sklypas, labai pelni 
gas. Marquette Parko vakaruos 
$25,900.

Vienas butas j; 
Mūro garažas. N

3 butų mūras.. Na

Gage Parfc

REAL ESTATE

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

BUILDERS—AND CONTRACTORS 
Namo Statyba dr- Remontas"--

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI S

Turiu Chicagos mlesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningair 

KLAUDIJUS PUMPUTIS' 
4358 So. Washtenaw Ave.

^Tel. 927-3559

>

•W

23 Riverside Cres. 
Toronto, Ont, M6S 
CANADA 
Tel. 762-4394.’

p./,-’-. .

MEL? WANTED — MALK 
OarblninkyRaikla

? įvairi .apdrauda —. INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — patenkam
A nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chicago
- } - V S- Tel. 767-0600.

IBS.

įr
MARIA NOREIKIENlt — VYTAUTAS ŽUKAvoivas ... f 

..2698 Wert 69th Chicago, !!! 6062t » Tek.WA^Wj,
t-oi; .p,■ Didallt paairirtklmatĮtėHerrOštor {vairi*, ptakiįįtl 
- ‘ a. . -i42_ .*• -<•. ■■ ’ •- V - '■ ' ; . ■ • •’ . <-> W * L.. ' ’

Mini: 8K1?

£ V > ■ - . - 4. t- T . ' •» r ■ - r * C ^ - - - '< •* , ’ r- - -

rii';»- < -•* "j*-'
t.’- - . *
* ir . i

t t' X »J. r i-Z- ‘ s 4

‘AUTO BODY AND-FENDER COM
BINATION^ MAN. Must be experienc
ed. Steady: 3518-24 West. 63.. St____

.11 APARTMENTS .1 OFFICE
Full basement. .Near 67th &

,, „Rockwell.
AL’.F. EDWARDS REAL ESTATE 

>' RET 5-B082 or 376-0273

TAISAU IR DAŽAU 
' ' NAMUS

IR VISKĄ NAME
Telefonuoti:- 1 

476-7727 arba 523-9367 
, ALEKSAS. 4..

DarbinlnkiV.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN
* - Nuosavybes — kitur1

6705 Gulf Blvd., SV Petersburg Beach, EL. 33706 
Tel. 813-367-1791 dieną arba 813—360-0744 vakare.

. Nj

JEEX0B3 K«ntet «uėjo M aetip Minint U 8 
Amerikos Ilstovta dienrsš&o ftelgėjos M 
ans ir ifflrtant bfttino pareigas 
Mimas NsnjiaxQ platinimo rijos.

JUKOS tvirtai stovi Ir kovoja, rt Ltetsvot te 1 
aridanjoa te BMMėdaaoe į aasdėrfaa M’ ok

JIEHCS palaiko visas Hetovlq taBokrattnes pupas, jrą keedras lastfts* 
djas Ir remia vlsq llettrrig bendruosius darbas bst tfkstns.

LĖKTUVĄ-;.'
Cosrtios I^arcels , Express Corp.

, . MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICB 
2501 W. 69th St., Chicago, IIL «0629.— Tsl, WA 5-27tf

3333 Sc. Halstad Ft„ Chicago, IIL 60606. — Tek 2544MB

asrMant pir»efc

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija JubUieJinfu metu prop 
dama platinimo rijti kreipiasi j visus Betartus pasekti lietuvftko* 
dos pirmūnu pavyzdUals užsiprenumeruojant Naujiena* tfkila sudaryti 
dinę tolimesniems darbams ne tik laikraMo. bet Ir visos lieMjoa.

HUOJA: Chlcagole Ir Kanadoje metame — SMM, paaal me»v — flKM, 
trims mėn. — S8J0, vienam mėn. tt-OO. KHeae JAV vietom «M»ame 
— $26.00, pusei mėty — |U40, vienom atan. — MJE Uiatonluo-

km nandoti žemiau eaučią atkarpą.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii vardintomis knygomis, 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose. ?
z Kap^lnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimu nuo bolševikų ir gyvenimu tremtinių stovyk
lose Vokietijoje^ 273 pat, kietais drobės viršeliais kaina 4 <tol

Juorai Kap»činskak IfEIVIO DALIA. Atsiminimai. ItėMo Dalia 
i vra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikęje beįri- 

kuriančio ir patvariai įsikūrusio..asmens istorija. Knyga gausiai Blu- 
struota. 300 psL'Kaina 7 dcL . r . ; <• ' v/

ČIKAGlETtS ISroollAl KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininku ase. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, kj ji ten mitė, kokias 
kalbas girdėjo ir ‘ ‘ k ‘ “ *------ ------ '

, Išversta i anglų 1
M. Zottenko  -------------------- — -- -------- —,

80 satyrinių novelių, 199 pu*U kaina S3. S 3; < į

D. Kuralfk, KELIONI | AMARUS GILUJNtS UŽDANGOS. Ao- 
tariaus pastabtma neapgauna Xntmtfato tr agitpropo propaganda bei

Mušt špeakTand-'’ understand English, 
v Hours, daily Jropi-S P.M- .to^’J'P-MA 

;Saturaays^-įfrom.J7'"A.M. to .2..P.M».
l ^23^Ž2ž; '
v gS^AUTOUClįtffiCif'
i -įj.*? 305^s^llertori/Avel /*® -'

| REIKALInGA MOTERIS ^ gj’venti 
•kartuyif^JižįurČtr Vyrjwi' kznžiąus 
ligotą moterį. Duodamas kambarys, 
maistas ir alga. Prašoma teirautis po 
630 'val. vak. Tel. 434-9589.
•4 . ; •
HELI* WANTED — MALS-FEMALE

Reikia Darbimnkv fe Darbininkių
1 "jnJ

: European trained , „ A

c I C Į
needed ’ to ^ol-k inf 

GEORGETTE KLINGER
SKIN CARE SALON 

^License needed.
< ///TEL. 787-4300 1

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

,’A famous name in Southern Building 

Regionai Office Cameo Tower Build

ing. .- . ... ,,
Į -J. 7234 West North Avenue 

Elmwood Park, Illinois 60635
L. ■ • •Area Code 312 7714200

|' '■ ANNA DOCHES
Lithuanian' Representative

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA

Tiktai $98 pusmečiui automobiili 
Liability apdraudimas pensininkam 

.Kreiptis 5 '
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. , 
52M775

1

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas- 
. 2646 WEST 69th STREET

Teist: REpublIė 7-1941

RENTING IN GENERAL
N u «• m o i,

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pw vientotelj 
ivttalUntok 
Chtesgoje

^NORMANĄ 
URŠTEINĄ

TeL 263-582® 
(ištaigos) ir

' 677-8489

185 North Wabash Areno*
BREXrEPORTE išnuomojamas 3 

kambariu butas SU' baldais ar be jų, j 
3548 S. Emerald.

Telefonuoti LA 3-1387. .

MISCELLANEOUS for sale 
. ■ / IvilrOi Pirdivlmaf1

' PIZZERIA. , RESTAURANT AND .
: COCKTAIL LOUNGE \ ■ .-

iFully equipped — building.with 2 
apartments. • ‘ J

Near 47th ’tt. Western. -• ? ■ * *r ■
M. F. ERWARDS REAL ESTATE

į RE 5-8082 or-. 585-2121 ; ,s, -< j

M. ž I M K U S
*■ Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu ‘ 
iškvietimai, pildomi-pilietybės pra-Į 
žyma i ir kitokį blankai

11 —— ■ 1 —‘

PERRY PLAZA MOTEL' 
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark 

Alberta* ir Kastutė Rožėnal, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai 
Spalvota TV. šildomas maudymo 

si baseinas, telefonas, valkams žaidi 
mo aikštelė. Galime rerervuoti tel 

.501-623-9814.
* Pasakyti tiesą šiais laikais 

yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
kos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon« 
irontacijos, nors dabar daug 
cas non Įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . 'š
t Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantij ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje. ,

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity- 

4‘ i A« ii*

BEST THINGS IN UFE?

|jall Frank Zapolft 
3208’/a W.VStti St, 

GA 4-8654

State Farm Lite Insurance Co^pa^y

YARDS. DR VARDAS

RESAS J. toju*.
Ac

±,<;Jtw*-
O&IVl HtARTWHl

[DIENOS,
9 South Halsted St 
licago, HL 60608

Prof. P. Pakarki!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pal. dokumentuota Istorinė stadija apie prtmj Ūkimą. 
Kalni XX

Vincą* lemaftf*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIM PAKAITI J K

jai žmonės pasakė. 95 w»I. $1AO^-Yra taip pat* 
^TYRINĖS NOVRLAS. GenlaJMa- nm rąžytojo

KaA____ V M r ' *» -'f

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 
Chicago, HI. 60632. Tel. YA 7-5980

tte ir kiti leidiniai yra gaununl <. 1) \

NAUJIINOSB, 4739 U. MAUTID *T«, CHICAGO, HA.

Md ar

CAREFUL!
Only you

fortrt firwl

Siunčiu •__ dob Naujieną prarrarnaratai, luhUKJtak
’ x - « ' * Aa •(« . ■ • ♦ - » • | l

y<Jtu* prog* paremdamas lietuviiką spaudą*

Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaitės fustpafi-

HGH» HEART

xAMjMiwm, OHCAsa I, BX— Thursday, Janą 30, 1977J . • ’


