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IZRAELIS H ALESTINIECBAIGIA PASITARIMUS NAUJAIPANAMOS KANALO SUTARČIAI
Uragvajaus karo vadovybė pranešė, kad 

1981 metais valdžią perleis civiliams
PANAMA, sostinė. — Diplomatų tarpe vyrauja įsitikinimas 

kad šios savaitės pabaigoje bus aptarti patys paskutiniai Pana
mos kanalo sutarties paragrafai.

Į Panamą atskrido JAV diplo
matai pasitarimams baigti. Tik
rų žinių dar nėra, jos nepaskelb 
tos, bet vyriausybės sluoksniai 
tvirtina, kad JAV pasiūliusios 
mokėti Panamai 50 milijonų do 
lerių kiekvieną metą.

Jos jokiu būdu negalės mokė
ti Panamos pareikalautų penkių 
bilijonų. Amerikiečiams pigiau 
apsieitų iškasi naują kanalą, 
negu mokėti panamiečiams pa
reikalautus penkis bilijonus.
Panamai labai reikalingi pinigai

Panamiečiai norėjo, kad JAV 
pačioje pradžioje jiems duotų 
460 milijonų dolerių, o. vėliau 
kiekvieną metą^ mokėtų po 150 

ž milijonui Amerikiečiai sutiko 
kiekvieną metą mokėti po 50 mi 
lijonų, bet jokia būdu nepajėgs 

” mokėti tokiosdidėlės sumos.
'• Pasirašius naują Panamos su

tartį, kanalą kontroliuos nė'tik' 
JAV, bet ir Panama. JAV nori,

- kad Panamos zonoje būtų ramu, 
kariams nereikėtų visą laiką da 
boti trafiko kenkėjų. Gerai pa
ruošti teroristai gali kanalui len 
gvai pakenkti, .. ■

Pagal naują susitarimą, pas 
kutinis Amerikos karys išvyks 

’ iš Panamos 1999 metų gruodžio 
31 diena. v

Kairieji Prancūzai 
suskilo dėl atomų

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
ambicingas kairiųjų susivieniji
mas antradienį viešai suskilo. 
Skilimo priežastis — branduoli 
niai ginklai. Ta “skizma” gali 
turėti rimtas pasekmes ateinantį 
kovo mėnesį per rinkimus. Gin 
čai prasidėjo, kai komunistų par 
tijos lyderis George Marchais 
savo laikraščio pirmame pusla
pyje paklausė ar jo sąjunginin
kai socialistai sako teisybę apie 
savo atominių ginklų politiką.

• Socialistų vadas Francois Mit 
terrand atmetė komunistų lini
ją, reikalaujančią išmesti į šaš- 
lavyną prancūzų atominius gin 
klus. Dabar balsuotojai nebeži-

turės atominius ginklus, jei • so-, 
cialistų-komuhistų t susivieniji-. 
mas laimės rinkimus. į.- -

■: ' B ■

Kiekvienos didesnės tarptautinės įtampos metu Berlyne dar labiau nuotaikos 'įsitempia. Sovietu aprėdyti ir 
apmokyti pasienio sargai kulkosvaidžiais saugo siena Jie nepaleidžia akies nuo šautuvo net ir tuo atveju, kai prie 
sienos atžygiuoja naujas dalinys sargyboms pakeisti. Komunistai bijo, kad komunistinės (Vokietijos gyventojai 
masėmis nebėgtu į Vakarus-

Svarsto uždrausti 
plastikines bonkas

WASHINGTON. — U. S. Apy

Kanados aviacijoj streikas
OTTAWA, Ontario. Reaguoda 

mi į federalinės valdžios pagra 
.sinimą įstatymu keliu baigti de 
vynis ihėnėsius besitęsiančius 
ginčus dėl kontrakto Kanados 
2,200 oro trafiko kontrolierių 
praėjusį sekmadienį sustabdė 
visoje šalyje aviacijos tarnybą. 
Transporto ministeris Otto Long 
pareiškė kad šį antradienį su
šaukiamas iš vasaros atostogųj - - * w io vaoaxvo

garos Apeliacijų teisėjas Dar-Į parlamentas išleisti įstatymą,
niel Davidson parėmė Maisto 
ir Vaistų Adminintracijos nusis 
tatymą uždrausti plastikos bon- 
kas, pagamintas iš acrilonitrile, 
kurios jau plačiai pradedamos 
raudoti vaisių sunkoms, ir kt. 
geriamie maisto produktams 
laikyti. Kadangi iš tokių bonkų 
acrylonitrile chemikalas persisun 
kia į įpiltą gėralą, jis patampa 
to produkto priedas, bet eksperi 
mentai su gyvuliukais duodant 
jiems acrylonitrile gerti su van 
deniu žymiai sumažinę tų gyvo 
liukų svorį ir parodę kitokių ne 
igiamų efektų.

Plastikinės bonkas gaminan
čios dvi kompanijos įrodinėja, 
kad jos yra sveikos. FDA paliko 
iki rugsėjo 19 dienos adminis
tracines teisės teisėjui nuspręs 
ti ar tų bonkų tolimesnę produk 
ciją uždrausti ar leisti.

kuriuo būtų .įsakyta baigti Ka
nados Oro Trafiko Kontrolierių 
Sąjungos streikas ir būtų pada
rytas privalomas kontraktas. Air 
Canada ir CP Air pareiškė, kad 
beveik visas oru susisiekimas 
Kanados viduje sustabdytas, o 
tarptautinis apribotas. Abidvi 
didžiosios kompanijos pranešė, 
kad jos savo keleivius autobu
sais vežios į artimiausius pasie 
nių aerodromus.

Ad 
įsi

NIKOZIJA, Kipro sala. Jung 
tinių Valstybių tarpininkauto- 
jas Clark Clifford antradienį 
pasakė, kad Kipro prezidentui 
Makarios mirus, šios salos grįži 
mas į taiką gali ilgiau nusitęsti, 
kadangi tą salą nori gauti visą 
ir graikai ir turkai. Clifford pa 
sakė, kad taikos pastangas už
delsia ne tiek Makarios mirtis, 
kiek “rinkimai kitose šalyse”, 
reikia suprasti Turkijoje, kur 
rinkimų rezultate sudaryta sil
pna valdžia.

pasienio ^sargybas
WASHINGTON, D. C. — 

ministracijos tarpe vyrauja 
tikinimas, kad -būtinai reikia
pertvarkyti visas Amerikos pa
sienio sargybas.'Dabartiniu me
tu yra kelios įstaigon, kurios pr: 
valo daboti visą pasienį. Bet tos 
įstaigos rūpinasi tiktai viena 
maža pasienienio, reikalus tvar
kančia dalimi. Vieni rūpinasi 
muitais, antri pasais, tretieji 
įsibrovėliais be vizos ir dauge 
lis kitų reikalų. Veikia 800 įsta
tymų pasienio reikalams tvar
kyti. Reikalas susikomplikavo, 
kai paskelbta 200 mylių vandenų, 
zona Reikia prižiūrėti tuos van 
denis. Vyrauja įsitikinimas, kad 
visas pasienio reikalas privalo 
būti pertvarkytas, viskas turėtų 
būti vienos gerai administruoja
mos įstaigos žinioje.

ŠIAURĖS IR VIDURIO EUROPOJE VASAROS ŠIEMET VISAI NEBUVO
Prisibijoma, kad dėl taršos klimatas kinta

HAMBURGAS .'(dpąT. -b-Kašršiemęt' norėtų pabėgti nuo'ka- 
tąstyopiškos vasaros, tam tikrai septynių mylių batų nepakak. 
.Norint pamatyti saulę, reikia keletą valandų lėktuvu skristi.

Prancūzijos laikraščiai poEti-rmitetui, kuris šią problemą ti
nes žinias nukėlė' į: paskutinius 
puslapius,' pirmuosius užleisda
mi vasaros orui. Vienintelę išim 
tį sudaro Viduržemio pajūriai, 
kur ir šešėlyje temperatūra lai 
kosi po 30° C. ■ '

Didžiojoj Britanijoj visus blo 
gus. orus pralenkė šiometiniš. 
Švedijoje lietingnausiam šiame 
šimtmetyje liepos mėnesiui bai 

, giantis daugeHs žmonių pradeda 
tikėti, kad nauja ledų gadynė 1 
artėja. Net tradiciniai šiltos va 
saros kontinentalinėje Europo
je, pav. Maskvoje šiemet nebe 
ta kaip būdavo. Sovietų sostinė 
pirmadienį, po trijų šalto lietaus 
dienų pranešė temperatūros 150 
su troškiu oru ir sunkiais debe
simis aptrauktu dangumi.

Italijoje, kur metų metais 
oras būdavo vienintelis, kuriam 
gali pilnai pasitikėti, šiaurinėje 
dalyje, karts nuo karto sugadina 
mas per Alpių kalnus prasiver 
žiančiais šaltais vėjais su lietum J '
ir darganomis, žodžiu, 1977 me 
tų vasara niekam nepatinka.

Pakistane, Tailande ir Malay- 
zijoje valstiečiai jau du mėne
siai meldžia-neišmeldžia monsu- 
no lietų. Pietų Korėjoje dėl saus 
ros gresia rimtas pavojus ryžių 
derliui.

Tik j pietus nuo Ekvatoriaus, 
Rio de Janeiro mieste visi pa
tenkinti, nes šiuo metu ten pa
prastai yra pats žiemos vidurys 
o šiemet Kapakabana paplūdy-i 
niuose mergaitės bikini užsisegu 
sios saulėje kepinasi.

WASHINGTON.
Naujai paskelbtas mokslinis ra 
portas perspėję, kad tolimesnis 
akmens degalų ypač anglies var 
toj imas, gali dar labiau padidin 
ti anglinio dvidegio dujų nuo
šimtį atmosferoje su katastro-lsekė šiaurės Atlanto Sutarčių 
fiškomis pasekmėmis. Dr. Ro- Organizacija (NATO) ir pranešė v0 buvęs New Yorko Altos pirm, 
ger Revele, vadovaujantis ko- atitinkamoms JAV įstaigoms. Varnas, demokraų veikėjas J.

ria, skatina pradėti tirti, kokios 
numatomos pasekmės anglies dvi 
degiui padaugėjus. Trynimų ta
ryba perspėja, kad tolimesnis 
akmeninių (alyvos, akmens ang 
lies) degalų energijai varjimas 
anglies dvidegio stmosferoje iki 
2,000 metų padaugės ketverio- 
pai o apie 2150 metus aštuone- 
riopai.

• Sen- Church Kuboje
SEN. — Frank Church (D.- 
Id.) Prezidento paskolintu lėktų 
vu pirmadienį atskrido į Kubą 
■tikslu su Fideliu Castro išdisku 
tuoti visą eilę klausimų^ Nuo 

11961 metų, kai su Kuba nutrū 
ko visi santykiai,’ pinifą įkartą 
Havanos aerodrome,n senatorių 
Frank Church atlakinęs mėly
nai baltas Ameriks karinis lė- 
tuvas nusileido Jose Marti aę-' 
rodrome. ' '

BEGIN PALESTINIEČIUS PREYGLNO NACIAMS, ŽYDU ŽUDIKAMS 
Sekretorius Vance patarė žydams ieškoti 

būdų taikai Artimuose Rytuose
JERUZAI-E, Izraelis. — Atskridusį sekretorių Cyrus R. Van

ce pasitiko Izraelio užsienio reikalų ministeris Moišė Dajanas. Jau 
pačiame aerodrome keliuose sveikinimo žodžiuose Izraelio gene
rolas ir užsienio ministeris pareiškė, kad Izraelis su palestinie
čiais nesitars ir j Ženevos konferenciją nevažiuos. Visa palesti
niečių organizacija yra sudaryta Izraeliui išgriauti, todėl Izrae
lis su tokiais žmonėmis į jokias derybas neis.

Susitikimo metu ministeris Da 
Į jan pareiškė savo apgailestavimą, 
kad amerikiečiai suėjo į kontak
tą su palestiniečiais. Dajan ban
dė įtikinti sekretorių, kad iš to
kių pasitarimų nieko neišeis, nes 
palestiniečiai siekia ne taikos, bet 
visiško Izraelio išnaikinimo. Sek 
retorius nieko Dajanui neatsakė, 

|bet prižadėjo savo nuomonę pa
rinkimai ir krašto valdymas bus reikšti pirmo posėdžio metu, 
perduotas, rinkimus laimėjusiai 
politinei partijai. ,

Pasirodo, kad krašto adminis,1 
tracija sukelia dideliu rūpesčiu ■ .. .. . .
karo vadovybei. Kariai apmojo teisėjus, valstybės vyiąis į 
kyti krašto sienoms ginti, bet j banketą Vancei sutikti. Parlamęn 
krašto'administracijos reikalai to. ritmuose'suėjo apie 300 žydų, 
jiems, yrai-nau^-^lykas-.-— v. užgirdo daabrtinės vyriau 

* ; sybės poziciją sekretoriaus Van-
■_ Trumpam laikui, -pavojaus...n^ ces bandymams taikos siekti ir 
tu kariai privalo visas • pareigas ^giuo reikau atsakingos yyriausy- 
eiti, bet ilgesniam laikui admi
nistruoti krašto finansus, užsie
nio reikalus, darbo santykius 
jiems'tyra žymiai sunkiau. .

Kariams valdymas 
sukelia rūpesčiu

MONTEVIDEO, Uragvajus.
— Uragvająus. karo vadovybė 
oficialiai visiems- krašto gyven
tojams pranešė, kad 1981 me
tais krašte bus pravesti laisvi

Izraelio-vyriausybė pirmą Van 
ces atvykimo dieną; sukvietė vi
sus parlamento narius ir įtakįn- 
gesnius Izraelio ądministrato-

-.kurie užgirdo daabrtinės vyriau 
sybės poziciją sekretoriaus Van
ces bandymams taikos siekti ir

(UPI).

NlTAUTYBIŲ REIKALAI WASHINGTON©KONFERENCIJOJE
Afrikos juodieji 
degina lūšnynus

CAPE TOWN, Pietų Afrika, 
— šio miesto įnamiai antradienį 
pradėjo deginti savo lūšnas, pro 
testuodami prieš valdžios įsaky 
mą juos perkelti į “juodųjų tė
viškę, o jų lūšnyną buldozeriais 
sulyginti į laukai bet daugumas 
jų nenori persikelti.

Cape Town miesto srityje yra 
3,600 tokių lūšnų, kuriose gy
vena 26 tūkstančiai juodųjų ir 
mišrių rasių asmenų. Vietos juo 
džių reikalų tarybai įsakyta vi 
są sritį apvalyti nuo įnamių 
(squatters) stovyklų ir nepai
sant kunigų, labdaros organiza
cijų ir pačių “skvaterių”- pasi
priešinimo, pirmadienį buldize 
riai atriedėjo pradėti savo dar 
bą, kurį saugojo policija. Bet tik 
vienas iškeliamasis sviedė vieną 
akmenį, daugiau incidentu nebu 
vo.

Dr. K 'Šidlauskas, Amerikos 
Lietuvių Tarybos vicepirminin 
kas, sugrįžęs iš JAV demokra
tų partijos centro rugp. 2 d. su 
šauktos JAV Demokratų tauty
bių tarybos konferencijos Wa
shingtone, painformavo, 
ten buvo svarstomi žmogaus 
teisių ir laisvių klausimai. Kon 
ferencija vyko kongreso atsto
vų rūmuose.

Konferencijai vadovavo tau
tybių tarybos pirmininkas Ro
bert F. Wagner, buvęs New 
Yorko meras. Dalyvavo ir de
mokratų centro pirm. Kenneth 
Curtis. Demokratai yra pasiry
žę plėsti tautybių tarybos veiki 
mą ir stiprinti žmogaus teisių 
gynimą. Dr. J. Genys iškėlė rei
kalą, 
būtų 
rėjas 
Buvo
kratų partijos centras tą reika
lą prez. Carteriui yra priminęs. 
Konferencijoje buvo atkreiptas 
dėmesys, kad Helsinkio komisi
joje Washingtone nėra tauty
bių atstovo, taip pat nėra tau
tybių atstovo nė JAV delegaci
joje Belgrade. Konferencija į 
tai atkreipė dėmesį.

kad prie JAV prezidento 
paskirtas specialus pata- 
etninių grupių reikalams, 
pranešta, kad pats demo-

Nasvytiš ir L. Bendruomenės ats 
tovas R. česonis.

Lietuvių pareiškimai
Helsinkio komisijai 

f

JAV komisija Europos saugu

bės pažiūrą Į visus pasitarimus.
Izraelio premjeras Menahem 

Begin pačioje pradžioje pareiškė, 
kad palestiniečiai yra ne kas ki
tas, kaip šių laikų hunai. Palesti
niečių veiklos ir darbo čarteris 
yra ne kas kitas, kai Hitlerio pa 
rašytas “Mein Krampfas.” Jis 
bankete pareiškė, kad neįvyks jo 
kios Ženevos konferencijos, jeigu 
planuojama ją padaryti su pales 
tiniečiais. Pagaliau izrelitai šiuo 
reikalu turi veto teisę. Jie pa
naudos tą teisę, palestiniečiams 
sustabdyti, jeigu nebus kitų 
priemonių. Nei vienas žydų poli 
tikas taip žiauriai neatsiliepė 
apie palestiniečius, kaip tai pa
darė premjeras Begin.

Gana ilgą kalbą pasakė sek-

Žinoma Sovietų paslaptis
WASHINGTON. — Aviation 

Week ir Space Technology pir
madienį paskelbė iš Severomors 
ko, šiaurės Rusijoje, žinią kad 
ten randasi naujos konstrukci
jos sovietų povandeninis narlai- 
vis kuris bus apginkluotas dau
gybiniais balistiniais sviediniais. 
To nardlaivio, pavadinto kodo 
vardu Typhon, konstrukciją su

kad (m,° ir bendradarbiavimo klausi 
mams, sudaryta stebėti, kaip 
vykdomi Helsinkio susitarimai, 
išleido tris tomus jai pateiktų retorius Vance. Jis priminė su- 
liudijimų, pavadintų “Hearings sirinkusiems Izraelio vadams, 
Before the Commission on Se
curity ..and Cooperation in Eu
rope”. -Antrame tome pirmiau
sia yra įdėtas Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininko dr. K. 
Robelio liudijimas, kuriame buvo 
išryškinta, kaip rusai raudono
sios armijos pagalba okupavo 
Lietuvą,-kaip vykdo rusifikaci-1 
ją, kaip laužo sąžinės bei kitas 
žmonių laisves. Pažymėjęs kad 
žmonių teisių laužymas ir prie 
vartinė okupacija yra priešingi 
Helsinkio susitarimų dvasiai, 
dr. Kl Bobelis kėlė reikalą, kad 
Lietuvos ir kitų Baltijos kraštų 
gyventojams būtų grąžinta lais 
vė ir nepriklausomybė, naudo
jantis laisvo apsisprendimo tei
se.

Gausioje konferencijoje daly
vavo įvairių tautybių atstovai, 
iš lietuvių, be minėtųjų Altos 
atstovų dr. K. Šidlausko ir dr. 
J. Genio, konferencijoje dalyva-

Tame pat tome išspausdin
tas ir turiningas Lietuvių žmo
gaus teisių komisijos pirminio 
ko dr. D. Krivicko raportas ir 
LB pirmininko S. A. Gečio pareis 
kimas apie lietuvių teisių varžy 
mą Sovietų Sąjungoj bei apie 
paneigimą laisvo apsisprendimo 
teisės. -

.kad, negalima visą laiką Arti
muose Rytuose laikyti karo sto 
vį. Artimiems Rytams reikalin
ga taika ne tik čia gyvenan
čioms tautoms, bet ir visam pa 
šauliui. Jis priminė Izraeliui kad 
JAV yra rėmusios Izraelį pavo
jaus metu. Jos ir šianien neleis 
kaimynams Izraelio išnaikinti, 
bet Izraelis privalo suprasti, kad 
Artimiems Rytams reikalinga 
taika. Jis priminė izraelitams 
jų vadu padarytus pažadus ne
grobti svetimų žemių, nevartoti 
jėgos, bet ieškoti būdų taikiai 
sugyventi. Sekretoriui buvo ga 
na sunku kalbėti labai įkalu
siems Izraelio patriotams, bet 
jis padarė labai rimtą įspūdį su 
sirinkusiems. Manoma, kad Iz
raelis visdėlto bandys siekti tai
kos ir pasinaudos sekretoriaus 
Vance patirtimi ir dabartinė
mis taikai siekti nuotaikomis.

ORAS5

ALTo Informacija
kiltas, drėgnas
Teka — 5:40; leidžiasi — 8:03



JONAS A. MARKUS. Ph. D.

So,n,nępfeld.ę tebęvykdoma. Gausy kr.ygy
opie ČIA. V'is n.e.oiškio$ tikrosios Bay cf Pigs nesėkmės

Vis tebevykstant tiltų siaty-. Knygos kritikai abęįpją kai 
bai ir vadinamam 'bendradarbis kurių tiesioginės kalbos citatų 
vimui, o jais nejučiomis vyk- autentiškumu. l>et nepneštarau 
danf vi n p.- smerktą genocidinę ja jų esmei. Kalbant apie auto- 
Soniienle dto doktriną, tenka ląų ir jo rašymo būdą, nepamirš 
kreipti dėmėsi ne tik į komu- tina, kad jis kadaise buvo akto- 
rlstų taktiką, bet ir į tiltų sta-! rius ir savo patirti išnaudojo pa 
ribos vynaus.ą kontraktorių! trauklesniam knygos skaity- 
C.jt.ai meligence Agency, ži-Jmui, įvykius ir jų detales kartu 
n.mą C1A vardu. Šj organizaci-■ su autorium ir kitais veikėjais 
ja yra teigiamas veiksnys, savo pergyvenant. Knygoje pasireiš 
30 metų veikloje turėjusi visą kianti ČIA kritika yra be pykčio 
eilę žymių sėkmių, betgi pada- ir be pagiežos, daugiausia šukei 
riusi ir nedovanotinų klaidų, ta laiko dvasios ir pasireišku- 
taip pat įvykdžiusi mums nepri- sios isterikes. j;? sir--. \ • 
imtinų bei nepageidautinių nu
rodymų ar uždavinių.

Neskaitant šmeižikų ir kenkė 
jų. kaip Agee. Marks ir Marchet 
ti, paskutiniu metu knygų rinko 
je galima gauti rimtų studijų 
ir kitokio pobūdžio leidinių apie 
ČIA.

Praeitą kartą minėjau ilgame 
čio pareigūno Harry Rositzke 
knygą apie ČIA operacijas. 
Verta dėmesio ir susikompro
mitavusio Watergate aferoje 
aukšto pareigūno, romantiko 
gyvenime ir literatūroje Howard 
Hunt atsiminimų knyga apie 
kubiečių pasiruošimą invazijai

manos

Balys

iuodant aktyviausius kubiečių 
patriotus į Fidel Castro rankas, 
taip kaip kadaise buvo atiduo
tas žurnalistas Deksnys į mane
vruojančios sovietų kariuome
nės ir milicijos spąstus Palangos 
pajūryje.

H. Hung knygos veikėjas, mi 
nimas Knight slapyvardžiu Da
vid; A. Phillips, sąžiningai tar
navęs ČIA 25 metus, parašė kny 
ga ?“The -Night Watch” (Athe- 
neum, 320 psi., £9.95). Nors kai 
kuriuos epizodus autorius suka 
rikatūrina, bet tai nė kiek ne
kelia‘paskelbtiems duomenims 
ir tiesai, tik pasakojimui sutei
kia literatūrine forma ir sužadi-' 
gna’ tolimesnį skaitymą bei pa
lengvina įvykių sekimą.

GAISRAI 
r (Tęsiny*)

Taip pat Sasnavos valsčiuje vienas ūkininkas pasik
vietė jaunimą vakaroti. Kaimynai suprato kuriam tiks
lui toji vakaronė reikalinga. Tą vakarą sudegė to ūkinin
ko kluonas. Buvo nustatyta, kad kluone buvo tik trupu
tį šiaudų ir iš namiškių niekas iš buto nebuvo išėjęs, va
dinas, namiškiai padegti negalėjo.

Padegimai buvo atliekami įvairiais būdais. Dažniau
šiai į šiaudus įkišdavo skardinę su benzinu, sujungdavę 
tam tikru šniūru ir tą šniūrą uždegdavo. Šniūras išlėto 
degdamas pasiekdavo benziną ir kildavo gaisras.

“Negailestinga” būdavo ir perkūnija, žiūrėk dan
gus niaukiasi, pradeda žaibuoti, griaustinis dar vos tik 
girdimas, o jau vienoje vietoje matosi gaisras.

Vieną malonų šiltą vakarą, temstant, Prienų gyven
tojai spėliojo, jog .turi būti lietus, nes labai vaikai dūks
ta. Alytaus pusėje pradėjo žaibuoti, o apie. Šilavotą, Bal
bieriškį, Jėzno pusėje, apie Butrimonis prasidėjo gais
rai. Dar Prienuose nelijo, p Pakuonio pusėje pasirodė 
gaisro pošvaistė. Niekas tuo nesistebėjo — gal taip tu
rėjo būti? ? . c ? - -

Na, jeigu kas padegdavo savo trobesius ir gaudavo 
apdraudimo pinigus, nieko baisaus, bet kai tuo padary
davo kitiems žalą — biauru. O panašiai atsitikdavo.

Ties Marijampolės miestu, laukuose ūkininkas Oza- 
bėnas pasistatydino naują lentų gražų kluoną, bet apd
rausti nesiskubino. Treigys, turėjo seną autobusą. Važi
nėti netiko. Už autobusą vienas šoferis-siūlė 200 Lt., bet 
Treigy s. nepardavė. Gatvėje laikyti automašinas buvo 
draudžiama. Treigys garažo neturėjo, todėl paprašė Ozą '• 
bėną leisti jam laikinai autobusą pastatyti jo kluone, šis 
sutiko. Autobuso motoras, neveikė — sų. talkininkais, bu-. - 
vo į kluoną įstumtas. .

Vieną vakarą, drėgnam orui esant, 'O'ząbęno kluj)/ U 
nas užsidegė ir, žinomą, kartu šų autobusu^ sudegė, 
na padegant niekas.-ir.nieko.npj^ątėitąčjau.it^imąą-bųr..^ 
vo jog-tą bus atlikęs buvęs-to-autobuso-šoferis Vamągi^^ 
ris. Kvotą darė krim. polĮčgą. .Bux9..išąKkjuto#>|(ąd «ąpto- I 
busąs buvo apdraustas . į4.0(jp, ąųjįobuso *
savininkę namie nebuvo:; jiš'būvg^vyKęš nilp Marijam
polės. ųžr20 kilometriį. Gajsr^vįk^^^^^i^ggyjJ| 
susirinkusių žmonių kortomis loštif^Bf^oš^ant^ 

-y r-. ___ _ ,-j-, .. . . Jriui suskaudėjo viduriaiTikijWto-
Viensm veiksnių ir veikėjų po' tųi, toto- pat jaukiant pasitari-hokiė nauji pasiūlymai Šviečia. *so nepradėjo leisti, be to, paragi • buU pradėto degti'Ožąbenb KuAnM. 'A •' -

i___ x: ur___ rr? v , ■ rai 7 rri• ts’ ___ c __ nn ik awns fain J ; .. ' ' . - -
” .’ Kvotos daviniai-rodė^k'ad-idttonb^ 4SifiWfihgai pa- :

■jo reikiamų pastangų-daugiau degtas ir tą bus padaręs Varnagiris,, bęt pądegąnt ųiękąs .j: 
jaunimėlio pritraukti. Tūrėtų |. nematę.' ProkjirpraŠ
tarti, kaį. išsįyaūto geru^ mo- .pjo-pinigusgavo,.oQzabėnas,—... . . ._ 

Siaučiant 'gaisrams ūldūoseb ■į-4<<i^mi^A'?i^|gti ir I.

Dienoraščio būdu Phillips apra 
šq savo veiklą ir pasiruošimus 
invazijai į Kubą Gvatemalos 
džiunglėse, taip pat liečia ir pa
čią invaziją. Kaip žinoma, tos in 
važi j os vietovės pavadinimas — 
Kiaulių įlanka, atitinka tragiš
ką finalą.

Nežiūrint pasireiškiančios ČIA 
bei žinių rinkimo ir į jas reaga 
vimo tarnybos kritikos, šioje 
knygoje ir gyvenime jauti aiš-j 
kią išvadą; valstybė bei tauta į 
negali būti be žinių tarnybos bei' 
institucijos, kol nebus tikra ir, 
kol nebus aiškių duomenų apie 
KGB likvidaciją. Tam dalykui esate svetimų valstybių agentu, 
jokių ženklų dar nėra ir nenu- tai prašau apleisti šią patalpą... 
matoma. ' Kilo nemaloni tyla, o po salę

; l.-l <-s i » zx. mmetnLivmA 'TVTl 1 rFGfTI 1 OI

Išsamiausią knygą apie ČIA 
bed kitas žinių agentūras, parašė* 
Ray S. Cline, bet apie ją sekan-l

mintimis nepasinaudojo, vadina 
si, nenorėjo, kad daugiau atža 

llyno mokyklas lankytų.
Reikia ką nors kaltinti dėl 

__  _ ' ' t. mažėjimo. Aišku, savo daro ir 
vieną ar du rašinėlius, susiju- džia. Pernai rašinys bus buvęs nutautėjimas, bet tas atvejis ne

JONAS VAIČIŪNAS .

Prieš pradedant mokslo metus
t' ■

Beveik kasmet parašydavau sius šunaujų mokslo metų pra-

pabrėžiamas, o pabrėžiami lai
kraščiai ir rašė j ai, neva mokyk
las griauną...

Lengva kaltinti kitus, bet 
i tenka apsižiūrėti apie savo “kro

nepaskelbtas, neš gerokai pri
virė košės Bendruomneės švie
čiamoji (net nesakau “švieti
mo” J. V.) vadovybė. Išleistieji 
kupini okupanto-propagandos va. _ -
dovėliai buvo, sulaikę jau pa-ib1^! ’•^cas Jame slypi. Kad ne- 
mirkintą rašale plunksną.. -

Tie vadovėliaį ir šiandien dau

klajojo nuostabumo žvilgsniai 
Pagaliau vienas paklausė:

— Ar ir Amerikos ? ■ ‘ ’
-------- - , Ū Amerikos, nęs-čią gęjyje lituanistinių mokyklų gu 

Grįžtant prie savųjų reikalų ^us_ svarstomi svarbus reikalai, įj prįęš lietuviškojo atžalyno 
ir problemų, kurių daugumą su- j hečią tik Lietuvą ir lietuvius, pastabias akis, -prąsikišdami la
kelė tiltų statyba ir statytojai!“ atsakė dr. Grigaitis. kiaušiai - su nuotraukomis, ke-
bei jų padėjėjai, man prisimena j yra aišku, kad kai kurių or- įfiančiomis dabartinį gerbūvį pa 
Įvykis, buvęs prieš virš 30 metų.’•’■•ganizaeijų viršūnėse yra sveti-'dergtoje tėvynėje, šmeižiančio- 
Jis šiandien yra daug aktuaies- nias idėjas pronaguojančių ir pra»'tnis nepriklausomos Lietuvos ląi 
n:s ir reikalingesnis įgyvendini; ktikupjančių asmenų. Artėjantjkotarpį. Niekas nieko nepadėjo: 
mo- - įrudęnįųįjfO su jų^ir veiklos męjfokie pra^maip^kie įrodymai^

T 71 v. rn 1 - .. •»-, i . . t — - . X l _ — ... —- J ? J *   _J. — J_    Z 1 * 7 •» <->

'sėdžiui pirmininkauti buvo išri mų toiy 'Alto ‘ir Bendruomenės^rioji vadovybė, deja, matyt, žį- 
rinktas Amerikos Lietuvių Ta atstovų, tenka abejoti, ar šis’|pQjo, ką darantįnes, kitaip, tų 
rybos sekretorius dr. Pijus Gri dr.„ Grigąįįią svarbus klausimas^n.ėlemtų knygų jaų.sehiar hebū 
gailis.. Prieš oficialiai atidafy- ir pareiškimas bus pakartotas Jfų buvę, — jos. šu pelenais būtų 
damas posėdį jis pareiškė: visų Ifl^uvru-bendrai gerovei ir f nugaravusios pas ;tėvelį Bręžnę-

’R- 7‘ -"; ' '-į.: ■ — 
lę Jaunų tėvų nesupratimas, gal 
lir nerįžtingumas,- gal nenoras 
Fpyktis su naujos šviesybės ne- 
:šėjais sustabdė didesnį pasiprie 
išinimą. C-
1' Netrukus ir vėl lietuviukai 
‘atsivers tas nelemtas knygas.

Štai-, pasigirsta melagingų bal 
-su, nei ir didžiosios lietuvių spau 
■dos puslapiuose, net ir vedamuo 
šiuose redaktorių rašiniuose, 
kad, girdi, atsiranda lietuviškų 
jų mękyklų. griovėjų;’einančių 
prieš jąs, tpų^dąų^į lįętuvišką- 
jį darbą.

•Ęąįp, sa.u nprų Gerbiamas

, ję. spą.ųdoję, toXvi ■ n.^su 
j-ęas.iįę^jję&. k- Jūs*, t^up bųt,

lįįęsų jų ųębuyo ijf dąĮbaję nępa. 
Pagaliau, joks, lail^pąštis. nęspąųs 

,dih,tų įtaigoj irų,ų, kąd- li tuąnjs ti- 
,nės mokyklos nereikalingos, kad 
Jiętųyipkas- švietiipas. panąikin- 
tinąg, Ir. joks, tikras, lietuvis ne 

.drįstų to tapti, YPSČ viešai,
l^ei juoktis, neį pykti, nei kei 

i;k.tU. Tęks. mriąs jaųyrą^ viršum 
įribps, noriųt ką noys sųijaikinti 
1,ar suniekinti. Tokį męlą nąųdo- 
Ijo, ir naudoja, (be abejonės, ir 

naudos). Lietuvos kitų kraštų 
pavergėjas, nes tai vienintelė 
priemonė, išlaikyti demogogiška. 
jai dikatūraL 

p Jeigu jau sakyti, tai visišką , 
teisybę, būtent: mokiniai mo- 
kyklųse mažėja, ųiekas j.ok>y 
priemonių nėjome ' jose kaip 
ners išlaikyti daugiau lietuviur 
kų j<y:e. Naujos šyję^nfl nėščiai' 
paposėdžiauja, pašieflekp, vieną 
kit-n, straipsni trūk&siia: leiskit 
vaikus į lit. mckyklą*. Bet šian 

.‘dien t io maža ką t epasieksi, nes 
rdalis. jaunesnių levą tęs lietu- atminties. J. V.)” 
viškos. spaudos neperskaito, čia' Meldžiamės; “Dieve, Kuris lei 

|> įtaigoj fanai turėtų būti visai ki-tdai tautas ir įkvėpei joms lais-
tokic. Esu kelis kariua rašęs, vės troškimą... “Taip, Dievas lei 

.kaip ir ką reikėtų daryti, bet, (fo tautas, leįdo įvairias kalbas 
p deja, šuns, balsas į dangų neina: Jo žemėje. Kas
— _ _____1 ‘a... ’ - v

— .Jei kuris nors iš Tamstų vienybei .̂'

tomorrow, today will be 
yesterday.

Join the Payroll Savin# Piw

maturity of i yr*** (AMX th t Srat 
Banda ar* r»ę> J kxrt. ar »Ub or daaf 
Wbm nrwd*d. they ca n ba ertai ad at yno 
bardklntensat ia not «ubjecl ta stata ar l 
income Ux*\ and .‘edera^ t« W W 
deferred aatd

The future can be too late 
for saving. So if you wanf 
security, you’d better start 
today. ' _

The Payroll Savings Plar 
makes it easy. Because an 
amount you choose is aut*, 
matically set aside from, 
each paycheck to buy U. A 
Savings Bonds. That way, 
your savings build, year

| reiktų kitiems pradėti tų “kro- 
melių”, atsiprašant, blusinėti, ir 
aiškinti, kas ten iš tikrųjų sly
pi--

Kartoju, jeigu, jau sakyti, tai 
tik tikrą ir nesumušamą teisy
bę: ponios ir ponai švietėjai tu
rėtų tarti, kad, atsiradus mokyk 
lose' kpntraversinių vadovėlių, 
kai kurie tėvai atsiėmė iš mo
kyklų savo mažuosius, kiti iš vi

no ir savo pažįstamus taip pa
daryti. Turėtų tarti, kad nedė-

kytojus, pedagogus, turinčius 
įtakos visuomenės tarpe ir ge
bančius ne vieną lelijėlę ar dobi 

•lėlį laimėti.

• Turėtų prisipažinti savo, kal-

; iij-š J iwftnwB > ifeiVVirh irwr

c. ..

policija susirūpina.-.-Ęąrtąisr, savaitėgafcrai i 
įvykdąvoz Ap.skrįtięs ponija X

tybęs, -Ites'vis^tiek, anksčiau arfiėši kriminalinės^ porcijos- - - A į

" Paaiškėjo, jog miskus. gaji |
ūkininkai tod,ęl, kad mišką |

vėliau, kiti jas pripažins. . >
Tauta negailestinga jos niekin l . . . . T'jtojamš, tauta istorijos eigoje mę j. 

ikintojus smerkė, ir. pasmerkė, o 
fkėlė didvyrius, kovojusius už 
; tautos, išlikimą ir-jos gerovę, 
s Kaą rąšė ar rašp spaudoje, apie 
į netinkamus yądovėlrus/kąą ran, •n>Tx--rax-Tr7 x------ ----------------«»-----—’------
:da geresniu siūlymų, — štai,' ūkininkams. nepąUkp,. Ątsiratfo tam
.Miegąs Skaitytojau, tie ir. vądį- trukdymas. Vienam reikėjo, ko. ndrs neaušto, iš
mami lietuviškojo švietimo prie-, m^0 pąrsįnę§^ kitam degtjįn^Įės pasig^mįrtti. įąijįi, prą- 
, b; ąš, nieko, nebodamas, ramiai ,’dėjp bijoti, kąd, ^ojicija ęrįę k,Q. nępri^ab^iį ir Qal 
;meįį. tai tie lietuyiškojo švię tikdėl tę; pašįįdą, gandas, jog miškus pądęgįąėją apie 
,timo priešai, kurie išleido ir prie (Višakio. Brūdą gyvenąs. Žemaitaitis, bet niekas,sakė,' jo tą 
mė tokius, vadovėlius, nęs jię,ei-į da^ba atliekant nematęs. • - r -- - ; c- 
na prieš tiesą, prieš gryną tau į, " . • - . •

tos išlaikymą, prieš nepriklauso 
’mą Lietuvą. ,

Aišku, pagaliau, ar ne?-
Visi šmeižtai, melai, demago 

gijos įsigriso iki gyvo- kaulo.! 
Mano bičiuliai neretai daro man policija, 
priekaištus: girdi, tu per I 
švelnus. Jeigu jau sakyti, tai I 
tvirtai ir drūtai... Lr, iš tikrųjų, 
teks taip ir pradėti, nes nema
tyt, kad gražus ir bičiuliškas 
Žodis bent kiek veiktų.

Ne, apie jokios nuolaidas ne
gali būti anė mažiausios kalbos. 
Visur ir visuomet nuolaidos bū. 
tinos. nes, jeigu jų nei iš vięnos, 
nei iš kitos pusės nebūti), jo7 
kiam susitarimui durys neatsi- svarbūs ir reikšmingi. Apie juos 
darys. galima rašyti ir rašyti, išsakyti

tai, kas būtina, kad nenuvažiuo 
tume “ant paskambu”, kaip nu
važiavo senieji caristinės Rusi
jos pabėgėliai, kada įt jų. tarpą 
pradėjo infiltruoti paruoštus 
agentus, o senieji emigrantai daž 
nai nepajėgė suprasti, kas čia 
dabar darosi, anol dr. Markaus. 
Kviečiu visus nepatingėti, — 
rėkte rėkti, šaukte šaukti, kad,

i čia bus, kada ei pagaliau, ir pasimetusi visuomę 
niekas mano (ir kitų, rašėjų) 1 narna prieš Dievo valią?.. nės dalelė atbustų.

.-vyko. z -j ' - :
Nųolą,tinj£- -gft kąimus. policijos- sukin^jM^kšiSy-atro-

Kąrtą kilus gaisrui, nuo tos vietos ėjo. žmogus. Poli
cija jį sulaikė, atėmė degtukus, rūkalus ir pradėjo kvos
ti. ... . ’ J. ' .

I — Tai ką, tamstai patinka, kai miškai degą? — kląųs.ė

— Koks čia gali būti patikimas, — atsakė. . .__
— Jei nepatinka, tai kuriems galams padeginėti? - • • i
— Ar pasiutot? Argi'aš padegiau, kas matė?
— Tai kas padegė, jei ne tamstai Juk ten buvai ir iš

ten eini. • - - ‘
(Bus. daugiau)

Toks ir panašūs reikalai itin

■

ętsit'kijrris skirtingas, 
rris’minkime Kristaus žodžįus: 
‘ Krs papiktins bent vieną iš šių 
mažutė iy, neregės dangaus ka
ralystės per amžius (kartota iŠ

Taip, lietuviškosios mokyklos 
į reikalingos. Trys tpągnpdiniai . ■ 
bruožai, Išlikti gyvais f tėvai, lie 
tuviška mokykla ir lietuviška 
šventovė. Leiskime vaikus į lię- 
tuviškas mokyklas- ir veskime į • 
lietuviškas pamaldas. Jas stipria 
kime ir gerink i me, -ypač, ta prąs 
me, kad atsisakytume noo kny- . 
gų, nežiūrint kad j 03 ir ka,'in 
kokių švitalų būtų atneštos.' Iš
likime ištikimi; iki galę; kaip, vie 
nas. - ■ ‘

'‘Paimkim arklą, knygą, lygą 
ir eikim Lietuvos kelto” 1
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Kanados
^OKUPANTUI NEBŪSIME 

d i AMŽINI VERGAI

SLA 72 ku°P°s Ą. Padplskio 
sodyboje, Paris, Ont., suruošto
je gegužinėje tos kuopos pir
mininkus J.Šarąpnickas pasa
kė juripingą kalbą, kuri čia pla- 
čjau atpasakojama:
įs^;72kuopa jau: kelinti mę r tQs tautos, dall{,iausia st; Ca- 
tai iš eilės ruošiamose geguži- tharines lie(uviu pastangomis, 
irėse pagerbia pasižymėjusius apsijungė j ben(lr<ž koniitetą, 
asmenis, kovojančius okupuoto- kad bQtQ svaresnis balsas pa. 
^.Lietuvoje už pagrindines žmo Uekti sovietų nusikaltimus Ka- 
^iis tėjseš. • įnados valdžiai: Tam komitetui
ii Kas žino dabartinę sovietųpriklauso lietuviai, latviai, es- 
okupaciją, kas žino, jog kas me tai, čekai, vengrai, ukrainiečiai, 
tai vis; daręsi žiauresnė dvasinė' lenkai, o svarbesniuose nutari- 
okupaeija pavergtoje Lietuvoje, j mų reikalavimuose talkina ir 
pareiga verčia mus’susirūpinti,'žydų komitetas. Kadangi lietu- 
parėiga mus iverčia pagerbti jvių maža kolonija St. Cathari
nes asmenis, jų darbus iškelti' nėję, bet pareiga vertė tokį ko- 
įįyiėšūbiąi' Jęr nies neatkreipsi-įmitetą suorganizuoti, nes kur 
lite; dėmesio j-tuos mūsų san-Į liečia sovietų nusikaltimus oku- 

- brolius, lovojahčiiis prieš žiau- [puotoje Lietuvoje, išreiškiami 
. na sovietų okupaciją pavergtoje protestai ne vien lietuvių, bet 
Lietuvoje, istorija -mus pakai- [bendro komiteto vardu, šis ko7 
iįps: • i ' • tmitetas turi ’šarterį ir gali or-
r’ ganizuoti komitetus visoje

.'^Mės."gnxMine iš okupuotos nadoje. 
Lietuvos pabėgėlių šauksmą:* Paskutiniai šio komiteto ..... .. .

darosė salėse, bet viešai. Ruoš- J m. gruodžio 28 d.
kįie viešas demonstracijas, ra- reikšmingi, nes j tuos debatus 
Šykite į spaudų lietuvių ir to pasisekė, inž. Stepono šetkaus 
krašto, kur gyvenate. Tas daug pastangomis, įtraukti iš Otavos 
padeda sovietų okupuotoje Lie-Į federalinės valdžios parlamen- 
ttiveįė kovojantiems už laisvę ir į tarą Gilbert. Parent ir vietos 
jagrindines žmogaus teises. ’valdžios atstovą ir St. Cathari-

nėse pagerbia pasižymėjusius

1976 m. gruodžio mėn. 28 d. 
St. Catharinėje, Ontario, inž. 
Stepono šetkaus iniciatyva bu
vo suorganizuoti politiniai de
batai, liečiantys komunistinės 
sovietų Rusijos, Rytų Europos 
okupaciją ir tų tautų pavergimo 
nusikaltimų iškėlimas į viešu
mą.

Sovietų Rytų Europos paverg 
St: Ca-

apsijungė į bendrų komitetą,

ganizuoti komitetus visoje Ka-

_____  ... > su-
Datigiaū protestuokite ir ne už šaukti politiniai debatai 1976 

—:A_.- r>.._x I— ------ 1--- no j buvo labai
Magdalena B. Stankūnienė

ttivoje kovojautiems už laisvę ir i tarų Gilbert Parent ir vietos

r NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
Ks-s® Lietuviškąjį pamabį 

A—' ’ .f - •

į; W •$»-. WtoRlu [r paveikslais apraio PamarL senos

į-.‘.įįrĖį&Ėtatid pašto reikia pridėti dar 50 tentų.

y ’naujienos .
? AČ: ' . ItoUe. Htlated St, Chicago, HL 60608 

- ;j*-t4'-V'**?'-7 - , < ■

nes dienraščio reporterį, kuris 
sekančią dieną tinkamai apra
šė įvykusių debatų diskusijas, 
apie padėtį sovietų okupuotuo
se kraštuose. Per tuos debatus 
inž. Steponas Petkus iškėlė ir 
Kęstučio Jokubyno nesekmes 
norint atvykti pas brolį į Ha
miltoną dėl sovietų trukdy
mo. Iš Ottavos parlamento ats
tovas, išklausęs apie Kęstučio 
Jokubyno nesekmes, viešai pa
reiškė: “Nuvykęs Į Ottavą per
duosiu Kanados premjerui jū
sų prašymą ir kas bus reikalin
ga, viską darysime, kad Kęstu
tis Jokubynas atvyktų į Kana-

Ona Poškienė yra 70 metų 
amžiaus ir nežiūrint metų skai
čiaus yra pasiryžusi atsižadėti 
laisvės dėl kitų ir turi drąsos 
Helsinkio konferencijos nutari
mų pažeidimus registruoti ir įs
pėti sovietus, kad būtų vykdo
mi.

W ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO- 

l, lMVOMENtS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS

Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-
UM- ' - ________________  .... -_______ $8.00

$2.00

$2.00

xtfetiais, rietoje $4.00 dabar tik 
__J$ ;’riršeBala tik ~ ~ j -____________________
AŲKITA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Europą įspūdžiai. Dabar tik ___________
paštu, atsiuntus čakĮ arba money orderi pris

? J lialnaa pridedant 50c, persiuntimo Išlaidoms.
* -.‘■ST.'* • ’■.X'L 'J ' - ■- ‘ •

ST, CHICAGO, ILL. 10608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
JumMeA A KISS IN THE DARK. Pikantišku Ir intymiu nuotykiu 

amašnaai, patarti Iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 M Kataa 83J0.

•b.‘; Dr. Juons X Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijot 
santrauka nno ptt aenulu amžių iki pokario metu. Vidutinio formato, 142 
PA, kainuoja $£(».

<r---Dr.ufeenė ». Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tinto bnętaL paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istoriją 
111 mA Kabia *8.00. Kietais viršeliais $4.00.

J kum yr* tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 
įsigyti stxTIsnktn* | Naujienas arba atsiuntus čeki >rŪtir U

HM Bėith H<l«Ud Street, CMear®, HL 98
-*<*** • -'■-•s . - * e

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Ma«1l*N«M faltma p»vt| pvlklv knyrv, kurie* p«puol bet kokie 

.•:.?u'aiZwXw melntlkH, MM GRĮŽTAME. įdomūs jauntj dienų

??’ ~ 907 pgl KJtfRjt S5.
' A.; PakeMftt*. METAI PRAEITYJE. Netolimu įvykių prisimini- 

it laiko |vyHų Lietuvoje Ir Vokietijoje «prajym*L suskirs
tyti j 13 dilių. 296 psL. kaina SS.

_• Dr. «MP* Oriniu*. ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomu, Gra
nito rirleliaia. 838 p«L Kaina $8.00. _Mtakžtalį viri $5.06

‘ Fra*. VML llrSka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ "iSTO-“ 
RUA. I dalia. 308 pat, Irifta — S3,00, minkytais rir- 
Wit* — $3,00; U dalia, 225 pat, įrišta — $3,00. minkJ-

Anglijos naujienoj
— L iepos 29 d. Lietuvių Na

muose su Londone gyvenančių 
egzilų vadovybėmis ir spaudos 
atstovais turėjo pasika’Jeėjimą 
T. Venclova. Kalbėtojas apibudi 
no Helsinkio nutarimų vykdy
mui sekti Lietuvoje eigą ir at
sakinėjo į klausimus.

Į
— .Londone mirė Eduardas j 

Abukavičius. Antrojo karo me- j 
tu velionis buvo įsijungęs į tė
vynės laisvinimo kovas ir daly
vavo įvairiuose frontuose. Mirė 
pakirstas skaudžios vėžio ligos.

— Rugpjūčio 2 d. Studijų Sa 
vaitės ekskursija apžiūrėjo Lon 
dono įžymenybes. Ta proga eks 
kurstantai aplankė ir Londono 
lietuvių bažnyčią. Tos dienos va 
kare Lietuvių Namuose jiems 
buvo suruoštas priėmimas.

• — Londone lankėsi atvykęs iš

ir išvykstant išleistuves. Rug
pjūčio 3 d. mielas svečias sugrį 
žo į Ameriką.

— londone serga P. Pu palai 
gis. Jam buvo padaryta sudėtin 
ga kojos e-eracija. Dabar jis 
sveiksta savo namuose.

boję 
vo i

Londone staibiai mirė An
tanas Bernotas. Velionis kurį 
laika gyveno Kaune ir tarnavo 
policijoje.

— I.ondohe keletą dienų viešė 
jo A. Ragauskas, atvažiavęs iš i 
Cicero. Mielas svečias keliolika į 
metų ankščiau yra gyvenęs Lon 
done. Aktyviai dirbo Londono lie i 
tuvių chore ir Meno sambūryje. 
Tai su dainomis ir vaidyba aplan 

, kė visas Anglijos lietuvių kolo 
Į nijas. Londone gyvenantieji 
ginklo draugai jam Sporto ir 

Elizabetho N. J., V. Mamaitis. '■ Socialinio klubo salėje suruošė 
Apsistojęs Lietuvių Namuose priėmimą. Rugpjūčio 3 d. A. Ra 
atšventė savo vardadienį ir 70 m. gauskas sugrįžo Į Ameriką, 
amžiaus sukoktį. Keletą dienų 
pailsėjęs Lietuvių Sodyboje ap 
lankė draugus ir pažįstamus. V. 
Mamaitis po antrojo karo apsi- i 
gyveno Londone. Buvo Londono ? 
lietuvių bažnyčios vargonininku, 
choro vedėju ir aktyviai reiškėsi

t Marijonų vienuolijos reikalus, 
j Dvi savaites pasitaręs, klebonas 
;jau grįžo į Londoną ir pradėjo 
eiti savo pareigas.

— šiemet skautų ir jaunimo 
Xia vyko Lietuvių Sody- 
lš ei ės yra 28-ji ir ji bu 

ut j Didžiojo
stovykla. Dalyvavo iš Anglijos 
67, V- ’• 36, / menkos 3
ir švedjcs !. viso 101 jaunuo
lis. Stovyklavimas tęsėsi apie 10 
dieaų. Paskutims atsisveikinimo 
laužas suruoštas rugpjūčio 3 d. 
Atsisveikinti susirinko daug 
svečių ir buvo atvažiavusi Studi 
jų Savaitės dalyvių ekskursija.

V. Vytenietis.

Tailandiečiai užmušė 
keliolika kambodiečiy

BANGKOK. — Įniršę Tailan
do civiliai mirtinai sumušė ir 
suspardė 14 Kambodijos karei
vių, kurie atėjo per sieną į Tai 
landą nuduodami esą 
liai”. Antradienį gautu 
mu, minia įniršo kai 
kad “pabėgėlių” būriui
vo vienas narys Kambodijos

pabėgė- 
praneši 
pamatė 
vadova-— Manchesterio Ramovėnai 

pagerbė savo narį V. Kupstį, su
; laukusį 65 m. amžiaus. Sukakti Khmer Rougc karffld<1 dalini0.

■ mokas dirba įvairiose organini vos savaite anksčiau 
jose ir ruoš,a parengimus ir m.'-^ si ..paskerdė“
Dėjimus. Tai sukakties proga.£8 Tailando cisilius viena 

. . . ... m • x susilaukė gausiu sveikinimu iri-įvairiose organizacijose. Tai tu r., '
• • j j • rdovanu.rejo daug draugų ir. s^ymis 

gražiai sugyveno. Prieš 16 metų J — Londono lietuvių parapijos liūs” puolė kai atpažino, kad ke 
išvyko į Ameriką ir ten vėl Įsi klebonas kun. J. Sakevičius bu turiolikos grupei vadovauja tas 
jungė į muzikinę veiklą, Londo vo išvykęs į Romą. Ten svarstė’ pats asmuo, kurs vadovavo kam 
mečiai jam suruošė sutiktuves * Lietuvių katalikų bendrijos ir j bodiečių skerdikų būriui.

cininką. Liudininkų parodymais
Tailando kaimiečiai “atbėgė-

________ __________________________ STOC 
jlutkaa Tema* — Tamašavakaa, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

• -PalklnAa ir Labguvos.apskritys su įdomiais aprašymais, Hlu- 
atrtdjomls te- dokumentacija. 388 psl.. kaina $8.

P. KeriOmc, TARP LALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dailu Lietuvos 
, r 'partizanu buities romanas 292 puslapiu- Kaina $3. 
Antai MarBM, TRYS IR VIINA, jaunystė* atsiminimai

HM
POVILAI MILIUS.. MografljM brodtal 281

Kari®* sfeafctat ratai* pridėti » et p*Mo lEridocn*.

,'iw 8. 8L, CW«ur», HL SOSOS. — T«L HA 1-S1M

Be abejo, ir daugiau kas rū
pinosi K. Jokubyno atvykimu, 
bet faktas yra: juo daugiau bel
sis į duris, durys greičiau atsi
darys.

šiandein SLA 72-ros kuopos 
tikslas yra — Įamžinti Sibiro 
tremtinės ir dabar priklausan
čios Lietuvos komitetui žmo
gaus teisėmis ginti Onos Poškie
nės vardą. Jos vardu Įnešime Į 
Kanados Lietuviu Fonda 100 
dolerių. Ona Poškienė dabar kol 
kas gyvena Šiaulių mieste, okup.

Tautinė garbė priklauso jums 
atvykusioms į Antano Padolškio 
sodybą ir prisidėjusiems prie 
Onos Poškienės pagerbimo.

Praeitais metais mes įamži
nome Nijolės Sadūnaitės var
dą, o šiais metais Amerikoje yra 
susidaręs komitetas Nijolės Sa
dūnaitės išlaisvinimui iš vergų 
darbo kalėjimo. •

Džiugu, kad atsiranda pat
riotų lietuvių, kurie randa laiko 
ir jaučia pareigą rūpintis sovie
tų okupuotoje Lietuvoje nutei
staisiais sesėmis ir broliais.

Lietuvių tauta yra didvyrių 
tauta. Nors Lietuvos okupan
tas —sovietai šimtus tūkstančių 
ištrėmė Į Sibirą, kur didžioji 
dalis mirė iš bado ir nuo 
kaus darbo,, tačiau likę 
savo širdyje prisiekė, kad 
pantui nebūsime amžini 
vergai!

sun-

oku-
ver-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1. Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,

•’ , poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai ---------------- $8 00
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,

t minkšti viršeliai __________________________________________$1.50
' 3A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI, '

296 psL, minkšti viršeliai__ .$5.00

.$4.00166 psL, minkšti viršeliai------ ---------------------------------------

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorĮuį.
Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu:

,.1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

pas mus

‘I

SODYBŲ PIEVELES
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie- 

relė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
Visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapiu agronomo A šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žole užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $130 čeki 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS,'
(7.19 So. HALSTED ST. CHICAGO. ILL. S060S

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

- Dr. Juonį Dsuparas. ŽEMES OKIO ŠVIETIMAS. Studija. Kleis
ts Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
ilu: Sėmės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte, n dalia: žemės 
Gido švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos tikima* 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimu, šiandiena, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms Iškiliosioms Europos tautoms“.

Knygos apie žemės ūkj atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma yra arba paty* buvę ūki
ninkai. arba ūkininku valkai reiškia, kad ši knyga bua brangi abso
liučiai lietuviu daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuva* 

' pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
letuval Mals žodžiais: “Dėkinga* ritau* — myb-

temei parašyta, kad 
autoriaus skiriama I 
mal Tėvynei Lletuval”.

Knygos 300 puslapiu daug valid elfu Ir lentelių, kaina tik $3.00. 
Gaunama Naujienom.

čeki arba Money Orderi rimti tokiu adreem

NAUJIENOS?
1738 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS WW8

Gavę ptnlroa, tuojau knytg pariųri**.

■——

1800 So. Haltted St.

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

RSAL
Chicago, UI. 6060S

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigt* 1923 metais. TeL 421-3070
Įstaigos pietuose Hemas automobiliams pastatyti.

I — NAUJI INOS, CHICAGO a, ILL— Thursday, August 11, 1977 
.. —------ ———--------- - -■ ■' *



Dienraščio kainos:
^hieagoje ir priemiesčiuose:

metams ----------------------
pusei metu___________
trims mėnesiams _______
vienam mėnesiui ----------

Kitose JAV vietose:
metams __________________
pusei metu

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrai jekmadienlut. ntw 
d yal. ryto iki 5 vaL vakaro, Šeštadieniais — iii 12 v*L

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

..

Pasvarscyk ancela tykiai plukiodama..

$31.00
$18.00
$4.00

$150
W5O

$26.00
$16.00

$8.00
$3.00

$30.00
$16.00
$3.00

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Naujienos eina wdieu tfaktriint 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drove. 1739 So. Halited St., Chicago 
UI. 60608. Telet HAymarkei 1-6100

Pinigus reikia siusti pašto Money

•?

_ $30.001 ; _ . .
 $14.00 Orderiu kartu kl užsakymu.

SubscripHon
in Chicago 530.00 per year. $16.00 per 
dz month. $8.50 per 3 months. In 
jther USA localities $26.00 per year 
S14.00 per six months. $7.00 pet 
three months. Canada 130.00 per year; 
rther countries $31.00 per year.

15 cents per copy

Kanadoje: 
metams ------

pusei metu -----
vienam mėnesiui

Užsieniuose: 
metams ____

pusei metu ___
vienam mėnesiui

TH5 LITHUANIAN DAILY NEWS 
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i Jei Pietų Afrika įsimaišys J 
Rodezijųs kųnflikt^ Nyąrąre pa 
sakė, tuomet ir jo kraštas imtų 

JAV Lietuvių Bendruomenės (R) Tarybos prezidiumas ,r'si “aktyvios kąęįp& Nė 
ira mažiausios abejonės, kad pa 
siųsiu kariuomenę, bet tai bus 
tik simboliška. Nėra tokios Afri

Izraeli verčia taikytis

-
> ¥

kuri nuo žemės atitrūkusius rabinus vėl gražino žemėn 
ir patarė gyventi su žemėje 'gyvenančiais žmonėmis.

Prieš du tūkstančius metų romėnų išvaikyti žydai 
šiandien yra didžiausiais Izraelio talkininkais. Be Ame
rikoje, Švaicarijoje, Anglijoje, Romoje, Atėnuose gyve
nančių žydų Izraelis jau seniai būtų likviduotas. Kalba, 
žemėn nužengęs tikėjimas, praktiškai ir altruistai rabi
nai ir Įvairią patirti turintieji išsiblaškiusieji žydai ne

Prieš du tūkstančių metų, kai .romėnai užkariavo vi 
są Judėją, o judėjai nenorėjo paklusti romėnų karo jė-x . . . . . ■
goms ir kelis kartus bandė sukilti prieš romėnų okupaci - vieną kartą padėjo naujai atsigavusiam Izraeliui; Jeigu 
ją ir siekti nepriklausomos Judėjos, romėnai, vartodami ne išsiblaškiusieji žydai ir ne jų parama, tai Izraelis jau 
tų laikų kariams težinomą metodą, visiškai išgriovė Je- j seniai būtų likviduotas. Žydų solidarumas ir išblaškytų 
ruzalę, išmušė jos gyventojus ir iki pamatų sulygino vi-:žydų pasitikėjimas Izraeliu padarė Izraelį tokį galingą, 
sus Jeruzalės pastatus. Romėnai nesitenkino' didžiausio ginklu ir žodžiu savo teises atkakliai ginantį.
Judėjos miesto visišku išgriovimu, jie išvaikė visus Ju- Po pasaulį išsiblaškiusieji žydai ne vieną kartą iš-Judėjos miesto visišku išgriovimu, jie išvaikė visus Ju- Po pasaulį išsiblaškiusieji žydai ne vieną kartą iš- 
dėjos gyventojus po tolimiausius pasaulio kraštus. Ro- gelbėjo Izraeli, jiepatys važiavo į Izraelį siuntė pinigus, 
menų karių baimė vertė judėjus bėgti visomis krypti-kagino kitus padėti ir darė įtakos į vietines vyriausybes, 
mis. Vieni traukė į Azijos kraštus, antrieji stengėsi pri-’kad parama- būtų teikiama Izraeliui, o ne naujai 

atsigavusios valstybės priešams. Anglijos žydų spaudžia 
mi britai apmokė jaunus izraelitus karo-amato. Gabiau
sias jų buvo Moišė Dajan. Jis sugebėjo įdiegti žydams, 
reikalingą drąsą, pasitikėjimą ir atkaklumą. Jis laimėjo 
1967 metų karą prieš Egiptą, Jordaniją.!? Siriją, Gęriau 

.šieji sovietų strategai buvo įsitikinę, kad; Izraelis bus ne 
'tik sumuštas, bet panaikintas visiems lą&ams. Jie vežė 
ginklus, siuntė patarėjus, transportavo amuniciją, bet 
Moišė Dajano, vadovaujamos jėgos sumušė gerai gink
luotas arabų jėgas ir pasiėmė sovietų ginklus. Izraelis bū 
tų galėjęs užimti visą Egiptą, nes Nasėrio armija buvo, 
sumušta. Nebuvo jėgos žydams pasipriešinti. Juos pris
tabdė amerikiečiai, patardami’ siekti taikos, o ne užka-. 
riavimo. f";

Šiandien Izraelis turi visą Sinajaus pusiasalį, dido
ką plotą senos Judėjos, gulinčios kairėje Jdrdano upės 
pusėje ,ir laiko strategines Sirijos pazicijas Golano aukš 
tumose. Suezo kanalo pakraštyje gulinčias sritis Izraelis 
atidavė Egiptui, kad galėtų atstątyti trafiką svarbiu 
vandens kanalu. Izraelis atidavė Egiptui svarbias, žiba
lo versmes Suezo kanalo pakraštyje. •./

Izraelio politikai ir karo, vadai visą laiką tvirtino, 
kad jie svetimų žemių nenori, su kaimynais karų nepra
dėjo. Jie karų metu ir po karo pasakojo, kad atiduos okū 
puotas žemes kai bus pasirašytos taikos sutartys ir -už- 
męgzti draugingi prekybos santykiai su Izraeliu. Atėjo-

sitaikyti šiaurės Afrikos pakraščiuose, o kiti patraukė Į 
Graikiją, Balkanų pusiasalį, Apeninų ir Pirinėjų sritis.

Judėjai, Judėjos gyventojai, išsiskirstė, bet jie neuž 
miršo turėtos nepriklausomos valstybės, neužmiršo sa
vo tautos papročių, neužmiršo savo kalbos ir neužmiršo 
tikėjimo. Pačioje Judėjoje jų tikėjimas mažai kuo tesis
kyrė nuo kitų to meto tikėjimų, buvusių Persijoje ir per
simetusių Į Romos imperiją. Bet kai Judėjos rabinai bu
vo išskirstyti po visą pasaulį, tai savo tikėjimą surišo su 
iš gimtinio krašto išvarytais judėjais. Jų tikėjimas, buvo 
pagrįstas pasitikėjimo ir solidarumo ryšiais. Rabinai ką 
lė i galvą kiekvienam judėjui, kad jie privalo padėti vie
nas kitam ir privalo pasitikėti vienas kitu. Pirmon eilėn 
jie kalė i galvą pasitikėjimą Graikijoje, Ispanijoje, Ma
roke, Egipte ir kitur patekusiais judėjais, o vėliau bandė 
įtikinti, kad jie pasitikėtų ir kitose vietovėse atsidūru
siais judėjais.

Judėjų maldyklos nebuvo vien tik maldos namais. 
Jose buvo svarstomi visi judėjų gyvenimo reikalai Ten 
buvo aptariama reikalinga pagalba nelaimėn pateku
siems. Ten patariama remti savuosius bet kurį biznį pra 
dėjusius, ten buvo rūpinamasi ir mokslo klausimais. Mąl 
dykla bandė įkalti į galvą, kad judėjai domėtųsi mokslu, 
taptų geriausiais gydytojais, finansininkais, teisininkais, 
praeities žinovais ir kitokiais specialistais. Kai rabinai 
pradėjo statyti perdaug maldyklų ir kreipė daugiau dė
mesio į reikalus, atitrauktus nuo, žemės, dalis rabinų įti-laikąs atiduoti karo metu,, paimtas žemes ir pasirašyti 
kino didoką judėjų palikuonių dalį, kad reikia išmokti taikos sutartis. Arabų valstybės sutinka pasirašyti tąi- 
džiaugtis gyvenimu ir sudarė didoką žydų chasidų srovę, kos sutartį su Izraeliu, pripažinti Izraelį su visomis vals-

Centro Valdyba, remiantis bendruomeniška tradiciją, skelbia, rug 
sėjo mėnesį Lietuvių Bendruomenės mėnesiu. Te šis wnuo, su-1 
vienija visus lietuvius po neskaidoma Lietuvių Bendruomenės, vė
liava. Te sukaidmtieji tautiečiai, bendrų darbų ir minčių skatina- kįje'vaį7ybėš ar Afrikos kraštų 
mi, pamiršto asmeniškumus, paduoda vienas kitam bičiuliškas I ij kuri galėtu grėsti
rankas ir solidariškai, petys petin, eina lietuvybės plikimo ir ekutpį - ° ¥ M ‘
puotos Valstybės atstatymų keliui- t

Mes kviečiame visus LB padalinius (apygardas, apylinkes,. 
seniūnijas)) imtis priemonių nesusipratimams lyginti, kviečia
me įtaigoti LB (R) pagrindinius tikslus ir idėjas, kviečiame tal
kon LB vadovaujamiems organams, kad būtų lengviau ir grei
čiau pasiektos pagrindinis tikslas: vieninga kova prięš pavergė
ją, užmirštant visokius, okupanto primestus, bendradarbiavimus 
ir nuolaidas jam. Tada reorganizacija greičiau savo lietuvišką už 
davinį atliks

Kviečiame lietuvių organizacijos, sambūrius, klubus i? kt., 
o taip pat visą lietuviškąją visuomenę^ visur iškilmingai pami
nėti Tautos šventę — Rugsėjo Aštuntąją. Kiekvienos LB apy
linkės ribose, ypač, kurios yra atskiresnės nuo centrų, būtų, priva 
lu tokius minėjimus organizuoti. -

Rugsėjo, pradžia — lietuviškųjų mokyklų naujų mokslo me
tų darbo pradžia. Nuoširdžiai- prašome visus lietuvius, kad jį® 
prisidėtu prie lituanistinio švietimo stiprinimo: vieni, leisdami 
savąjį atžalyną mokyklas, kiti — įtaigodami savo bičiulius ir 
kaimynus, kad tėvai lietuviškojo švietimo neužmirštų. Mokykla 
tvirtai papildo tėvų pradinį auklėjimo darbą lietuviška dvasia. 
Taip pat, mokytojai ir tėvai raginami pasirūpinti, kad netinkami j 
vadovėliai iš mokyklų būtų išimti.

LB CV darbams remti trūksta pinigų. Taigi, maloniai prašo
me praversti savo kišenes ir širdis, prašome vienu kitu žaliuku 
prisidėti, kad darbus galėtume stipriau stumtelėti priekin. Au
kas prašome $iųati: JAV LB (R) Centro Valdybai, 2951 W. 63 
— rd St ., Chicago, BL, 60629. Kiekviena auka bus pakvituoja
ma.

Kova baigsis, kada Lietuva bus laisva Visi į darbą ir kovą 
už laisvę ir tautos išlikimą!

JAV LB tarybos prezidiumas ir Centro, valdyba.

Žada spausti Rodezįją: ta valdžia Rodezijoje ir Pietą 
pietų Afrika per stipri
NEW A'ORKAS. — Tanzani [ damas apie daugumos valdžią”-, 

jos prezidentas Julius K. Nyereįkalbėjo Nyerere per ABC TV;
re sekmadienį pasakė, kad Pre. 
zidęntas Carteris prižadėjęs

Į “panaudoti” kokias tik rejkalin 
- jgas spaudimo priemones”, kad 

juodųjų, daugumai būtų perdue

tybinėmis teisėmis, bet šiandien Izraelis jau traukiasi 
nuo savo pažadų. Didelė Izraelio gyventojų dauguma ne
nori atiduoti užimtų žemių. Jie; nustūmė nuo valdžios Iz
raelio darbiečius, už taiką Izraeliui pasižadėjusius ati- 

' duoti užimtas žemes. Genį Dajan iš darbiečių perbėgo 
pas Beginą, kad tik nereiktų atiduoti Jordano pakraščio: 
Atvykusiam sekretoriui Vance jis pasakė, kad. su pales
tiniečiais nesitars ir- žemių Jordanijai neatiduos.

Bet atrodo, kad ši karte Izraelis turės pažadus ipl- 
dyti ir okupuotas žemes arabams atiduoti. Ministeris 
Dąjąnąs, tapytum kariuomenės vadas, pradėjo diktuoti 
taikos, sąlygas: jokios nępriklausomos Palestinos valsty
bės Izraelio šiaurėje; neatiduosim karo metu užimtų že
mių ir taikos sutartis rašysime su arabų valstybėmis, 
bet ne su nesančiais palestiniečiais, šias sąlygas jis pa
diktavo sekretoriui Vance. Bet sekretorius nuskrido įl
Izraelį- ne Dajano diktatų klausyti, bet taikos, visiems Ar j 
timiesiems Rytams. IzraelĖ, negaudamas ginklų iš Ame i 
rikos, gali būti priverstas atiduoti arabams paimtas že
mes, Premjeras Begin, šukavimais laimėjęs, rinkimus, 
gali būti didžiausių nuolaidų izraelitas. • , .

V. KAROSAS

Radvila Juodasis
(Komentarai)

Radvilos Juodojo minėjimas dar sykį įrodė even- 
gelikams, kad lietuviškų veiksniu deklaracijos apie 
demokratiškumą, visų lietuvių brolybę ir lygybę tėra 
tuščiažodžiavimas.

Ne vieni evengelikai sulaukė panašaus traktavi
mo. Dr Jono Šliūpo 100 metų gimimo sukaktis, kuris 
suvaidino bene svarbiausią rolę lietuvių tautos atgi-j 
mime ir tapo Amcr. liet, išeivijos patriarchų, tebuvo pa 
po Amerikos lietuvių išeivijos pariarchų, tęblivo pa
gerbta vien SLA suvažiavime, kuriame Alena Dcve- 
nienė skaitė pagrindinę paskaitą. Panašaus likimo su 
sulaukė ir Povilas Višinskas, autentiškas Lietuvos de
mokratijos idėjinis pradininkas ir Didžiojo. Vilniaus 
Seimo siela. Jo šimtmetinė sukaktis tebuvo paminėta 
vienu kitu straipsniu liaudininkų spaudoje. Panašiai 
dešimt ir šimtai didžiai nusipelniusių Lietuvos sūuųi 
ir dukrų, jei tik savo dvasiniame ar idėjiniame kelyje 
susikirto su Romos visagalybe, tapo vardan vienybės 
ir tautinio solidarumo palikti užuomaršai ir tylai, nors 
jų palikti dvasiniai ir idėjiniai ginklai geriausiai tin
ka kovai prieš totalitarizmą.

Taigi, Devenių Kultūrinio Fondo susidarymo idė
ja turi gilias Istorines ir idėjines šaknis, ir neeilinę pas 
Ki:.; io!;r»Asnėje lietuvių tautos laisvės kovoje. Jęi pra 
formacijos asinį palikimą panaudoti protestantiško 
dinimne d r. b ^enio sumanyme planuoja ĮJetųyos re- 
pasaulio prieinu! unui Lietuvai įgyti, tai Br. Bušackio 
“Radvila Juodasn", išverstas į anglų, vokiečių ar šve-

etų Afrikai”, baigė Nyerere.
-------------'/X. ■ ’ ’ ’•

- f * *

Rado bakterijom - l 

apkrėsto sviesto '

PEORIA. ■— Peorijos apskri 
ties sveikatos direktorius-Van 
Reek pranešė, kad bent penki u o 
se miestuose rasta staphylokoko 
bakterijomis apkrėsto svięsto, 
būtent Sį. Louis', Indianapolis, 
Peoria Springfielde ir. Champai

Van Bęek žiniomis, Pen rijos 
ligoninėje buvo paguldyti 25 žmo 
nės, iš kurių trys sunkiai serga; 
kiti pp 34 valandų paleisti na
mo. Št. Louis apskrityje, apsi
nuodijo 26, asmenys. Rętąis- at
vejais nuo tų bakterijų nuodų 
senesnio amžiaus žmonės net 
miršta. ~ .''įZįįj.

Ppnuodytas sviestas buvo, ga
mintas Beatrice Foods plempė
je, kuri visus savo gamybos 
sviesto produktus iš visų krau
tuvių atrinko.

Afrikoje.
“Prezidentas ne vaidina kalbė

i “Jis yra pasiryžęs matyti dau
gumos valdžią pietinėje Ąfriko 
je”. Jis betgi nepasakė, kokias 
spaudimo priemones panaudotų 
prezidentas Carteris.

J. Dagio Mąstytojas

Geresniain Lietuvos problemos supratimui praves- sinančiu žodžiu ir ištiesti pagalbos ranką visiems: tie
kime lygegretę su dabar vykstančia Vakarų; pasauly- ms> kurie sugebėtų moksliniu (įnašu p,ą<lėti Įiętuvią 
j e energijos krize. Visiems aišku, kad esami energi- tautai susiorientuoti naujai gimstančioje epochoje ir 
jos šaltiniai ir jų panaudojimo technologija artėja surasti sau atatinkamą vietą. <A' -

BjĮsackią istorijos nagrinėjimo metodai ’

Lietuvių istorikai, imtinai su tarybiniais, nę-bn-

dų kalbas, gęria.usiai atliktų, savo uždavinį, kaip nei 
viena kitą lįęluyiska knygx į

Vakariečiu^ tikriausiai užimponuotų didinga Rad 
vilos Juodojo asmenybe, kuri pasiryžo revoliuciniu 
šuoliu perkelti lietuvių tautą iš viduramžių į naujai prie savo galo. Nesuradus naujų energijos šaltinių ar
besiformuojantį naujųjų amžių pasaulį. Jis savo min-4 nesukūrus naujos technologijos, visai Vakarų civiliu 
timis ię dąrbąis buvo toli pralenkęs savo amžininkus zacija gręsia katastrofa. Supratę šią paėtį, vakarie-! 
Vak. Europoje ir priartėjęs prie Amerikos kūrėjų sam- čiai įkinkė geriausius protus kūrybiniam darbui. Jie vo šiol parašę nė vieno išsamesnio veikalo apie 
protavimų. Atidengimas Vakarų pasauliui šio Lietu-tnseiknisa po archyvus, ieškodami' atsakymų, nes ten 
vos dvasiniu milžino būtų neeilinė staigmena, nors ver j*jų nerasią, 
čianl Bušackio veikalą į kitas kalbas reikėtų perrc-* 
daguoti kai kurias viętas, patikslinant naujais davi-1 
uiais ir privengiant smutknįeni^kai patiektų Radvilų* 
giminystes ryžių, kurįę sukelią skaitytojui pasimeti
mą. - * 1 ? 7

Lietuviu skąUylpjui knyga “Radvila Juodasis” 
bus sunkiai įkąndomas riešutas, ncs.Bušackis vartojo 
perdėm moksliniai filosofinį dėstymo būd;j, kas neįp 
rasta mūsų romantiniai galvojančiam, .tautiečiui Sa- 
vaimią reikalingi platūs ir išsamūs*komentarai, ku
riuos mėginsiu patiekti *

Radvilą Juodąjį ir jo audringą epochą. Teturime len
kų kalboje J. Jasnowskio “Mikolaj Czarny Radzivill 
(15154565)”, išleista Varšuvos Mokslo Draugijos 1939 
m. 447 psi. stambų veikalą ir kuklesnį Br. Bušackio 
“Radvilą Juodąjį” 264 psl.

Jasnowskio veikalu pasinaudojau niošdawiasxp^' 
mūsų epochos Lietuvai padiktuotas problemas. Ne-j^a’*U Radvilos Juodojo 400 metų sukakčių atįfmėfl' 
nuostabu, kad iki šiol neturime moksliniai parašytos Dabar antrą kartą peržiūrėjau tą ’ ■'veikalą, norėd^- 
T mini’/-D mas netikrinti ir junyrpfinti m.

Tuo tarpu mūsų istorikai, lituanistai, kurie taikliu 
įdr. Jucevičiaus pasakymu, dar nenutolo nuo Stryjkow 
skio ir Kojalavičiaus istorinių samprotavimų, tebesi
darbuoja po archyvus ieškodami senienose atsakymų į

Lietuvos istorijos ir panašūs autoritetai pasisakė už 
nespausdnimą “Radvilos Juodojo”.

Bolševikai ištesėjo vieną savo pažadu — sugriovė1 laisvės kovų supratimui 
senąjį pasaulį iki pat pamatų, bet nesugebėjo jo vietoj 
pastatyti demokratinės santvarkos, ažtikrinancioš pla 
čiausias pilietines, asmenines, kūrjbipes ir tautines 
laisves, kurias buvo pažadėję.

Kalbant apie lietuvių tautos laisves kovas ir jos 
ateitį, viena yra aiku, kad sugrąžinimas' Lietuves į se
nas istorines neįmanomą,? Tas klausimas
jau nuo seniau buyot keliamas refonPatų žurnale “Mū 
sų Sparnai". Jis taipgi ataidi iš Lietąvf* pogrindžio ir 
girdimas iš prof. J. Ereto pasisakymų, už ketvirtąją Lie 
tuvą.

mas patikrinti ir sugretinti su Bušac&io vęjkalu. V 
Išryškėjo dų, skirtingai išlošio oagri^ėjnno. nųę

Taip klausimą pastačius ir supratus DKF negali lodai. Jasnowski nereikalauja iš skaitytojo jokio pM 
pasitenkinti, vien prikėlimu iš užuomaršos veikusių lie tinio įtempimo. Jo, Radvilos Juodojo, istorija parašyk 
tuvių tautoje progreso jėgų, nors tai būtina šių dienų- ti sklandžiu Uteratūruūu stiliumi, sktutomas kaip;
* * i . Reikia moksliniai įrodyti, (vienas iŠ įdomiausių istorinių romanų kuriame
kad lietuvis ne vien drąsiai kovojo, bet tolygįąi bren-- vengiama dramatizuoti aprašomųjų situacijų ar įvyr' 
do dvasiškai, ncaLsilikdamas nuo vakariečių pastan- ^ių- Barboros tragiška meile ir jos slaptas vedybo^' 
gų. Tokia analizė yra būtina lietuvių tąutos kūrybin- perdęm sudramatintus, įatoi jos lemtų Leųkijos Hkt- 
gumo pažinimui ir savo pajėgumo įsisąmonimui, bet Nevengta atskleisti tarp didikų vykusių .'viduji*. 
negalima romantikų pavyzdžiu Lietuvos reformoci- n*y kovų už postus ir naujas valdas. Ajprašpn^os.kAi- 
‘ ’ • myninįų valstybių intrigos, ^grasinančios ’"diploriiaį-
iš jų semtis stiprybės. Kaip gyvenimas nestovi vieto-Įn^a*s įėjimais ar karu pajungti IJteūvos-kenkijos vbl^* 
ir* ifiin nmiini i4lriliicinm«? išniro • tybę sMvo tik^lsiTĮs^ įs kuriij Radvile! «TyodcisJs nck''’-

tą išgelbėjo savų surųanųmu.

(Bus daugiai^,

4 — Naujienoj Chtearo % IUL —> Thursday,* August'H/^

negalima romantikų pavyzdžiu Lietuvos reformoci- 
jg ar kiUis pažangą nešančius sąjūdžius sudievinti ir

jc, taip naujai iškilusioms problemoms spręsti tenka 
ieškoti naujų dvasinių jėgų.

Beinant iš šių uždavinių DKF gali drąsiai ape
liuoti į visas lietuvių išeivijos kūrybines jėgas padrą-



UK. K. G. BALUKAS 
MKUSEkIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 Sq. PwUUU Rd. (Črtvferd 
Mvdiul Building). T«L L U 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

DĘ. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 53, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community kiinlko* 
Medicinos direktorius

1738 S. Manheim Rd., Westchester, Hi.
VALANDOS: 3—9 aeroo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 3—3 v*L 
Tel.: 562-2717 arba 562-2721

Rašyt. A. Mironai

Iš neapdairaus žvilgsnio - 
niekam nėra naudos

Prieš St. Barzduko veiklą ir 
mąstyseną, daugeliu atvejų, rei
kia ir galįma pasipriešinti. Ta
čiau J. Kreivėno ilgokas straips 
nis — (Naujienų 1977 m. Nr. 
177) “Kova sų žuvusiais” savo 
pagrijidine mintimi, kad, St. Barz 
du^as. nori suniekinti R. Kalan
tą — primindamas kad jis buvo 
komjaunuoliu, prasilenkia su tie
sa. Manyčiau, kad tai tik nesusi
pratimas (nęprileistina, kad būtu 
tyčinis — apgalvotas užsipącli-

Gazolino kainos kris

prieš vėl pakildamas

CHICAGO. — Degalų (gazoli 
no) pramonės ekspertai juokiasirašymui Ir teigimas, kad St, B, 

norėja R. Kalantą išvadinti kom j U Transportaęijos sekretoriaus | 
jaunolių, kad jį suniekinti yraiBiwk Adams, kuris paskelbė, 
tolį nuo St. B, pagrindinio gal- kad gazolino karna netolimoje 
vojimo Čia St. 8- nori pabrėžti ateityje pakils iki $1; ekspertai 
(ar tik pasvajot*), kad nėra ko pranašauja kad prieš pakilda- 
bijoti bendradarbiauti su oku- gazolino kainos dar nukris.
panįų puWiiWK, nes jų nėra 
daujĮ —- gal Griškęvičius ir 
dar ke^olfiką. Q va, komjąunuo.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Ai šviesa, atėjau į pasaulį, kad kiekvienas, kuris tiki į mane, no- 
pasilikt^ tamsybėje4'. — Jono 12:46.
Pats Viešpats Jėzus ir šventoji dvasia yra bažnyčios šviesa ir jos veiki- 
mes esame vedami į Tiesą. Apaštalas Petras sako, kad mes turime 
labiau patikėtiną pranašų žodį, ir jūs gerai darote kreipdami į jį d ė-

Ruz.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAF 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzia Aye„ WA 5-2*70

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-P(»\

TEL. — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DIL K. A. V. JUČAS
489-4441; 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE.

. 5214 N..WESTERN AVE.
' Telefonas atsakomas 12 vaL

■1 k FRANK PLECKAs
OPTOMETRISTAS

J < 2618. W. Zl'st. Tel.. 737-5149
, llkrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact leases”
Į, XiL..pagal susitarimą. Uždarytą treč. 

dkleona s sets utis 
Ual-. pūslės ir

- PROSTATOS CHIRURGIJA 
.2656 WEST 63rd STREET

> atlią'ądį nuo . 1—4 po pietų, ’ 
| : -S kctvįrtad. nun 5—7 vai, vak.
SD-?' 776-28Š0
j ~ ftavjas rex. rele f.: 448-5545

i DR. VYT. TAURAS
į J ČYDY.TOJAS IR CHIRURGAS - 

spec. MOTERŲ ligos’ 
Ofisas 2652 WEST 59th STREET

Tel. PR -8-1223
r OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad, 
į ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai; vak. šešta die- 
| uitis 2-4 vai. popiet ir kitu laiku

• < pagal susitarimą. * ’
i *' ■ — 

P. ŠILEIKIS, 0. p.
I A, ORTHO^EDAS-PROTEZISTAS 

JJJL Aparatai - Protezai; Med.' Ban- 
JJS rSpec,ali Pagalba kojoms.

.-V1? (Arch Supports) if t t. ‘ 
VaL: 9—į ir 6—8. Šeštadieniais 9—1

■ 2350 Wesi «rd St., Chicago. III. 60629 
, Telef.; P Respect 6-5084

A. & 0. Mironų 
triguba sukaktis
San Diego Kalifornija

Aktorė Ona ir rašytojas An 
drius Mironai jau prieš metug 
įsikūrė, gražiame Carlsbado mies 
tuke, netoli San Diego, Ramio
jo Vandenyno pakraštyje. Visi 
namai čia apdengti raudonų čer 
pių stogais, jau nuo tolo daro 
gražų. įspūdį; Pats Mironų na
mas nėra didelis, bet labai jau 
kus. Jų veranda išdėstyta puoš 
niais akmenukais, apsodinta.ka 
ktusais. ir. Paties Mirono dar
bo kambarys apkrautas knygo- 
mins, plokštelėmis, sienos iška
bintos žemėlapiais, diplomais ir 
pan. Aplinkui žaliuoja vešli Klū 
bo prižiūrimą žolė, netoli maudy 
mosi baseinas.

Liepos 30 dieną susirinkęs gra 
žus sukviestų, svečių būrys at
šventė Onos. Mįronienės gimta
dienį, vardadienį ir abiejų Miro 
rių 25. mt. vedybinę sukaktį. Tą 
p.ačią dieną jungtuvės buvo sus 
tiprintos R.- Katalikų bažnyčio
je.'

Prieš pradedant vaišes, vieš
nios ir svečiai, įkaitę kiek nuo 
taurių gėrimų, galėję su šeimi
ninku pasimaudyti baseine, at- 
zvė&ti. Rq ±o sekė puikios, vaišės, 
“Jaunavedžius” pasveikino ilges 
ni-ų žodžiu Fel. Masaitis, visi 
giedojo — ilgiausių metų. Vė
liau kiekvienas dar atskirai per 
davė solenizantams savo linkėji 
mus. A. Mironas priminė, kad 
svečių tarpe, yra viena pora (A. 
& J. Kutros), kurie dalyvavę 
-prieš 25 mt. jų. jungtuvėse čiką 
goję. /

Tenka .palinkėti A. ir O, Miro. 
nąms, gęros sveikatos, ilgų metų, 
•ir kūrybingos nuotaikos.

J. K.

St. Barzdukas primindamas R. 
Kalantą neabejotinai norėjo pa 
filosofuoti, kad va žiūrėkit net 
iš komjaunuolių didvyris atsira 
do, ■ tai ko čia, girdi, būkštauti 
dėl išeivių patrijotinių lietuviu
kų vykimo į tuos kapsukinius 
lęursus ?!

Taigi jei jau plaktinas ST. 
Barzdukas, tai tik už nesusigau 
dymą tų. kursų žalos tiems mūsų 
liberaliniuose universitetuose iš 
simokslinusiems “patrijotams”.

i ” Akira 
čiuose jau susispietė — belaukti 
na tik pasitobulinusių kom. sto- 

; vykiose ir kapsuk. Kursuose.
testavo prieš Lietuvos okupaci- P. šilas

J. Kreivėnas, iš atokiau pra
dedamas, teisingai pasisako 
apie Akiračių, “profesūrą” (ąnęt 
jo), kuri R. Kalantą net nępįl- 
napročiu. prileido. Ir tada jau 
kimba dėstyti savo pasirink-, 
tos temos esminę dalį, sekan
čiai: “To, dar maža, Š/m. lie
pos mėn. 14 d. “Drauge” bu
vę L. B-nės garbės pirminin
kas St, Barzdukas, apsivąinika 
vęs garbės “laurais” išėjo į 1 , 
vą prieš garbingo mūsų tautos 
jaunuolio R. Kalantos lavoną, 
kuris liepsnose degdamas, pro-

k Jų gerokas skaičius
^7 v* • - ♦ • j •

ją ir šaukė: “Lietuvai laisvės”: 
Ir toliau jau dėsto: “Okupantas 
ir akiratninkąi bendrą smuiką = 
grojo, kad anot St. Barzduko 
“Kalanta buvęs komjaunuolis, o 
jau šiandien palikęs herojum, | _ 
kad jo portretai, net žymių as- ' ’ 
menų namuose kabinami ant šie ■ 
ny”-

Tuo tarpu kai St. Barzdukas Kulienės darže, prie. Tautinių kapinių. 
“Draugo” Nr. 163 (1977) bereį Piknike veiks maisto bei gėrimu 
kšdamas nepasitenkinimus lietų • barai, loterija, šokiams, gros Ad. Ra
viu krikščioniu demokratu priim, > monio orkestras. Visi, klubo nariai 
tomis rezoliucijomis, tarp kitko.’^j sveSai matomai kviečiami i pik-

- ■ mką atsilankyti. Klubo Valdybarašo: - t ;
Tačiau rezoliucijose taip, pat 

netrūksta ir teiginių, nieko bęn. . 
dro neturinžiu nei su. tkrove, nęiį , 
sų faktais. Taigi, nei. s.ų, krikščio, ' 
nybe nei- sų demokratiją. j

Pvz., esame visi, įspėjami ir. 
smerkiami “nesileisti įy bet kokį;, 
bendradarbiavimą sų Lietuvos, 
pavergėju ir jo, agentais”. Dąik; 

“tųs vadinant tikraisiais vardais,j 
pavergėjo simboliu reikia ląi- 
kyti Brežnevą, 6 agentų simbo, 
liu — Griškevičių, Tad kas įšį 
mūsiškiu su jais “bendradarbiau
ja?” O komjaunuolis R; Kalanta 
susidegino, šaukdamas Lietuvai?, 
laisvės, šiandien jo paveikslas^ 
'jau kabinamas daug kur ne tikį 
privačiuose butuose, bet ir vie-, 
šose mūsų salėse. Tas pat su dau 
geliu kitų.

Kaip -matosi, J. Kreivėno išra-. 
šas neatitinka St. Barzduko. pa

Harb, Hugo periodinio Platt’s 
Oilgram vyr. redaktorius, pareis 
kę, kad Adams “kiaurai klysta” 
“pranašaudamas, esą gazolino , 
kaina labai greitu laiku” pa
kils iki pilno dolerio galionui. 
Tarp dabar ir iki 1980 metų ne 
numatoma pakilimo iki dolerio.

šiuo vakacijų ir atostogų me 
tu, kuomet automobiliams kuro 
pareikalavimas yra, didžiausias, 
tačiau gazolino kainos- tebėra 
“nepaprastai švelnios”.’ Gazoli
no tiekimas per šį vasaros sezo
ną padidėjo 12 iki 13 nuošimčių 
daugiau kaip pernai, o pareika
lavimas padidėjo tik ar 3 nuo- • 
Šančiais. Praėjusią savaitę ke 
turi didieji gazolino tiekėjai: Te 

■xaco, Amoko, Arco ir Shell dar 
prieš savaitę numažino kainą 
%.% galionui.
'šiuo metu gazolino kainos yra: 

vidutiniškai 66 centai galionui 
“regular”, 69 c. regular be švi 
no ir 71 c. premium.

mu
juo
mesį, lyg į kokį žiburį, šviečiantį tamsioje vietoje. (Žiūr. 2 Petro 1:19). 
Dar mes tebegyvename pasaulyje, tamsioje vietoje, todėl turime nuolat žiū
rėti pranašų parašytąjį žodį, kuris “šviečia vis aiškiau tobulai dienai be
siartinant”, Dievo pranašas sako: ‘Tavo žodis yra žiburys mano kojai ir 
šviesa mano takui”. “Tavo paliepimas žiburys ir tavo įstatymas šviesa”. —

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? I tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties0, Įkuria gausite ne
mokamai. Rašykite: --------- ---

F. ZAV1ST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Mažeika G7 Evans
a

Laidotuvių Direktoriai
1 I* ■ ■ L • CJCii i JAM Lms

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

& i* w

— ZARASIŠKIŲ KLUBO piknikas 
■įvyks rugpūčo 14 diena Onos Bruz-

Kita bombos grėsmė 
New Yorke

NEW YORKAS. — Pirmądie 
-nį rasta dinamito bomba, padė
ta . Rockefellerio Centro NMAX 
pastate, privertė skubiai eva
kuoti šimtus žmonių, ir aplinkui 
Centrą uždaryti trašką, kol 
bombą buvo saugiai išgabenta. 
Bombą išmontavus joje rastos

EUDEIKI
IAIDAS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: TAri« 7-1711 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
* • <* A - * ‘ ~ ■* v •* — -

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYčlA 

2443 WEST 63rd STREET '
Telefonai: PR 8-0833 Jr PR 8-0834

Taip, pat naujoji Barbaro* ' ir 
Driskiu krautuvė

ooio e’ M i DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

„  Tel. 499-1318 “ "

PERKRAUSTYMAI

MO V| K G 
Leidime, —— Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
<• i ER1NA J 

Tel. WA 5-8063

Apdrausta* perkrauttymee 
Ii Įvairiu etetumv.

ANTANAS VILIMAS
Tol. 376-1882 arba 376-5996

I Recipe Box

New High-Fiber Cereal—Delicious a'M Nutritions
Concerned about enough fiber in your diet? Try a deHdom 

new high-fiber cereal that’s on your grocer'* shelves now., 
Kellogg's Cracklin’ Bran cereal is fortified with, ten important 
VitaminA and minerals, making it a nutritious, fiber-rich ad
dition to many recipes like Črunchp Bran Jumble. So simple 
to make, thia snack mix has a flavor that will keep ’em 
munching. And the Cracklin’ Bran cereal adds a rich nutty 
flavor and crunchy texture that’ll make this “fiberific" recipe 
one you'll serve again and again. 5 /

CKUNCHY BRAN TUMBLE
3 cup< CrackUn* Bran cereal 2 teaspoons WorccrtemMre
1 cup cocktail peanuts

- 1 cup thin pretzels
% cup margarine or butter,

melted
Measure ceraaL peanuts and pretzels Into 13 x 0 X 3-tadh 

pah. Stir together remafninc ingredients. Pour owe cereal 
mfYtarra, stirring until wall-coated. Bake at 375a P. abcrat JS|

•a-'a' I
RAYMOND R. STASUKAITIS

Gyv. 6641 South Richmond Street.
Staiga mirė 1977 m. rugpiūčio 9 d., sulaukęs 59 metu amžiaus. I 

Gimęs Chicagoje, UI. g
Paliko nuliūdę: 3 dukterys — Karen Bender, žentas Richard, 

Kimberly ir Kelley, du sūnūs — Keith ir Kirk, marti Kathy, motina 
Stefanija (pagaf tėvus Radavičiūtė), sesuo Eva Jerome, švogeris dr. 
Joseph, sūnėnas ir dukterėčios bei kiti giminės, draugai ir pažis- I 
tami. 1

Velionis buvo a. a. Geneview vyras.
Priklausė Amer. Legiono Don Varnas postui Nr. 986 ir Kolumbo 

Vyčių Kard. Mundelein kuopai.
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje. 6845 So. Western 

Avenue. * 1
Šeštadieni, rugpiūčio 13 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš kop

lyčios Į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu 
pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. RAYMONDO R. STASUKAIČIO giminės, draugai ir 
pažįstami nuoširdžiai -kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

TSVAS IR JONUS
MARQI ETTĖ FUNERAL HQiME
Itf 2533 W. 71st Street

Telet; GRcvahiD 6-2345-6

1410 So. 5O.th Ave., Cicero
Teief.: TOwnhall 3-2198-S

TRYS MODERNISKGS KOPLYČIOS
AIKŠTS TUTOMOBILLAMS PASTATYTI

Dukterys, sūnūs, motina, sesuo, giminės.
Laidotuvių direktoriai Evans ir Sūnūs. Tel. 737-8600.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ,

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE,

NARIAI:
ChicagM
LietuviŲ 
Lxidotuviu 
Direktorių
Associacijos

e-----=---------  r , . , lag«

SOPHIE BARČUS
RADUO ŠEIMOS VALANDOS

VJsoa programos Ii VIOPĄ, 
1490 kIL A. M.

Lietuviu kalbat kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet. — Šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 0:30 
vaL ryto.

TolHrf HEmlock 4*2413

7159 So. MAPLEWOOD AVI.* * ve ’ K
CHICAGO, ILL. 60629

i-:. . ~

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But it incorporates en- 

i erpy-savinr features in de- 
;sicn, materials, and appli- 

v Į ances '■diich can cut energy 
needs by up to 5A percent It 
has two heat-circulatinc 
Heatilator Fireplaces (richt), 
designed to draw room air in 
through the loWer vents 
iwarm It and then re-direct 
the heated air back into the 
room.

sauce |
54 teaspoon ground oregano 1

1 teaspoon onion caK
1 tabkapoon Besame aeeda J

' The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
aave up to one half the cost of 
■heating and cooling our homes 
This claim is being proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. Its “Centenergy 
•76” house was built to demon- 
ttrate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
improvements was approxi
mately $4,000 w .. projected to 
be amortized within 4 to 5 
years through reduced ex* 
jNtM iDdudM are added in

sulation within walls and-ceil
ing as well as in earthen berms < 
around foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator TTre- 
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of “Centenergy ’76.*

The fireplaces were supplied' 
hy Home Crafts, Inc^ Floral 
Park, New York Heatilator 
Fireplace, A Division of Vep< 
Industries, Inc^ located in Mt 
Pleasant, Iowa, manufacturer 
a complete line of built-in^ 
freestanding and wall* 
mounted fireplaces • • •

i; ANTANAS M. PHILLIPS i
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS . ..... |

5307 So. LITUAMCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401
__________________________________________________________ _________________________

Į i ’ - BUTKUS - VASAITIS |
144S So. 50th Ave^ Cicero, 11L Phone: OLympic 2-1003

P ■- ” ‘ ‘ " . ............. .. • - Į

, PETRAS BIELIŪNAS i i
4348 So. CALIFORNIA AYE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArda 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS t '
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RF,public 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028, SOUTH WEST HIGHWAY. Palos Hiita, DI. 974-4413
11 Ž”" P. J. RIDIKAS ;

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArtU 7-1111
Į, I- r

S - NAUJIENOS, CHICAGO 1, ill,— Thursd^71^įst’Yl,*i977 *



-•« važiuoti vieną dieną anksčiau, 
I T R U M ? A 1 J rugpiūčio 21. Prašymą priimti į 

gimnaziją su gimimo metrikų 
i nuorašu ar fotokopija ir su pas- 
'kutiniu mokyklos pažymėjimu 

— Ponia Sofija Asauskas >s.^vaj |>a^junėia direktoriui ga- 
pirti yčių apylinkės po ilgesnės ; gn iėian. Atsivežti reikia 
pertraukos vėl tapo Naujienų 
prenumeratore. Jas jai užsakė 
jos miela duktė Bronė ir žentas 
Artūras Liberackia-’, laiką mai
sto krautuvę, 8760 S. Escanaba 
gatvėje. Ponia Sofija pareiškė, 
kad skaitė 
laikraščių,

pasas, pagal klase fizikos, che
mijos, biologijos vadovėliai iš» 
kurių būtų mokomasi S. Ame
rikoje (anglų kalba), rašymui 
priemonės, lietuvių ir anglų kal
bų žodynai, įvairūs reikalingi

daugelį lietu\iškų drabužiai, jų tarpe irv šiltesni 
bet Naujienos yra zjeinaj (nors čia žiemos nėra ,* 

geriausias ir įdomiausias, duo- į tokios baltus kaip Š, Amerikoj),1 
dantis tikras 'inias apie lietu- į tualetiniai reikmenys, bent dvi 
vių gyvenimą ir pasaulinius į- pižamos, sporto drabužiai, sport 
vykius, derą žinią apie grįztan- ~ ‘
čią prenuineratorę i 
skelbti visiems skaitytojams.

— Vytautas P. Janulaitis, ži
nomas v< 
rėmėjas iš šiaurinės miesto apy< 
linkės, išsikėlė į Morton Grove, 
Ill. Petras Kenutis iš Cicero iš
vyko į Graceland poilsio namus, 
Desplaines, III. Petras Dambros 
iš Hot Springs, Ark., grįžo Chi- 
cagon j Marquette Parko apy
linkę. Eva Panavienė grįžo iš il
gesnių atostogų.

— Vasario 16 gimnazijos di
rektorius informuoja, kad šiais 
mokslo metais darbas gimnazi
joje pradedamas rugpiūčio 22 
d. Mokiniai turi į bendrabutį at

indų ir graikų menininkai bei spaudoje. Už geriausius straips- 
i - • j -it *••• - grupės. Programas remia Na- nius skiriama 500 dolerių, 300 baciai, maudvmosi drabužiai ir S1 s , ' . , , . . . .. T ’tional Endowment for the Arts, dolerių ir 200 dol. premijos. Jų

atskiras ur. $1.50. Adresas: Vil
tis, PO Box 1226, Denver, CO. 
80201. &

I — Naujienose galima gauti 
, Viktoro Karoso knygą “Lietu
vos ryšys su Amerika.” 176 psl., 
$3.00. Persiuntimui paštu rei
kia pridėti dar 50 centų.

— Amerikos lietuvių plačiai 
žinomam gydytojui Antanui J. 
Gusenui buvo operuotas dėžinės 
rankos didysis pirštas, Gydyto
jas taisosi ir šiomis dienomis ti
kisi išeiti iš ligoninės.

— Naujienų piknikas ‘įvyks! 
rugsėjo 11 d., o ne rugpiūčio, 
kaip per klaidą buvo praneš
ta. V

Namai, Žamė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

EAL ESTATE.
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-7747

malonu utį reikalingi daiktai. Daugiau r , .. . T r/ - _Informacijas teikia Robert Zon- mecenatas yra kun. dr. J.jprun-,
1 • • * I'1-informacijų gali suteikti gimna

zijai remti komitetas telefonu
erslininkas ir spaudos] (^12) 652-7066). *

— Inter-American. Arts festi
valis ruošiamas rugpiūčio 22— 
27 d. Bloomington, HL Ruošia 
Illinois Arts Council pagal nau
jai sudarytą tautinių grupių 
programą, tikslu puoselėti bei 
propaguoti tautinių mažumų 
kultūrą ir tradicijas. Bus išsta
tyti meno kūriniai bei rankdar
biai, reprezentuoją Lietuvą, Ju
goslaviją, Norvegiją ir kitas vai 
stybes bei tautas. Tautinių šo
kių, muzikos ir dainų programą 
grupėmis bei pavieniai išpildys

ka, tel. 649-1440 arba Mariau- skis. Vertintojų komisiją sudaį 
ne Coplan, tel. 435-6754.

— Mokytojai: V. Augulytė,

ro Ofelija Barškėtytė, dr. K.Bo- 
belis, inž. E. Bartkus, dr. L; 
Kriaučeliūnas ir L. Labanaus-i

šė Lietuvių literatūros vadovėlį- 
su chrestomatija 8-tani lituani-! 
stinės mokyklos skyriui. Jis bus 
išleistas 
metams. 
Švietimo 
sukrauti 
gynė. Knygyno vedėjas yra An
tanas Kareiva, 7030 S. Rockwell 
St., Chicago, IL.60629.Tel.(312) 
776-0588.

artėjantiems mokslo 
Vadovėliai ir kiti LB 
tarybos leidiniai yra 
tos organizacijos kny-

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės i Lietuvių Įstaigą:

—-r American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI- 60643

Telef. 312 238-9787
® Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukinių, T aivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo' rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

® 10 dienų ekskursija į šv. žemę ir Graikiją lapkričio 11—21 d. Kaina
§1,174. Vadovaus Algirdas Brazis.

• Registruojami ekskursantai PLB organizuojamai kelionei į Angliją, 
Lietuvių studijų savaitės proga liepos pabaigoje. Kelionė iš Chicagos ir at
gal kainuoja $355. Informacijos taip pat teikiamos agentūros skyriuj, esan
čioj šv. Antano Taupymo Bendrovėje Cicero, m, TeL 652-5707,

— Bostono Aukšt. Lituanisti
kos mokyklos direktorius yra 
A. Gustaitis, 860 E. Third St., S. 
Boston, MA 02127. Tėvų komi-Į 
teto pirm, yra N. šnipienė, 144 
Pond St., Westwood, Mass.
— Amerikos Lietuvių Taryba, 

2606 W. 63 St., Chicago, IL. 
60629, paskelbė straipsnių apie 
Lietuvą konkursą kitataučiu

Rašinių iškarpas reikia aU 
j siųsti iki 1978 m. sausio 5 d. į 
j Alto centrą.

— Vytauto P- Beliajaus lei
džiamas ir redaguojamas tauti
nių šokių ir meno bei buities 
žurnalas Viltis anglų kalba rug
sėjo:— lapkričio nr. jau pasiekė 
skaitytojus. Jame yra Aliaskos 
universiteto prof. T. F. Johnsto- 
no gousiai iliustruota studija 
apie Tlingit indėnų kilties tau
tinį meną, papročius, šakius ir 
muziką, paliečiant kitas šiaurės 
Aliaskos indėnų kiltis. Aprašo
mi družų, kurdų ir jemenitų 
tautiniai šokiai, gausu informal- 
eijos apie tautinių šokių festi
valius, išvykas, renginius ir kur
sus, iliustracijomis bei aprašy
mais aptariami tautiniai drabu 
žiai. Viltis kainuoja metams $7;

— Povilas P. Dangis, SLA pre 
zidentas, praleidęs visą savaitę 
New Yorke SLA centro ir inves- 
tacijų reikalais, jau grįžo į Pitt
sburgh. t

— Vladas Rasčiauskas, Ame
rican Travel Service bendrovės 
prezidentas, praeitą savaitę iš
lydėjo grupę turistų į Vilnių.

— Šiomis dienomis pradėsi
me spausdinti Delfinos Tričie? 
nės rašinį apie marijonų premi
juotą romaną.

— Elzbieta Kardelienė buvo 
atskridusi j savo brolio Albino 
Raciborsko laidotuv.es. Velionio 
palaikai sudeginti ir amžinai ra 
mybei bus padėti Lietuvių Tau
tinėse Kapinėse, šalia žurnalisto 
Jono Kardelio.

— Ieškomas išnuomoti Mar
quette Parke vienai 
amžiaus moteriai 3 
butas. Skambinti tel.

vyresnio 
kambarių 
436-7796.

(Pr.)

Naujienoms reikalingas A r
’• LINOTIPININKAS

Jauną vyrą ar moterį apmokysime šio ama- 
to.'^Darbo valandomis informacijų prašome 
kreiptis šiuo telefonu’ į- > į

• Vytautas F. Beliajus sūdai 
rė rinkinį straipsnių iš lietuvių 
gyvenimo bei buities ir papro
čių 2-je Nepriklausomybės de
kadoje. Dalis tų straipsnių bu
vo lietuvių spaudoje apie 1930 
m., dalis liečia Lietuvos žydus. 
Iliustruota knyga anglui kalboj, 
pavadinta “Ona”, bus :■ išleista 
folkloro žurnalo Viltis 36-se me 
tinėse rugsėjo 22 d. Iki tol užsi
sakiusiems knyga kainuoja 2.50 
dol., vėliau kainuos $4.'Užsaky-: 
mus prašoma siųsti dabar: V.F. 
Beliajus, P. O. Box 1226, Den-: 
ver, CO. 80201. (Pr.)

MARIJA NOREIKIENĖ -
2608 West 69th SL, Chicago, HL 60623 • Tel VA 5-2787

Didelis pasirinkimas garės rūšlar Ivalrip prekių.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERV1C1 

1501 W. 69th St., Chicago, III. S0629. — Tat. WA 5-2737 
3333 So. Halstad Ft., Chicago, III. 66606. — TeL 2544321

— Chicagos Medžiotojų-Meš- 
keriotojų klubas kviečia visus 
į vasarinį linksmavakarį rug
pjūčio 13 d., šeštadienį, 6 vai. 
vakaro šaulių namuose, 2417 
West 43rd St. Veiks įvairių gė
rimų ir valgių bufetai, gros 
Ramonio orkestras. Įėjimas tik 
$1.. (Pr.)

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

2 BUTŲ puikus mūrinis, į vakarus 
nuo California Ave., arti parka.

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

BUDRAITIS REALTY
, . įvairi apdrauda — INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE — OUT CF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A.famous name in Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build-

7234 West North Aversu* 
Elmwood Park, Illinois 60635

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Atm.
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-578C

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

JAU LAIKAS PIRKTI
BIZNIO PREKYBAI restoranui ar 
ofisai didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900
17 METŲ 6 kambarių liuksus mūro 
namas ir 2 auto mūro garažas. Ra
diant šilima. Daug ekstra priedų, 
greit galima užimti. Arti bažnyčios 
ir parko. $32,800.
MODERNUS 2 butų mūro namas. 
Dideli kambariai, švarus iš lauko ir 
vidaus, Marquette Parko centre. 
$35,000.
GRAŽUS' SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.
7 KAMBARIŲ gražaus mūre labai 
švarus bungalow ir 2 auto mūro ga
ražas. Naujas šildymas, elektra. Arti 
Paramos. $24,400.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos mieste leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit/ga
rantuotai ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave* 

TeL 927-3559 -
__________________________ .

62—80 NL AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pendninkams
Kreiptis —t t

4M5 5o. ASHLAND.AVĖ.
 523^775 < . _

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
^AUJIETOXS Eemet suėjo W sietų. Minint tą sukiktL gerbiant plmojc 

Amerikot lietuvių dienraščio steigėjus bei Hetuvlškot spaudot pirmū
nus Jr atliekant būtinai pareigai aažlnani lietuvybės išlikimui ikeL 
biamai Naujienų platininio vajui.

^AUJDdOS tvirtai stori Ir'kovoji Lietuv® Ir paverfty Hatrrią laitvę, 
aeidamoa ir neridėdaitoa 1 sandėriui fu ęJrupanUli ar ]> Jfalio- 
tlnlaii

NAUJIENOS palaiko rlsai lietuvių demokratinei trupei. Jų bendrai Lnitits- 
djii ir remia visų lietuvių bendruoaiui darbui bei ttalua.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą iLali pasimetimo; reto
rikos ir poltinių Iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Nauji®* 
nas yn mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vijų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
maudos 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 renesaaoe.
KAINUOJA: Chlcagofa Ir KmadoĮt metirns — S30.00, pusei imtų —

trims mėn. —. SIJO, vienam mėn. 13.00. K Hose JAV vFetosc mefems
— $26.00, putei mėty — SI4-00, vienam mėn. — SX50. U&erUuo»

_ S31.00 metami. Suilpažlnlmuf siunčiama aavafff ^emolmnaL
Prašoma naudoti žemiau erančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

[~~] Siunčiu 6oL Naujieną preuMmeratd, Jnbfliejtnk)

į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDft IR VARDAS ____________ _________________

ADRESAS

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau įvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Kspačintkas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimu tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kačinskas, liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAG1ETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO^ LfETUVOa. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL S1J50. Yra taip pat 
išversta i anglu kalbę.

M. ZoŠčenko. SATYRINĖS NOVĖLtS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pust, kaina S2.

D. Kuraitis, KELIOMt I ANAPUS GBLEŽINtS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, grabu itfliuml

Prof. P. Pakark!!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą 
Kaina $2.

Vincai Zarnaltk. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAJTSJS, 
84 pat Kaina ŠUO.

He ir kiti leidiniai yra germani

NAUJIINOSE, Se. HALSTED FL, CHICAGO, UJU
tHIUnkawf darW vsfandomlt arta ufeakant pafev pridedant

— Naujienose 'galima gauti 
Br. Bušackio “Radvilą Juodą
jį’’. 264 psl. minkšti viršeliai, 
$5.00. Persiuntimas paštu 50c. |

MAINTENANCE
Manufacturing Company has imme
diate opening for experienced^ Main
tenance Man. Duties include main
taining systems in addition to car
pentry, plastering and painting. May 
be required to perform janitorial 
work when necessary. Must pass se
curity clearance check. Complete 
benefits. Close to train stations and 
CTA. For appointment call Person 
nel 454-0010, Ext 1295.

WALTHAM WATCH- 
COMPANY

400 SO. JEFFERSON 
CHICAGO 
EOE M/F

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

TeUf.: REpublic 7-1941

M. š I M K U S - 
Natary Public

INCOME TAX SERVICE 
4259 Š. Maplewood. Tol. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, glmlnly 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitoki blankai

★ Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon< 
crontacijos, nors dabar dauj 
kas non įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yrs 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergti^ 
dems ...

Naujienos buvo ir yra už de 
nokratiją ir toleranciją. Deja 
los negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir ilfu- 
djų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity 
tojus.

ELECTRICIAN
MAINTENANCE

For plant in heavy metals 
industry.

Steady employment with all 
company benefits.___

MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ. WRITE AND SPEAK 

ENGLISH.
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 S. Kedzie Ave., Chicago.
(Equal Opportunity Employer)

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Pirk Avi., Hot Springs, Ark. 

Albertas Ir Kastutė Rožėnal, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai 
Spalvota TV. šildomas maudymo
si baseinas.'telefonas, rafkams žaidi
mo aikštelė. Galime rezervuoti teL 
501-623-9814.

Didžiausiai kailių 
pasirinkimai

jm vienintelį

MEDŽIO APDIRBĖJAS
Mums reikalingas patyręs apkali

mu medžiagos piūklų gamintojas — 
trim saw man. mūsų architektūrinės 
firmos medžio apdirbimui.

LANDQUIST & SON 
1900 W. Hubbard SL

Tel. 226-1768.

HELP WANTED — FEMALE 
Darblninklv Ralkh

Wanted bus girl, 5 days, short 
hours.

OLD POLONIA RESTAURANT
10 N, Clark — Chicago

Phone 263-0663.

.NORMANA
■JBURŠTIINĄ

(įat&iffoa) ir 
677-8489

(boto)

185 North WaUah Atom*

BEST THINGS IN LIFE

HEART 
FUND

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Įjall Frank Zapolls 
įjioata w.TSth st 

GA 4-8454 iwf uaAwCf^

Slat* Farm Life Insurance Company

IŠNUOMOJAMAS 4 kamb. apšildo
mas butas su 2 mieg. 2-me aukšte 
suaugusiam asmeniui arba porai be j SKAITYTI * NAUJIENAS11 
gyvuliuku. TeL WA 5-4232._______ - _
i ciioAeo iLKr— Thursdayt Ąugust llt 1977

SKAITYK IR KITAM PATARK

laidotuv.es

