
VOL. LXIV June 22, 1978

NACIAI GA QUEUE PAR

DU-

BRANGSTA PASKOLOS

JA Vais
CIO

atšaukti įsakymą Parky dis trik

NAUJA KANADOS 
KONSTITUCIJA

IŠSIGANDĘ AMERIKOS
PREKYBOS ATSTOVAI

TŪKSTANČIAI DOLERIŲ
Už KOJOS SUŽALOJIMĄ

Pries septynius metus San 
Diego 25 metu amžiaus moteris 
sėdėdama užpakalyje motocikle 
važiavo Illinois keliais netoli Car 
bondale, kur pravažiuojantis au 
tomobilis užgavo motociklą ir 
tuo būdu sutrynė moters koją.

Dabar teismas priteisė, kad 
Japonijos motociklų gamybos 
bendrovė, kurios pagamintu mo
tociklu važiavo minėta moteris, 
sumokėtų nukenėjusiai 417,500

Teisme moters advokatas aiš
kino, įrodydamas liudininko iš 
Japonijos parodymu, kad moto
ciklo gamybos b-vė nereikalavu
si važiuojant motocikhi vartoti 
apsaugos strypą (štangą).

— Kinija atsiųs diplomatus į 
ZairĮr kai gąus karių speciali* 
4ų ’pranešimą apie saugumą.

SALONICA; Graikija;—Bir- 
želip 20 d. stiprus žemės drebė
jimas -apgriovė 600,000 gyven
tojų Graikijos miestą Salonicą. 
Žemės drebėjimo centras,pasak 
Kalifornijos sėkimb stoties, bu
vo 50 mylių atstume nuo Sofi
jos ir 200 mylių atstume nuo 
Atėnų. L / ,

Drebėjimo strpriimas matuo 
jžnnąsr 6,3 pagal Richterio ska
lę. Drebėjimą jautė Bulgarijoj-, 
je,Jugoslavijoje,. Gfakiijoje ir 
jų. kaimynystėje.

Drobėj imas prasidėj ęs Grai
kijos laiku į Į vai vakaro. .Dau
gumas: gyventojų buvo užvers-j

Du karinės mok 
tyrinėtojai

GRAIKIJOJE, SALONIKOJE, ĮVYKO 
STIPRUS ŽEMĖS DREBĖJIMAS

josi sekdami i gatvę ■» namų 
balkonų.-- ...
3 AVienaš astuonių aukštų na
mas., visiškai sugriuvo, kuriame 
buvo 45 apgyvnti butai. Pir
miem pranešimai sako, kad ža~ 
yo 10 žmonių ir per 100 sužeist 
tu, bet žuvusių skaičius -vėliau:

— Paskutinis Salvation Army 
karys, padėjęs juodžiams jsikur 
ti, praeitą pirmadienį išvyko iš 
Ugandos.

Kanada iki šiol neturėjo kon
stitucijos, bet valdėsi prsiilaiky 
dama 111 metų senumo British 
North America akto, kuris bu
vo 1921 metais sumodernintas, 

‘panaikinant reflcalavimą, kad 
visi Kanados įstatymai turi bū
ti peržiūrėti ir patvirtinti Ang
lijos parlamento.

Naujoji Kanados konstituci
ja, pagal ministerio pirmininko 
Trudeau planą, bus įgyvendin
ta 1981 m. liepos mėn. 1 die-

IZOUUOTI LABORANTAI
ATLANTA 

slo laboratorijos 
yrą izoliuoti nuo pasaulio, ka
dangi jie, bedarydami bandy
mus, iš netyčių apsipylė bacilų 
preparatais afifikietiškos ligos, 
kurios išgydymui iki šiol dar ne 
surasta vaistų.

Liga buvo pastebėta prieš de 
šfrnt metų Afrikoje.

Karinė tyrinėjimų laboratori
ja yra Atlanta mieste.

REIKALAUJA, KAD ATSISTATYDINTU 
... ŽYDU GYNYBOS MINISTERS

TURKAI DRAUGAUJASI
SU RUSAIS

žemės ūkio gaminiai bei 
produktai

WASHINGTON.
tybių ūkiuose pagaminti bei už
auginti produktai, numatoma, 
šiemet turės gerą paklausą ir jų 
kainos kilsiančios.

VAKARŲ VOKIETIJA 
GELBSTI DOLERĮ

BONA. — Kai amerikiečiai, 
bent jų vyriausybė, yra paten
kinta dolerio vertės mažėjimu, 
nes tuo palengvinama Amerkos 
gaminių pardavimas į užsienį 
tai vokiečiai, japonai ir. bend
rai, užsienis yra labai nepaten
kintas.

Vak. Vokietija noroms neno- 
roms, yra priversta gelteti do
lerio vertę. V. Vokietijos val
stybės bankas nuo kovo mėne
sio iki birželio 13 d. jau yra su
pirkęs dolerių daugiau kaip už 
4 bilijonus vokiečių markių. Ir 
yistiek. santykyje su vokiška 
marke, doleris nukrito 10 pro
centų.

Iš ŠIAURĖS SKOKIE PRIEMIEčIO NACIAI 
NUKREIPTI Į MARQUETTE PARKĄ

CH1CAGA, III. — Ateinantį sekmadienį Chicagos naciai, 
vadovaujant nacių grupės vado Collm, gavo Chicagos Park dis- 
trikto leidimą liepos 9 dieną, sekmadienį, organizuotai žygiuoti 
į .Marquette Parką, . _

Jauni- Chicagos lietuvei sportininkai, dalyvavusieji kaliose sporto šventėse ir laimėjusieji 
pažymius už sklandžiai atlikta darbą.

PREZIDENTAS KRITIKUOJA 
PREZIDENTĄ

• Paskutiniu laiku buvęs prez. 
Fordas pradėjo stipriai kritikuo
ti prez.Carterio užsienio ir vi
daus politiką. Manoma, jog tai 
yra ženklas, kad Fordas apsi
sprendė būti kandidatu į krašto 
prezidentus 1980 m.

MASKVA. — Amerikos ben
drovių prekybos atstovai Sovie
tų Rusijoje yra išsigandę savo 
likimu, kai netikėtai ir bruta
liai buvo suimtas International 
Harvester b-vės direktorius Ma 
skvos gatvėje, sustojus maši

Chicago, IL — Ketvirtadienio Th u

KARŠTI DEBATAI

WASHINGTON. — Fėderali- 
nėje rezervų tarnyboje birželio 
20 d. vyko labai karšti ginčai 
kredito klausimu.

Kaikurie rezervų tarybos na
riai norėjo, kad kerditas būtų 
dar daugiau suvaržytas ir pa
brangintas. norint suvaldyti m 
fliaciją.'

Kiti gi, kaip tik priešingai 
galvoje: jie norėjo, jei nepaleng 
vintų tai bent palikti kredito 
reikalus tokius, kaip buvo. Pas
kutiniųjų matymu. krašto eko
nomija smunkanti žemyn.

Manoma, kad-kerditas visdėl 
to nežymiai ir- -palaipsniui bus 
varžomas.

Nepatenkinta Salženicinc 
kalba

WASHINGTON. — Pirmoji 
JAV-bių "darna Rosalynn Cur
ler liko labai nepatenkinta Sol. 
ženicino kalba, ypač tomis vie
tomis, kur Sovietų disidentas 
numato Ameriką esam dvasio 
jc išsekusi ir netinkanti sovie
tiško stiliaus komunizmui pa
keisti.

_ Prezidentas Carteris ati
davė panamiečiams kanalą, te
gu drįsta Brežnevas atiduoti 
lietuviams Lįotuvą, — komen
tuoja diplomatai. -

OTTAWA. — Kanados mini- 
steris pirmininkas Pierre E. 
Trudeau pateikė parlamentui 
svarstyti naujos konstitucijos 
projektą, kurį, jei bus parla
mento priimta, pakeis Britani
jos aktą, kuris nuo 1887 m. bu
vo pagrindiniu Kanados įstaty
mu.

Naujoje konstitucijoje 
matoma sustiprinti senato 
lią. įsteigti naują vyriausią 
smą, įvesti anglų ir prancūzų 
kalbų vartojimo garantiją.Taip 
gi yra civilinių teisių Chartos 
skyrius, panašus į JA -Vaisty 
bių BILL of Rights.

Kanadiečiai turės teisę, pa
gal savo norą, vertoti valdžios 
įstaigose, teismuose, mokyklo
se ir kitur anglų kalbą arba 
prancūzų kalbą.

Kanada susideda iš 10 pro
vincijų, kurių Quebeco provin- 
rijoje vyrauja pranruzų kalba 
ir kuri nori atsiskirti ir gyven
ti savistoviai. Abiejų kalbų ly
gybė pagal naują konstitucij ą 
bus įvesta Quebeco. Ontario ir 
New . Brunswick provincijo-

/ Satonica ..miešto-;.-ir: artimoje 
apylinkėje laibai nežymus 'žemės 
dtėbėjiinaš biįvb' jaučiamas ke- 
Kį-kirtūs prieš kebas savaites, 
šiame" Europos regione jau bu
vo atriestu stiprių, žemės drė
bė j irtų paskutiniais metais.Ypa 
tingai stiprus žemės drėbė j i- 
mas. sunaikino . dalį šiaurinės 
Italijos ir Rumunijos.

Gegužės mėnesyj e Salonica 
miestą, buvo sukrėtęs žemės dre 
bfejimas 5,2 stiprumo pagal 
Rkhterio skalę, bet Šį kartą jis 
buvo daug stipresnis, kad na
mai jau nebeišlaikė ir ėmė 
griūti. ,

Nejudamo turto pirkimM, 
kaip namams ir panašiai, pasko 
los arba tam v rekalui kreditai 
žymiai pabrango. Už1 jas gegu
žės mėn. jau pradėta imti 9,37 
proc., nesakitant * dokumentų 
paruošimo ir kitų priedų:

APKALTINS AFL - 
LYDERIUS

WASHINGTON, D.C.— Dar
bo departamento pareigūnai nu 
mato, kaži šią vasarą prisieku
siųjų teismas apkaltins AFL — 
CIO lydžius bei prezidentus, 
kui* . esą, neteisėtai naudoja 
ar išpūstė unijų fondus.

fui. Be rimtos priežasties įsa
kymas nebus atšauktas.

Marquette Parko g\vento- 
j am$ patn ria inc jiesi.i a u d i n t i 
Gali patys naciai /nutarti ne- 
maršuoli į MarquCUc Parką. 
Gali teisėjas pakeisti įsakymą. 
Gali ir policijos vadas nepajeg 
Ii teikti reikalingos protekci 
jos.

Vietoj Skokie, apdairūs po
litikai pasiūlė Marquette Par
ką nerimui ir neramumam* 
kelti. Iki liepos $ daug
kas dac galj pąsįkeįsti.

Amerikos spaudos klube po 
n’a Rosalynn Carter sakė: “šio 
krašto žmones nėra silpni, bai
lūs ir nėra dvasioje išsekę”. Ji 
tai pastebėjusi nuolat bend
raudama su krašto žmonėmis, 
kurie stengiasi gyventi nau 
dingai, naikinti ydas bei trū
kumus visuomenėje ir stiprin
ti amerikiečių tautą, kad ji bū
tų dar tvirtesnė, negu kad ji 
dabar vra.

' Gelbėti žmones ir tvarkos pri 
daboti‘/l Priausta kariuomenės 
dąlirual.Geilbėjimą vykdyti yra 
sunktiy kadanigi nėra elektros 

febgrkrutd '/vandentiekiai' 
ir.sUąrįyti'^Jvisi kanalizacijos

Iš viso Maskvoje rezduoja 24 
! Amerikos bendrovių atstovai, 
■ reprezentantais vadinami. Jie 
• visi brželio 20 d. buvo susirinkę 
j savo klube Maskvoje ir tarėsi, 
Įkas daryt ir kaip pasielgti. Jie 

prie 
diktatoriškų įstatymų, kuriais 
remiantis galima kiekvieną vi
sur ir visoda suimti ir uždaryti 
į kalėjmą.

Rosalynn Carter pastabos^ 
dėl Solženicino kalbos reiškiat 
Baltųjų Rūmų nuomonę, pa
sak žurnalistu.ANKARA. —Nors prez. Car

teris Turkijos užsienių reikalų 
ministeriui Bulent Ecevit, jam 
esant Vašingtone NATO pasi
tarimuose pažadėjo panaikinti 
ginklų pardavimoTurkijai drau 
dimą, bet kongresui priešinan
tis, draudimas ir toliau pasilie
ka galioje. Tuo būdu turkams 
neliko nieko kito, kaip pradėti 
gerintis Maskvos ponams.

Turkijos vyriausybės asme
nys birželio 21 d- jau pasirašys 
Maskvoje Sovietų Sąjungos — 
Turkijos “draugystės ir bendra 
darbiavimo” sutartį, nors Tur
kija iš seno ir turi su rusais nei 
užgydomų amžinų žaizdų.

užgriautų ižmoniu pa 

žmonės ma sėms bėga iš; 
-užkišdami-gatves ir vi-
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Birželio 22: Jonas F., Tomas
Moras, Laimutė, Gahninas, Su
dargas. ?

Saulė teka — 5:16, leidžiasi
— 8.29.

Priežastis ta, kad Brazilijoje. 
Australijoje, Argentinoje ir ki
tur pasaulyje, dėlei įvairių prie
žasčių, žemės ūkio derliai buvo 
nekokie. Turint omenyje dar ir 
tai, kad Amerikoje žemkenčių 
javų plotai šiemet yra mažesni, 
tni ir daroma išvada, kad ūkiniu 
kų produktai bei javai žymiai 
pabrangs.

Numatoma, kad šiemet Ame
rika už žemės ūkio gaminius su
rinks nemažiau 26 bilijonus do
lerių, parduodant juos į užsienį. 
Iš užsi/mio gi bus įvežta tik už 
13,7 bil. dol. — daugumoje mė
sos gaminių. Tuo būdu vien tik 
žemės ūkio gaminiai sumažins 
JA Valstybių prekybinį balanso 
nuostolį su užsieniu 12,3 biL dor j priežastys, tai teisėjas galėtų 
lenais

TEL AVTV. — Izraelio gyny-1 
bos ministerio Ezer Weizmano 
partija reikalauja, kad ministe- 
ris atsistatydintų, kadangi jis 
kabineto posėdyje išvadinęs mi 
nisteri pirmininką melagiu ir 
triukšmingai išbėgęs iš ministe 
rių kabineto posėdžio, šaukda
mas: “Aš einu paruošti kariuo
menę sekančiam karui.”

Vieni gynybos ministerio par nai prie šviesų, 
tijos Herut lyderiai nori, kad E. 
Weizmanas atsistatydintų, kiti 
gi reikalauja, kad jis raštu pa
aiškintų kodėl jis nenori pa<- 
remti ministerio pirmininko Be
gin užimtos politinės linijos.

Gynybos ministeris nieko tuo j mano, kad reikia taikytis 
tarpu neaiškina*, bet Vietoj to. 
jis lankosi užimtose arabų že
mėse ir tikrina kariuomenę. Be 
silankydamas arabų kaimeliuo
se jis jiems pareiškė, kad Iz
raelio vyriausybė neturi ir tikslo 
kištis į jų gyvenimą ir kad rei
kia rasti būdą gyventi santaiko
je visiems kartu.

Gynybos ministeris nepaten
kintas Izraelio vyriausybės at
sakymu pnez. Carterio reikala
vimams. Pasak gynybos minis
terio, Izraelio vyriausybės atsa- 
kybas yra suktas ir klastingas, 
kuris privers egiptiečius many
ti, kad Begin juos vedžiojus už 
nosies.

Atsakyme Izraelio vyriausy
bė atsisako grąžinti arabams 
okupuotas 1967 m. karu žemes. 
Minima tik, kad Izraelis sutin
ka suteikti arabams Gaza sri
tyje ir kairiame Jordano upės 
krante savivaldą, bet po Izrae
lio karių priežiūra.

(Penkiems metams praslinkus 
tegalima bus vėl derėtis dėl tų 
žemiu Ūkimo.

Visi žinome, kad Chicagos na
cių grupelė ateinantį sekmadieni 
rengėsi žygiuoti į Skokie, tirštai 
žydų apgyventą šiaurės Chica
gos priemiestį.

Treč’adienį rytą čikagiečius 
nustebino radijo stočių ir di
džiosios spaudos pranešimai, 
1 ad federal, teisėjas leido Chi 
cagos naciams maršuoti į lietu
vių plačiai apgyventą Marquet
te Parką.

šį žinia sujaudino Marqu 
ctte Parko gyventojus, iki šio 

, meto paliktus ramybėje nuo 
] visokių maršuotojų ir tvarkos 
1 ardytojų. Praeitais metais, pa
vasarį, vasarą ir rudenį, kiek
vieną šeštedienį buvo organi
zuojama. eisena į Marquette 
Parką,^bėt teismas galu gale 
apramino žygiuotojus. Marqu
ette Parkan įžygiavusieji nore 
jo galiniai greičiau iš gražiai 

į užlaikomo parko išsikraustyh’, 
bet teisėjas viską gana gerai 
aptvarkė. Samdyti advokatai 
skundė miesto policiją, nesu 
teikusią pakankamai protekci
jos suvažiavusiems “svieto ly
gintojams”, bet teismas žygia
vusiems Martin Luther King Jr. 
šalininkams pasakė, kad jie 
turi teisę žygiuoti, . kui tikta* 
nori, bet jie neturi teisės ardy 
ti kitų gj’ventojų ramybės. Jie 
turi teisę žygiuoti gatvėmis ir 
šaligatviais, bet jie neturi kenk 
ti trafikui ir kliudyti kitiems 
žmonėms naudotis tomis pačio 
mis gatvėmis ir šaligatviais. Jie 
neturi teisės žmonių stumdyti, 
juos kolioti, jiems išmetinėti

Naciii žygis į Marquette Par 
ką gal ir nebūtu toks pavojin
gas. Pavojų sudaro kitos gru
pės — daugiausia nacių prie
šai, kurie taip pat nori žygiuo- 

Į ti į Marquette Parką. Jeigu tei
sėjas Leighton leido Chicagos 
naciams žygiuoti į Marquette 
Parką, tai nacių priešai taip 
pat nori ten žygiuoti. Ateinan
tį šeštadienį Chicago? naciai, 
kaimyninių miesteliu ir kai 
mų padedami, rengėsi žygiuoti 
j Chicagos centrą, o sekmadie
nį, birželio 25 dieną, rengi si 
organizuotai žygiuoti į Skokic. 
Į Skokie rengėsi nacių priešai, ; 
norėjusieji padėti žydams pas
toti naciams kelią.

Federalinis teisėjas George 
N. Leithon, naciams visai ne
prašant, įsakė leisti jiems mar 
šuoti Marquette Parke* gatvė
mis liepos 9 dieną. Vadas Co 
liin nustebo tokiu teisėjo įsa j 
kymn. Teisybė, teisėjas paste
bėjo,- kad jis dar yra pasiruo
šęs išklausyti Chicagos polici-J 
jos vado argumentų, kadėl na
ciai nenorėtų maršuoti į Mar
quette Parką. Jeigu būtų rimtos
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Susivienijimo istorija LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI

Susivienijimo užuomazga
Vytautas Sirvydas “Susivieni

jimo Letuvių Amerikoj 90 metų 
istorijoje” apie Susivienijimo 
pradžią šitaip rašo:

Pomirtinės ligoje pašalpos 
pasidarė gyvybiniu reikalu Eu
ropoje 17-tame šimtmetyje, pir-|

i »;a pramonėti ir miesčio- 
p įsijovusioje Anglijoje.

gausėjančios, skurdžiai ap-
ii ics darbininkų masės 

I ūda v i pr liekamos Dievo va
liai. Darbo žmonės ėmė burtis 
į broliškos savišalpos draugi
jas. Idėja persimetė Amerikon, 
ries vienu metu Jungtinės Vai-* 
stijos, būdamos Anglijos kolo
nijomis, savo gyvenimui pasi
savino nemažai angliškų aprai
škų. Kituose Europos kraštuose 
broliškumą dalinai puoselėjo 
slaptos masonų (“murninkų”) 
kuopos, bet jos daugiausiai vei
kdavo aukštuomenėje. Vilniuje, 
pavyzdžiui, 1776-1778 metais 
veikė mūsų Ponijos Gordliwy 
Litwin (Išdidus lietuvis) kuo-

k ir

(Tęsinys)

giausia broliškos pašalpos’*. To
liau pasakojo, kad “gy vena di
deliais bariais, vienoje ar kito
je vietoje, todėl nenutausta ir 
nepameta kalbos bei kitų lietu-

f

Lietuv -ije, žemės ūkio kraš
tui, miestelėniška-darbininkiš- 
ka broliška savišalpa atrodė 
mažai reikalinga, nes valstie
čiuose artimi giminės pasirū
pindavo ligų ir laidotuvių atve
jais. Tačiau, apsigyvenant gau
sesniais būriais smrakiai pra
monėj ančiojė Amerikoje, tokia 
savišalpa pašidarė būtinu daly
ki/ ateiviams lietuviams, kurie 
naujame krašte paties gyveni
mo buvo verčiami imtis pramo
ninių darbų, uždarbiu pelnin
gesnių negu žemės ūkiuose.

Tokiu būdu, siuvėju prieš 
1885 metus New Yorke apsigy
venęs V. Džiankauskas, Adenas 
Susivienijimo pradininkų, jau
nystės draugui d r. J. Basanavi- 
riui, gyvenusiam tada Bavari
joj, laišku rašė: “Lietuvninkai

viam brangių dalykų”. Laišką 
Basanavičius išspausdino savo’ 
Aušroje, 1885 m. liep mėn.

Broliškos savišalpos susivie
nijimai amerikiečiuose ypač ė- 
mė dygti po Tarpusavio karo 
(1861-1865) Amerikoje, po ku
rio Amerika pasuko pramonėti 
ir miesčionei!. Nustatyta, kąd 
šių susivienijimų per 1890-1900 
dešimtmetį suorganizuota net 

j 65. Pirm ta, amerikiečiuose vei
kė Anglijos pavyzdžiu 1819 m. 
sukurta Odd Fellows organiza
cija ir Forresters (1836). Gry
nai amerikietiškas buvo būdin
gu Order of Red Men (indėnų) 
vardu susivienijimas, įkurtas 
1834 m. Vėliau atsrado Elks 
(1868), Moose (1888) ir Eagles 
(1898).

Pirmas tautiniu pagrindu su- 
svienijimas buvo airių Ancient 
Order of the Hibernians (1836). 
Po jų pirmieji susiorganizavo 
lenkai (Zwiazek, 1880), po to 
čekuslovakai (1884), lietuviai 
(1886), žydai (1888), graikai 
(1892), vengrai, slovėnai, kroa
tai ir Ukrainai (1894), italai, ru
sai ir norvegai (1895). Kai ku
rios tautybės turi r>o gėlėtą su
sivienijimų. Daugiausia, lenkai 
(14); juos seka slovakai (7); 
rusai (6); lietuviai, slovėnai bei 
Ukrainai turi po 4.

Lietuvių susivienijimai yra 
šie: Susivienijimas Lietuvių A- 
nierikoje (suorganizuotas 1886, 
inkorporuotas 1889); Susivieni
jimas Lietuvių Donr<s Katalikų 
Amerikoje (suorganizuotas 
1901, inkorporuotas 1905); Lie
tuvių Moterų Romos Katalikių 
Sąjunga (inkorporuota 1919); 
Lietuviu Darbininku Susi vieni-

Burlaivis Cutty Sark

(Terixm)

Bolševizmo metai

čia turi savo draugystes, dau- jinias (inkorporuotas 1930).

Tais nitais, kai susi:organiza
vo lietuvių Susivienijimas 
(1886) šešiolika jau veikiančių 
broliškos savišalpos organizaci
jų sušaukė savo pirmąjį kon
gresą, kuris įkūrė ryšių centrą, 
prie kurio dabar priklauso 97 
susivienijimai, jų tarpe ir lie
tuvių. Jie 1972 metų pabaigoje 
turėjo 9,587,661 narį ir 56,168 
kuopas bei valdė virš penkių 
bilijonų dolerių turto. Tai gana 
stambi Amerikos gyvenime pi
niginė apyvarta.

Pomirtinės ir Pašalpos ligoje 
yra dalis bendro apdraudos ver 
slo. Čia suteikiamiems kapita
lams netrukus prireikė valsty
binės apsaugos, todėl JAV Kon
gresas 1900 metais išleido pir
mąjį įstatymą. Dešimčiai metų 
praėjus, patys ssivienijimai sn- 
kvietė konferencijąįMobilę,Ala^ 
kurioje buvo nustatytas priva
lomas narių mokesčių didumas, 
atitinkąs moksliškai nustatytą 
mirčių atsitiktinumą, pagal va
dintą Table of Mortality.

New Lorko valstija pirmoji

išleido susivienijimų finansam minėms. šis egzempliorius bu- 
tvarkyti įstatymą (1912), pa- vo atsitiktinai rastas vienos 
gal kurį ir kitos Valstijos, viena pradinės mokyklos pastogėje 
po kitos, priėmė tolygius įstaty- Užnemunyje. Jį 1930 m. nupir- 
mus. Prie jų rfėprisitaikantiems2 ko Kauno universiteto bibliote- 
susivienijimanis buvo uždraus
ta veikti. Savo mėtų ir lietuvių 
Susivienijimas pergyveno mo
kestinio 4>ersitvari£ymo audras.

Istorikui šiandien nelengva 
susekti šaltinius, iš kurijį, broli
škos savišalpos idėja atsirado

(Bus daugiau)

CICERO
Birežiio 11 <1 Ciceroje buvo

4. Minioto Antano, Stasio sūnaus, gimusio 1917 me* 
tais Žaliokiškių kaime, Raseinių apskrities, Lietuvos TSR, 
SSSR piliečio, nepartinio, turinčio 2-jų klasių išsilavini
mą, 1937 metais (buvusio Lietuvos teismo) už vagystę 
nuteisto 7 mėnesius kalėti, bausmę atlikusio, nevedusio, 
616 lengvosios artilerijos pulko raudonarmiečio, buvusio 
je Lietuvos kariuomenėje nuo 1938 metų, 
už nusikaltimus, numatytus RTFSR BK Į9-58"2, 1 
b, 59-10 1d, ir 58-11 str. sjtr..

5. 29 ŠK, 616 lengvosios artilerijos pulki raudonai-
miečio — •

Pipcevičiaus Stasio, Juozo sūnaus, gimusio 1918 me
tais Antringio kaime, Raseinių apskrities, Lietuvos . TSR, 
socialine kilme iš stambių išteklingų (krupnich zažitoč'- 
nich) valstiečių, valstiečio, lietuvio, SSSR piliečio, nepar
tinio, turinčio žemesnįjį išsilavinimą, jo žodžiais neteisto, 
nevedusio, buvusioje Lietuvos kariuomenėje nuo 1940 me 
tų kovo mėnesio, ; >
už nusikaltimus numatytus RTFSR BK 58-1Q-1 d. ir SM1 
str. str. ’ . ~ ' - ■ - ,

Parengtinio ir teisminio,, tardymo duomenimis Ka
rinis Tribunolas nustatė: \ . < ’

Kelmickas, būdamas viršila (staršinoi), 1940 metaisO<1 Vlocupva xuejd člldUcLUV ----------------- — Muuuiiiuo vixkjxiw *A*v^*u>

ir brendo Amerikoje apsigyye- Sovietų Sąjungos da-ĮSpajįų mėnesį 29 ŠK, 616 lengvosios artilerijos’pulke SU-
Lietuvos valstieči- lietuviu tautos naikini-1nančiuose

uose. Atrodo, ka<j. greta ekono-j21135-
ininio reikalo čia labai stipriai} ^V- Antano parapijos bažny-

darė kontrrevoliucinę grupę, j kurią įėjo to paVpuIko pus 
___________________ karininkis Semaška, raudonarmiečiai Janusai ii- Minio- 

Zkė tautinė" idja, pasūSuS'čioje tan. Rutkau^kls atlaikė su nurodytais asmenimis 1940 metais spąlių 14 dieną 
pakeiti tuvius”, bu- pamaldas už žuvusios t nukan padarė nelegalų susirinkimą. Susirinkime, kuriame daty- 

enj-tL klotus tautiečius ir pasakė ata- vavo Semaška ir Janusas, Kelmickas papasakojo apie, or- 
jAin-l tinkama oamoksia. ganizacijos tikslus ir apie pagalbą vienai svetimai vaistyk

Because winter at Valley Borge meant snow, ice.

k was an army long on courage, 
short on money.

• ■

Coldvv

k w« bad enough we had to fight the British

Some $27,000,000 from the

turned ouc

thecddL

noru 
tent, juos kultūrinti ir vh 
bendram darbui tėvynės Lietu-1 tinkamą pamokslą, 
ves gerovei. Politinė idėja kyšo 

i pačioje pirmoje -lietuvių suor
ganizuotos pašaJpinės draugi
jos konstitucijoje, kurios pa
vadinimą profit V. Biržiška 
mums išsaugojo*- Jos antraštė 
skelbė: “Ustanaviymas tawerc- 
zistes broliszkos pamaezies po , 
wardu SzL Kazimieriaus Kara- 
laiczio Patrono' Lenku ir Lie- 
tuwos. WienybeT^aloku su Lie-j 
tuwa uždėtos 19S& ketuose ;(1| Salėje _ minėjimas pradėtas- 
d. sausio). DrukipKurjero New t JAV ir Lietuvos himnais. Invo- 
Yorko pas T. Jahicki, Brookle-jkaciją sukalbėjo -kun. Rutkaus- 
nie, N. Y. 1887”. Ji būva šešio- kas. Dr. Bronė Motušienė, bu- 
likos puslapių. >—

Ekonominę brolišką savišal- 
pą ir tautinę idėją pynė pirma
sis propagandinis straipsnis pir
mame Amerikos lietuviams 
skirtame laikraštyje, kurio’pir
mas numeris pasirodė New 
Yorke 1879m. rųgp. 16 d. Tai 
buvo Lietuwiszka Gaziėta, kuri 
skelbėsi esanti “rasztas pas- 
zwenstas dėl Liettfwinikii Ame-’ 
rikoje”. Desimtam laikraščio 
nu m eriui 1 e n tų reform a tų 
pranciškonų vienuolis, kuris 
pavardę rašė Augustinas Zeytz. 
parūpino straipsnį “Keli ž Aižiai 
apie taworczystes’’. kurio turi
nį Šliupas atpasakojo Aušroje 
(1885 ih. nr. Y0-T1).

Lietuviška Gazičta Leido ir 
redagavo. Vikaviskio apskrity
je 1838 m. gimęs, mokytojas 
Mykolas Tyaraudkas. kuris. 
1&)3 inetų stikifirhe prieš ru
sus pašautas, pasitraukė į Ryt
prūsius, iš kur 1873 m. atvyko 
A’hierikon. Dvejtfs metus čia 
pagyvenęs, 1875 Tn. įgijo spau
stuvėlę Shamokin, Pa. ir pradė
jo leisti pirmą Amerikos lietu
viam skirtą ir Amerikoje spau
sdintą knygą, kurips pavadini
mas, pasak profTV. Biržiškos. 
l)uvę$ “ThrmoczMs arba Šlow- 
nikas Angielckaj-Lictnwiszkas 
ir Lietinviszkaj-Angielckas dėl 
grejtb ir langwn fszmokimo 
sznekos angieldfoS Su uwogo- 
mis ir aųicasziuąiu kožno žodžio 
kajp rejk isztąrt.<^Sudetas per 
Mikola Twaraikkji.’ (iszdawi- 
mas pyrmas). ^bamokin. 1876 
Kaszfu ir Spa^Htnwr Mikdlo 
Twaraucko’\ *y- >..

Pirmieji šcsi_ jiuriapiai buvo 
nenumeruoti, kili .*159 nume- 1 
ruoti. Juos išspausdinus, spaus 
Uivė sudegė, o anose liepsnose 
žuvo* ir pirmoji AlperikrŲe -is- 
pausdinta lietuvių kalbu knyga. J 
leidėjas, tfiK-iauį^HT^o bus vtfe- 
ną egzempliorių ’
tuv^ turbūt, pasididžiuoti gi-

Pamaldų, metu giedojo soli- bei, kai ši užpuls SSSR, karo metu davė uždavinį užgrobti 
stė Prudencija Bičkienė, var! paštą, Vilniaus miesto geležinkelio stotį, o’.taip gąt ąrtr 
gonais grojo muzikas Antanas i ]erjjos pulko štabą. Miniotas susirinkime nedalyvavo, 

, duKp Gl^0J1 lr parapijos, buvo sargybiniu, saugojusiu ta susirinkimą. Be tb, Kėhnic
choras. Pamaldose ir vėliau sa- , . . į . ., . . . •Iv,
Įėję su keturiomis vėliavomis 
dalyvavo Amerikos karo vete
ranų 9115 postas- ir su trimis 
vėliavomis Cicero šauliai. Pa-

kas davė Semaškai uždavinį išaiškinti pų&e antjsovietiš’ 
kai nusiteikusius karius ir juos verbuoti konti’ręvoliūcinei 
grupei ir apie tai pranešti (o čemstavit v izvestnost) jam, 
Kelmickui. Semaškos ir kitų asmenų akivaizdoje Kelmic-

maldos baigtos Lietuvos himnu.] ^as pareiškė teroristinius nusikaltimus prieš Raudonosios

vusi Lietuvoje šaulių Sąjun- 
1 gos moterų reikalų vedėja, ap
dovanota šaulių žvaigždės me-1 
daliu ir ordinu, pravedė žuvu
siųjų ir laisvės kovotojų oku
puotoje Lietuvoje pagerbimą ir. 
pristatė Sibiro kankinį Alėk-^ 
Sandrą Skopą.

Toliau sekė Dr. Br. Motušie-i Vl^tskogo Sojuza).

nastroenija v otnošemi komandno pblitrceękagG'šceta^ 
va Krasnoi Armii), be to, tarp pulko karių vedė antisovie- 
tinę agitaciją. . 5

Semaška (dalyvavo) nelegaliame susirinkime, į kurį 
pats atvedė Janusą, susirinkiiiie buvo svarstomas klausi
mas padėti vienai valstybei kovoje prieš SSSR. Semaška 
pas save saugojo dvi buvusios Lietuvos valstybės vėliavas. 
Be to, tarp karių vedė antisovietinę agitaciją, nukreiptą* 
Sovietu Sąjungos galiai pakirsti (na podryv - mošci So4

V I
Janušas —1940 metais spalių 14 dieną dalyvavo fteleines, talkininkaujant poniai So

fijai Palionienei, paruoštas see 
nos vaizdelis. Deklamavo stu
dentai: Kristina Griniūtė ir Ko' 
landas Zumaras, kuris buvo ge
dulingai apsirengęs ir ladijo 
mūsų tautos kančią. Reikalm 
gus scenai garsus pritaikė Ge
diminas Pranskevičius.

Mokytojas Ignas Serapinas 
vaizdžiai nupasakojo mūsų tau 
tos kančių kelią ir Sovietų Są
jungos klastą.

Solistė Pr. Bičkienė, akompa-1 
nuo j ant muzikui Aloizui Jurgu- 
čiui, tikrai puikiai, padainavo 
/‘Žydi sodai",, “Kur Bakūžė" ir 
“D, greičiau*’, o susirinkusiems 
nenurimstant ploti, dar ariją— 
“Malda” iš operos “Tosca”.

Pranešinėjo studentė Kr. Gri 
niūtė.

Pasibaigus programai, buvo 
rašomi laiškai JAV valdžios 
žmonėms, kad užtartų Sovietų 
Sąjungos naikinamą mūsų tau-

Buvo ir Pranutė* Dvilatie- 
nės, Vyšniauskienės, Pranskevi- 
čienės. Novickienės ir kitų po
nių paruošti užkandžiai.

Tenka pažymėti, kad Cicero 
prekybininkas Povilas Putri
mas turėjo sunkią operaciją, o 
dabar pasveikęs, visus reika- 
l’ngus užkandžiams maisto pro 
duktus aukavo ALTai,

Minėjime dalyvavo LAS vei
kėjas Jonas Balčiūnas, iš Union 
Pier, atvykęs Mišauskas ir visa 
eilė kitų svečių. ' .

S. Paulauskas

tomas klausimas apie pagalbą vienai swtimai valstybei 
kovoje su Sovietų Sąjunga. Drauge su Miniotų -svarstė į- 
vieną kapitalistinę valstybę pabėgimo planą. Taip‘p®t svars 
tė klausimą, kaip pei'bega’htięms'isfettą gimdų.* Tar^ 
karių vedė antisovietinę agitaciją prieš Bovietų^yaldžią.

Miniotas — 1940 metais spalių 14 dieną saugojo nele
galų konspiratyvinį susirinkimą, kuris tuo metu dieną tu
rėjo įvykti. Drauge su Janusu svarstė į vieną kapitalisti
nę valstybę pabėgimo klausimą, o taip pat-s varstė klausi
mą, kaip pabėgimui’įgyti ginklų,-Vedė antisovietinę agita 
ciją, nukreipta palaužti Sovietų Sąjungos galią.

Pipcevičius kontrrevoliucinės grupės nario Semaškos' 
pavestas (po zadaniju) iš kareivinių patalpų išmetė pas- 
save rankoje turėtus mokimosi sąsiuvinius su tikslu iš
šaukti paniką tarp Raudonosios Artnijos politinės vado’ 
vybės sąstato ir dezorganizuoti normalų dalies darbą. Da
lies raudonarmiečius agitavo nepriimti karinės priesaikas.

Remdamos išdėstytu, Karinis Tribunolas •? pripažino 
kaltais: •

v į?’ • A X, L
Kelmicką Stasį padarius nusikaltimus, ųujda^tus 

RTFSR BK 19-58-2,19-58-8, 58-10 1d. ir 58-11 ‘
Semašką Vladą padarius nusikaltimus, ' num’ątytas 

RTFSR BK 19-58-2, 58’10 1d., 5811 str. str.
Janusą Joną ir Miniotą Antaną, padariusius Tropiką F 

timus, numatytus RTFSR BK 19-58-2, I9-58-lb, 58-10 1d. 
ir 58-11 str. str. f ’ '/

Pipcevičių Stasį padarius nusikaltimus, / numatytus į 
RTFSR BK 58-10 1 d. ir 58*11 stri str. ' '> '

Vadovaudamos RTFSR BPK 319 kr 320^sU. str. Kari' 
nis Tribunolas

(Bus daugiau); : - J
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MOŠŲ SPAUDOJE
Juodoji ranka valdo Lietuvių Rašytojų 

Draugijos valdybą

rodos. Lietuvių Fondo skiriama 
premija sudėta vienos ideolo
gijos, 1x4 visokių pažiūrų žmo
nių . . .”

Nespėjus nutilti pasipiktini
mo audroms dėl romano “Strip
tizas” premijavimo, prasidėjo 
naujas. Apie lai rašoma Dirvjs 
24 numerio vedamajame “Ra
šytojų Draugijos premija galu
tinai įklimpo”. Ten duodama 
tokia istorija:
; “Rašytojų draugijos pirmi-

1.^2 T A___ i • 1__ ______.^1. __« *

A u torius stebisi kitų valdybos 
narių paklusnumu pirmininkui 
ir naujų taisyklių skelbimu:

‘Tarp kitko norėtume paste
bėti dar vieną dalyką: iškilus

knygų rinkoje, kitaip sakant, 
savo ideologijos žm^ui. Atseit, 
pasiekė ko norėjo pirm. An-i 
driekaus “įkvėpėjai” ... į

Bet čia istorija dar iiesibai-;aikš,ėn visai U,i ‘lemtai pre
mia. J antra jurv komisija įėjo:nnJ ’ draugijos vado-
ir dr. K. Keblys, vedėjas Atei-Jsuska,.‘’ lšk‘\sh 
ties leidyklos, kuri ir išleido Sa- s^- ’*ll,u ,;ii.sykles . Matyt, Val- 
dūnaitės eilėraščius. Vadinasi ' ?yba nėra skak'il,si Draugijos 

’įstatų, kur visos skyrimo taisy-įlinkas K Andriekus paskyrė ju-ipagal šūkį: patys laidžiame, pa
ry komisiją iš 1977 m. išėjusių tys premijuojame! Niekad ir - rd surasylos ju<xia ant 
grožinės literatūros knygų pre- 
mijuotinam veikalui atrinkti, jas įeitų į jury k nnisiją, kuri.

'RndK viskac. hiivn tvarlrnip lęvaręfn L.

K*val»ri|ef dtflnyt rikiuotąją

šiem*, bet suprantamai veika- vių Administracija) jau da 
tlingiems. Paminklą statant cen-|bar.paskyrė du Amerikos jau
tru valdyba paprašys, kad orga
nizacijos ir atskiri asmenys pi
nigine auka prisidėtų prie pa
minklo pastatymo. Aukas gali
ma siųsti jau dabar, adresiT:’ 
St. Anthony’s Savings ami Loan j 
Association, Romas Kalantai 
Fund Acct. 0-3(>1!MH), 1117 So.] 
19th Court, Cicero 111., (UMi5(>.

Sąjungos cv pirmininkas 
rolis Milkovaitis daugiausia 
pinasi paminki i pastatymo 
kalais, jam talkininkauja, 
tauto Did. šaulių rinktinės
mininkas Vladas Išganaitis ir 
c v narvs k u n. Jonas Borevičius 
SJ.

Ka- 
rū- 
rei-

pu

‘Rod^s, viskas buvo tvarkoje, 
bet tam tikros ideologijos žmo
nės, pajutę, kad premija gali a- 
*titekti ne jų ideologijos rašyto
jui, prikalbėjo, sukurstė ar “pa
spaudė” pirmininką jo paties 
paskirtą komisiją išardyti, ki
taip sakąnt, neleisti jai veikti ir 
jskirti kitą. Pirmininkas to spau
dimo neatlaikė, pasidavė intri
gantų sugestijoms ir paskyrė 
.kitą jury komisiją, šįkart jau 
.iš savo ideologijai ištikimų žmo- 
,nių.
y. ši komisija galų gale Pasky
rė premiją Putnamo vienuolyne 
įgyvenančiai poetei D. Sadūnai- 
tei už eilėraščių rinkinį, su di
deliu pasivėlavimu pasirodžiusį

niekur neteko girdeli, kad leidė-
Įdomu ir tai, kad tas premi

jos skandalas, galima sakyti, 
nesukėlė jokios reakcijos rašy
tojų tarpe. Išskyrus Vyt. Alan
tą ir Pr. Naujokaitį, kurie rašė 
apie lai spaud (je, visi kiti 
plunksnos darbuotojai tylėjo, 
lyg būtų į burną pasiėmę, van
dens. Argi jie būtų padarę iš
vadą, jog prieš vėją vis vien ne
papūsi ?

Į pastarąją Lietuvių Rašyto
jų D-jos sudarytą vertintojų 
komisiją įėjo: Povilas Gaučys 
— pirmininkas, dr. Živilė Bilai- 
šytė — sekretorė ir nariai — 
Julija Švabaitė-Gylienė, dr. Kę
stutis Kėblys ir česovas Grin- 
cevičius.

svarsto premijuoti ir jo išlei
stą knygą!”

Paminėjęs teigiamą pavyzdį 
iš Dirvos novelės konkurso, au
torius taip rašo;

“Mes čia nesprendžiam apie 
premijuotos knygos literatūri
nę vertę, nors žinovai tvirtina, 
jxg lai esanti literatūriškai pati 
silpniausia 1977 m. pasirodžiu
si grožinės literatūros knyga, 
bet mes norime atkreipti visuo
menės dėmesį į savotišką pre
mijavimo istoriją ir prabrėžtiĮ 
per kokias machinacijas tam 
tikros ideologijos žinnės sten
giasi rodyti savo galią, kaip 
aukščiau pastebėjome, pagal 
šūkį: savi pas savuosius! O juk,

ŠAULIU SĄJUNGOS CENTRO VALDYBOJE
—. išsilaisvinti iš Sovietinės Bu-Į nose, Kanadoje, lodei suorga-

ąinia šaulių rengiasi da
lyvauti Pasaulio Lietuvių Die-

mis mokslininkus - pirmajai 
misijai į Space Lab. (Erdv ų 
Labaraloriją) 19X0 metų ru 
deni. Iš paskirtųjų vienas 
Dr. Michael Lampton, 37, i> 
lk>rk<Ve.v» Calif, arba Byron 
Lichtenstein, 3H, iš Cambridge, 
Mass., atliks mokslinius užda
rinius Erdvių labor:, 
(Skylab). kurią erdvią 
busir” (space shuttle) 
bens į orbitą. Pirmuoju 
čiausia skris Lampton.

Erdvių Laborotorijoje 
bijosis ir vienas Europos 
liniukas atrinktas iš 
dalų. Kokiu būdu ir 
Skylab bus gabenami Lichtens 
tein 
ta.

lorijoje
”auto-
niiga
grei-

dir- 
inoks 

kandi* 
kada

ir europietis, nepaskelb

K. Petrckaitis

Įvairiose lietuvių gyvenamose 
ramiose kolonijose JAV, 
Kanadoje ir Australijoje įsistei
gę Lietuvos šaulių Sąjungos 
Tremtyje daliniai į šaulių orga
nizaciją sutelkė kelis tūkstan
čius narių. Narių* kurie moka 
nario mokestį, lanko susirinki
mus ir atlieka kitus šauliškus 
įsipareigojimus. Nebojant da
linio narių skaičiaus, kiekvie^* 
nas jų yra gyvas sąjungos da
linių šeimoje. Taigi ir visa šau
lių organizacija yra gyva ir kū
rybinga. Jos veikla yra svarus 
ir reikšmingas įnašas ne savo 
tautos žemėje gyvenančių lietu
vių pastangoms tautinei gyvy-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
JtMalnti, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir Jntvmių auiavjcii 

sęrUymii, paimti U gyvenimo. Lengva* ttilius. gyva ka’ba. gražiai išleisti
• DU Kama $2J0.

• Pr. Jimas B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istenjou 
'Wnrrtulx nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato 142

kainuoja $2.00. _

2 metai už “juoką”
STOCKHOLM, Švedija. — 

Sostinės aerodrome suimtas vie 
nas 35 metų amžiaus šveicaras, 
kuris prieš einant į lėktuvą ne 
norėjo duoti-patikrinti su sa
vim nešamą čemodanuką, juo-

sijos okupacijos.
šaulių sąjungos caatro val

dyba, nusprendė pavergtųjų lie
tuvių laisvės siekimą atžymėti 
paminklu Romui Kalantai. Pa
minklas būtų simboliu pa verg
tųjų lietuvių kovos už išsilais
vinimą. Sprendimas pa<iarytas 
ir jo įgyvendinimui darbai pra
dėti vykdyti.

Nutarta paminklą pastatyti 
Chicagoje. Parkuose ar kitose 
viešosiose vietos statomi pamin
klai dažnai nukenčia nuo įvai
rių piktadarių ir vietovių gy
ventojams dažnai keičiantis, 
keišiasi ir aplinka. Po kelerių 

bei išlaikyti ir siekimui Lietu-metų paminklas gali patekti’j 
vos nepriklausomybei atstatyti.] tokia aplinka, kad būtu sunkunepriklausomybei atstatyti.] tokią aplinką, kad būtų sunku 

Didelės organizacijos ištaikyk lankyti. O norima R. Kalan-

nizuoti ilgesnį kultūrinį savait
gali ar savaitę, kaip buvo pra
ėjusiais metais, būtų sunku. 
Nes nevisieins būtu pakeliama fi
nansinė našta. Sąjungos cv nuo- 
šrdžiai remia Pasaulio Lietuvių 
Dienas ir nenorėdama apsun
kinti šaulius ilgesniu kultūriniu 
savaitgaliu ar savaite, šiais me
tais rengia trumpo savaitgalio 
kultūrinę stovyklą liepas mėn. 
29-30 dienomis, Gintaro vasar
vietėje Union Pier, Mieli. Sa- 
veitgalio programa bus įvairi,j 
bet neperkrauta. Ji bus įdomi 
ne vien šauliams, bet ir šaulių 
sąjungai nepriklausantiems. 
Šauliai ir ne šauliai kviečiami 
kultūriniame savaitgalyje daly
vauti.

Prezidento nutarimas ati- 
panamieciams kanalą nu-duoti 

gąsdino sovietų valdžią. Sovie
tų propagandos agentūros visą 
laiką tvirtino, kad amerikiečiai 
kanalo neatiduos Panamai. Vi
sa komunistų propaganda nuė
jo niekais. Didelė krašto gyven 
tojų dauguma pritarė pasirašy
tai sutarčiai.

mas,- jos ugdymas ir veiklos tai paminklą pastatyti tokioje J. Alksnė
plėtimas ir aplamai visa adrni- kurią lankytų ko dau-
nistracija pareikalauja ir iš cen
tro valdybos daug darbo ir pas-

giausia lietuvių. Todėl nusprę
sta paminklą pastatyti šv. Ka-

Dr. taem B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy ^ais pasakydamas, kad jame 
tuno bracrfaL paliečiant tb laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija vra bomba. Šveicaras tuč tuo- 

jau buvo suimtas ir nors jokios 
“bombos” nerasta, jis perduo-, 
tas teismui ir jam gresia dveji 
metai kalėjimo. Dėl to “juoko” 
lėktuvo išskridimas pasivėlino 
ištisą valandą...

1ĮJ ptL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.
Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jis h 

kUH knygai galima įsigyti, atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki u

1731 Riti Rallied Street, CMeage, BL $558!

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

š.m. Liepos 16 d., sekmad
POLONIA SODE

46-ta GATVĖ IR ARCE AVNENUE

GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.
* * *

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i piknikų.

i
t

tangų. Be organizacinių reikalų zimiero lietuvių kapinėse. Jos 
centro valdyba vykdo ir kitus- lengvai pasiekiamos ir lie-
uždavinius, kurie yra reikšmin
gi ne .vien šaulių organizacijai, 
ar ne savoje žemėje gyvenančių 
lietuvių veiklai, bet visai lietu
vių tautai.

Dr. Kosto Jurgėlos parašyta 
ir šaulių sąjungos išleista, kny
ga anglų kalba “Lithuania: the 
Outpost of Freedom” sulaukė 
gražių atsiliepimų ir gero Įver
tinimo. šaulių sąjungai knygos 
išleidimas buvo sunkiu uždavL 
niu. Bet jis išpręstas ir įvykdy
tas. Knyga platinama, ją gali
ma įsigyti knygų parduotuvėse 
ir sąjungos dalinių <valdybose.

Sąjungos centro valdyba^pra- 
dėjo vykdyti kitą sunkų^eik- 
šniingą ir svarbų uždavittį — 
pastatyta paminklą Romui. Ka
lantai. .;

Kovoję už lietuvių tautos lai
svę yra daug žuvusių ir nukan
kintų .ir Romas .Kalanta yra ne 
pirmas ir ne paskutinis už.įtau
tos laisvę žuvęs didvyris/ Ta
čiau jo žuvimo sąlygos ir aplin
kybės jį išskiria iš kitų. Oku
puotoje Lietuvoje R. Kalanta 
tapo kovos už laisve simboliu, 
ypač jaunimo tarpe.

Okupantų pritaikontos baus
mės ir grasinimai nabaugina K 
Kalantos kapo lankytojų. Tai

tuvių gausiai lankomos.
Vieta išrinkta ir žemė nupir

kta. . Nupirkta dvylika sklypų, 
kad paminklui būtų pakanka
mai vietos. Svarstoma ir taria
masi dėl projekto pačio pamin
klo.

Sis prasmingas ir didelis šau
lių sąjungos užsimojimas pa
reikalaus daug lėšų. Iki šiol są
jungos deliniai ir centro valdy
ba teikė financinę parmą kitų 
organizacijų ir institucijų vyk
domiems darbams. Yra dalinių, 
kurie tradiciniai veiklos metų 
pabaigoje.iš:kasos skiria sumas 
kitiems, net paramas neprašiu-

Dviejų JAV mokslininkų 
misi j'a j Skylab satelitą
WASHINGTON. — NASA

(Nacionalė Aeronautika ir Erd

Nėščia prastitutė apskude 
Vienos miestą

VIENA, Austrija. — Viena 
prostitutė apskundė teismui 
Vienos miestą, reikalaudama 
priteisti jai nedaugiau ir nema
žiau kaip G.500 markių, tiek 
klek jai kaštuosiąs abortas ir 
pragyvenimas.

Dar 1975 met. spalio mėne
sio vienoje miesto klinikoje ji 
buvusi steralizuota, bet nepai
sant to 1977 metų rugpiūčic 
mėnesį pastojusi nėščia.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO^IR.RAŠYTOJO^ATSIMINIMUS^
OtTa/J? Gumn“ MINTYS IR^DARBAL^aSS^psL, li^aanflus 1906 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir jrasi- 
______ rūpinimį.

— DANTYS, jtj priežiūra, sveikata Ir grožli. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik-----------

Minkštai viršeliais tik -_______________—----
Dr. A. J. Ginsen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik-----------

$xoe
$xoe
$xoe

Gilkru taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čakl arba money orderį prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntime Išlaidoms.

IK A U U A XU W
1739 So. HALSTED STn CHICAGO, ILL. W€08

Tu su uiyoail JI*J X>Ir*I *L 
Bet* didelius dubu. Pteu, Jie pa
deda Jums pasiekti asmenlžku Jū*q 
uiaimojimui. Antra, jie padeda ia-

štančio R. Kalantos šauksmas 
“Laisvės Lietuvai’’ tapo sėkla 
įberta į paruostą dirvą. Degan
čiu R. Kalantos šauksmas išrei
škia visų pavergtųjų siekimą

tr parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mtot- 

slo dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikataį kuris n*-

!ENERGY 
WISE Oi

73/4%
palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoc 
gumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
■'eša _ _

UNIVERSAL
.TIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

ptdfU 1928 metai*. T< 421-8070
Į*t*l<o* pletooM Mera** aotomobfllam* jartatrtt.
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Ko važiuoti i Toronto?
V. K. Jonynas
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mėtoms ______________ $30.00

Kas nori važiuoti Į Toronto ir pamatyti kanadiečių 
suruoštą Dainų Šventę, tai patariame ten važiuoti ir įsiti
kinti, kad ir Kanados lietuviai, negailėdami energijos, triū 
so ir pinigų, moka suorganizuoti Dainų šventę nei kiek ne 
prastesnę, negu Chicagos specialistai. O kas nori gauti ge
resnę vietą, kad galėtų ne tik mergaičių, bet ir kiekvieno 
atskiro choro balsus atskirti, tai turėtų kreiptis į Vacio-{tautinė padėtis, turės progos užgirsti įvairius Lietuvos 
vą Verikaitį, geriausią klausą turintį choro vedėją ir dai- laisvinimo veiksnius, paklausyti mūsų literatų vertinimus 
nuojantį mūsų muziką.

į Jeigu mūsų sporto mėgėjai ir jaunimo auklėtojai nori 
pamatyti, kaip, mūsų jaunimas bėga, šoka, joja, futbolą 
spardo, ietis mėto ir plaukioja, tai privalo vykti į Kanadą 
ir paisdžiaugti mūsų prieaugliu. Jeigu kas nori dalyvauti 
ne tik Royal, bet ir Yorko karališkame susipažinimo va
kare, tai tegu kreipiasi į Simanavičių, turintį ne tik visas 
informacijos valandėles, bet ir priemones žinioms praneš 
tk Jeigu kas nori tikslesnių žinių patirti apie Nainio or
ganizacijos ruošiamą seimą, tai gali pasitikėti Songailos 
ir Rimkūno žiniomis ir jų tikslumu, šie du vyrai dau žino 
ir nuočirdžiai informacijas teikia.

Pagaliau, jeigu kas nori aplankyti savo gimines, se
nai nematytus draugus, buvusius mokytojus, miško kirti
kus ir pražilusius klasės draugus, tai tegu pasinaudoja pro 
ga ir vyksta į Toronto. Galės pasimatyti ne tik su vietoje 
įsikūrusiais savo pažįstamais, bet susitikti ir iš toliau at
važiavusius. Kanadon nuvykę amerikiečiai nesijaus, kaip 
Vokietijoj, kur Amerikos doleris yra gerokai nuriedėjęs 
į pakalnę. Toronte amerikiečiai galės jaustis kaip ameri- 
kiečiai, nes ir Kanados doleris nuriedėjo dar greičiau, negu 
Amerikos.

f Iš Chicagos daugelis važiuoja. Vieni jau perkasi vie
tas lėktuvuose, kiti važiuos busais, o tretieji, turintieji ge
ltos kadiliakus ar galingus LMD, jau turi pilnas mašinas. 
0 jeigu-kas nepajėgia nuvažiuoti, tai kitiems padeda. Mar 
quette namų savininkai, užmiršę kiaurus stogus, nesau
gias vakarais gatves, kloja šimtines, kad kiti važiuotų. Jie 
klojo tūkstantines, kad tėvas Lowler piktą dvasią prie 
Ashlando sustabdytų, o dabar kloja šimtines, kad tos dva
sios nepajėgia iš savo susirinkimų išvyti. Jie žino, kad čia 
vis kiti kalti... >

Bet jeigu kas nori sužinoti, kas bus Nainio sušaukta
me Pasaulio Lietuvių Seime, tai tam tokios ilgos ir sunkios

kelionės į Toronto neverta daryti. Jam geriau pasukti į 
Lemonta, užeiti pas Kamanta, tai sutaupys daug bereika
lingo prakaito, energijos ir savo manta. Jeigu kas ma-j 
no, kad Toronte turės progos užgirsti, kaip vertinama tarp;

apie, tai jis klysta. Neturės progos vertinti atliktus Bend
ruomenės darbus, negirdės ginčų apie ateities planus ir 
neturės kuo stebėtis naujais žmonėmis patekusiais į pačias 
aukščiausias Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vietas. Vi
sa tai nominacijų komisija jau yra atlikusi ir viešai pas- 
skelbus. ’’Antela dar jūroj”, kaip Bertašius sakydavo, 
“kiaušinėlis dar...”, o Kamantas jau kiaušinienę kepa. 
Pasaulio lietuviai dar nepasiekė' seimo vietos, bet šios die- 
nos Draugas jau paskelbė, kad inž. Vytautas Kamantas, 
jau yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininku. 
Draugo P. Stakys (iš kur jis išdygo?), ras, kad PLB no
minacijų komisija yra nutarusi nominuoti Kamanta PLB 
pirmininko-pareigoms, bet nepasakę, kas, nominavo nomr 
nacijų komisiją, koki kiti kandidataFISuvo šioms pareigoms 
-ir kiek kuris balsų gavo. Gali, susidaryti ispūdiį. kad rei
kalas eina apie nelemtos atminties liaudies seimą,, bet tas, 
gal ir nesvarbu. Svarbu, kad Kamantas jau kalba, kaip nau
jas PLB pirmininkas, noriai paskelbė marijonų dienraš
čiui savo darbo planą. Pačioje pradžioje jis pareiškė^ kad 
nominacijų komisija paleido ne gandą, bet: tikrą dalyką:, 
nominacijų komisja tikrai nutarė Kamanta rekomenduo- 
ti pirmininko pareigoms, o apie savo pareigas ir jo pasi
rinktą v-<dybą iis šitaip pareiškę:

“Naujos PLB valdybos rūpestis bus vykdyti PLB 
konstitucijoje nurodytus-darbus, būtent: derinti pa
saulio lietuvių švietimo, tautinės kultūros, socialinę,, 
ekonominę ir politinę veiklą, tuo reikato bendradar
biaujant su kitais lietuvių veiksniais, plėsti informa* 
ciją ir atlikti seimo nutarimus ir pavestus darbus. 
Reikės ypatingą dėmesį kreipti į švietimo ir kultūri
nę pagalbą lietuviams, gyvenantiems, už JAV ir Ka
nados ribų. Reikės tinkamai- remti- jaunimo veiklą ir 
jų ruošiamą Jaunimo Kongresą. Svarbu yra ir bus -- - ...... - " •

KULTŪROS GRAUŽIKAI
besiginančius tautos kultūrini- 
mo darbe skleidėjus tiktų pa
vadinti trumpai, bet ir aiškiai 
— tautos kultūros ir jos atei
ties duobkasiais”.

O kodėl ir kas taip daro?
"Vieną kartą reikia padaryti 

galą. Tuo laiku, kai spauda bu
vo draudžiama, dabartiniai biz
nieriai įskundinėjo knygnešius 
rusų žandarams, šiandieną jau 
jie pamatė, kad tas pats lietu
vis pamėgo knygą, laikrašti,

1939 m. "Naujosios Romu
vos” 49 numeryje buvo patal
pintas A. Tarulo straipsnis "Lie
tuvių kultūrai saugoti įstaty
mas”. Autorius rašo, kad jau 
praslink^ daugiau nei 700 me* 
tų, kai lietuvių tauta atkakliai 
grumiasi už teisę turėti savą 
dvasinę ir medžiaginę kultūrą. 
Amžių eigoje teko priešintis 
prieš lenko kunigo ir dvarinin
ko, ruso valdininko ir svetim
šalio verslininko peršamą kul
tūrą. Toliau, autorius primena, ėmė lankyti kiną. Ir štai prisi- 
kad tautos kultūrą tenka ginti statė jie. Prisistatė todėl, kad 
nuo dviejų slopintojų: "nuo-čia kvepia pinigas. Jie jaučia, 
svetim is kultūros nešėjų ir nuo^kad geriausiai galima uždirbti, 
svetimos kultūros biznierių”, tenkinant žemuosius žmogaus 
Svetimos kultūros nešėjai šian- instinktus, ir todėl metasi į to- 
dieną nėra pavojingi ir mes ga- kį verslą, kuriuo dorosios kny- 
lim lengvai nuo jų apsiginti. Gigų ir laikraščių leidyklos bjau- 
apie veikusius nepriklausomoj j risi ir vengia, nes jos nori, kad 
Lietuvoj svetimos kultūros biz-( tauta būtų auklėjama, o ne žu- 
nierius, autorius rašo taip: jdoma. Taigi dar kartą — šalin

". . .Žymiai blogiau su sveti-Į purvinas rankas nuo lietuvių 
mos kultūros biznieriais, štai kultūros 
statistika rt«do, kad nelietuvių. "Ypačiai skandalinga būklė 
rankose yra tokia ir lietuvių knygų rinkoje. Čia tenka sku- 
kultūrai tarnaujančių priemo-ibiai imtis geras šluotos. Šlam- 
nių dalis: spaudos kioskų 18%jštas baigia užkirsti gerai knygai 
knygynų 25%, kinų 42%, spaus-1 kelią. Rimtosios knygų laidy
tu vių 58%, radijo prekybos klos, rodos, maldauja susirū- 
60%, filmų atstovybių apie pinti lietuviškos knygos likimu 
100%. Įvairios nelietuviškos ir memorandumais ir delega- 
knygų leidyklėlės užgriovė kny- (rijomis, — ir vis dėlto niekas 
gų rinką paskutinės rūšies ori- nesidaro, niekas nesiima su- 
ginalia ir verstine beletristika,' drausti lietuvių kultūros duob- 
pornografija, seksualine litera-. kasių”.
t ū ra, sapnininkais ir kitu šlam-j Pabaigoje autorius nepraran- 
stu. Ir visai reikia sutikti sufda vilties, kad pagaliau visur 
nuomone, kad: "Tokius htera-’bus aiškiai įsisamiininta, jog 
tūros laidejus, bei nuopelnais biznis ir kultūra yra du visai

skirtingi dalykai. Todėl jisai ir 
kelia tą reikalą, norėdamas ap
saugoti lietuvių kultūrą nuo

išsišokėlius priveiks nuramin
ti, ruošiamas įvesti Lietuvių 
kultūrai saugoti įstatymas*

Nuo to laiko jau praėjo apie 
40 metų. Tik anuomet tokį 
šlamštą leido ir reklamavę sve
timtaučiai verslininkai. Bet la
bai gaila, kad panašių spaudos 
slopintojų jau pradeda atsirasti 
ir išeivijoj. Kaip jau buvo rašy
ta spaudoje, čia pornografines 
knygas ėmė leisti kai kurių tar
ptautinių bažnytinių organiza
cijų nariai Tai toki žmonės, ku
rie yra pasižadėję asketiškai 
gyventi ir save vadina dorovės 
ir nekaltybės saugotojais. O da
bar, kai pas juos įsigalėjo pini
gų godulystė, tai nusimetė ir

Amerika neįsivels į karą 
Afrikoje

Pasak valstybės sekretoriaus, 
JA Valstybės neįsivels į karą 
Afrikoj, bet stegsis joje įgy
vendinti socialinę teisę ir eko 
nominę gerovę. Pasistengs vi
sus Afrikos ginčus išspręsti ti\j 
kiu būdu. Amerika gerbs Afri 
kos tautas ir rems jų apsigyni 
mą, jei bus reikalinga ir j e: 
jos to prašys.

Manoma, kad ateinančiais 
JA Valstybės biudžetiniais me
lais Afrikos pagalbai bus skir 
ta 475 mil. dolerių.

Taikos sumetimai, prez. Car 
terio administracija ragina Za- 
irės ir Angolos vyriausybes ge
ruoju sysi taikinti ir pasirašy 
Ii sutartį, kurioje būtų pasiža-'" 
dama perbti viena kitos ne
priklausomybę . jių valstybių 
šienas. ‘ 2 *

tyti daug, ir jie yra prasmingi ir būtini išeivijos atei
čiai. Esu pratęs dirbti kolektyvinį darbą, su kitais pa 
sitardamas ir kitų nuomonę gerbdamas, todėl veikios 
pagrindiniai pianai bus bendrai paruošti su kitais PLB 
valdybos nariais, atsiklausiant ir daugelio kitų lietu
vių organizacijų bei institucijų vadovų nuomonių”.

• (Draugas, 1978 m. birž. 21 d., 2 psl.).
Jeigu nominacijų komisija, dar neposėdžiavusi, Ka- 

manto nebūtų nominavusi, tai Kamantas nesijaustų PLB 
pirmininkas. Jeigu. Kamantas. nežinotų, kad įsakymas- už. 

‘jį balsuoti praneštas ne tik visai Chicagai, Clevelandui, 
Detroitu! ir New Yorkui, bet ir kitoms vietoms, kad pir
mininkas bus Kamantas. Jeigu dalykas būtų netikras, tai 
Draugas būtų neišgalvojęs P. Stakio ir pasikalbėjimo su 
nauju pirmininku būtų neskelbęs. Turint galvoje, kad inž. 
kamantas Clevelande buvo pirmas St. Barzduko adjutan 
.tas, reikia manyti, kad jis neiškryps iš vėžių ir pirminin
kaudamas PLB. Jis bendradarbiaus su visais veiksniais, 
’išskyrius ALTU; jis rems visą lietuvišką spaudą, išsky
rus Naujienas; jis dar labiau rūpinsis Pasaulio lietuviu^- Amerikos Fondą,kėlimo Aso- 
kad kiekvienas lietuvis patikėtų tuo kreivu lietuviško g$- 
Ivenimo veidrodžiu; jis ir toliau tvirtins, kad Kanadoje 
•įvyko Pasaulio Lietuvių Seimas, kada Nainys, šaukdamas 
’savo “seimą” su po pasaulį išsklaidytais lietuviais visai 
nesi tarė.

Linkime sėkmės Kanados Dainų Šventei ir laimėjimų 
sportininkams. Nainiu pasirūpins pats Kamantas, o Ame
rikos lietuviai Kamantų dar turės ilgus metus> kol jo ša
lininkai pramoks veikti naudingą darbą kartu su. visais 

Pasaulio lietuvio” leidimas ir platinimas. Darbų ma- lietuviais^

— Chicagos naciai sutiko pa
likti Skokie priemiestį ramybė
je, jei Chicagos policija leis 
jiems organzuotai pavaikš
čioti Marquette Parke. Savo žjty 
gj jie ruošia birželio  ̂25 
dieni Jiems reikės padėti 60^| 
000 dolerių užstatą,, kad žy
mėtu nebūtų išdaužyti, kad žy
gio metu nebūtų išdaužyti lan
gai krautuvių ir automobilių. 
Nacių vadovybė manė, ka<£ 
jiems joks užstatas nebereikari 
lingas.

Amerikiečiai 1977m. aukoja./
S29,5 bilijonų

ciacijos Taryba paskelbė, kad 
amerikiečiai praėjusiais metais 
labdarybės reikalams išleidi;
29,5 bilijonus dolerių. Ta su-; 
ma yfa 12 nuolimčiųL didesne 
kaip metais anksčiau ir ^da
ro apie 2;25% vFsų'Amerikos . 
išleidimams skiriamų sumų!

A. ČECHOVAS
Iš rusų kalbos versta Jono Valaičio.

Svajos
— Kuris kam reikalas mano vardų žinoti? — at

sidūsta valkata, kumštele paremdamas žandų. — Ir 
kuri man iš to nauda? Jeigu man leistų eiti, kur aš 
noriu, o juk tatai blogiau dabarties bus. Aš. brolužiai, 
stačiatikiai, žinau įstatymą. Dabarties aš valkata, ne
atsimenąs gimties, o labiausiai, jeigu mane į Rytų Si
birą nuteis ir trisdešimt ar keturiasdešimt bizūnų duos, 
o jeigu aš jiems savo tikrąjį vardą ir kilmę pasakysiu, 
tai vėl jie mane į katorgos darbus pasiųs. Aš žinai;!

— O negi tu katorgos darini buvai?
— Buvau, mielas bičiuli. Keturis metus su nus

kusta galva vaikščiojau ir grandines nešiojau.
— Už kurį datyką?
— Už ftnogžadybę, geras žmogan. Kai aš dar vai

kelis buvau, tatai mėty aštuoniolikos, mano mamelė 
netyčiom ponui vietoj sodos ir rūgšties arseniko į stik
linę įpylė. Visokių dėžučių sandely daug buvos su
painioti nesunku...

Valkata atsidūsta, linkčioja galva ir sako;
— Jinai dievobaiminga buvo, bet kas ją žino, sve

tima siela — aklas miškas! Gal būti, netyčiomis, o gal. 
savo sieloje negalėjo pakęsti tos skriaudos, kad ponas 
kitą tarnaitę pasisavino... Gal, tyčiomis jam įpylė, Die
vas žino. Mažas a*dar tmmiet buvau ir visko nesupra
to iu. Dabar aš suprantu, kad ponas iš tikrųjų pasiė-

mė kitą sugulovę ir mamelė stipriai susigraudino. P'a- prileisk,. Dangaus Karaliene! žmogžudys lū ir žmog- tine, ir bučius statau, o kai ledas eina — graibštu gau- 
žudiška tavo garbė, blogiau už visokį šunį. Nei valgyti, dau. Jėgos tai aš neturiu, kad graibštu gaudyčiau, tai 
nei miegoti, nei Dievui pasimelsti. O tremtyje ne tai.; penkiatuką aš kaimietį samdau. Ir, Viešpatie, kuris- 
Tremtyje aš visų pirma į bendruomenę įsirašysiu ki-1 tatai šis malonumas. Sugausi vėgėlę arba kurį nors 
tų pavyzdžiu. Pagal įstatymą vyriausybė privalo man ( šapalą, tai tarsi tikrą Brolį pametei. Ir; sakyk, meldžia- 
sklypą duoti... tei-p. žemė ten, pasakoja, niekis, vis- niasis, visokia žuvis savą išmanymą Sūri: vieną gyva 
tiek kaip sniegas: imk, kiek nori. Duos man, vaikine, žuvele gaudaiį afttrą. išnara, freči* tarle arba žiogu, 
žemės ir dfryai, ir daržui, ir gyvenimui... Imsiu aš, kaip jufc tatai išmanyt, rėflb'a. Sakysim pavyzdžiui, vėgėlė* 

čioniškai sakau, kaip priešais Dievą, jūs niekam nepo-‘žmonės, arti, sėti, gyvulių įsiveisiu ir visokio ūkio, bi- žuvis nešvelni, jjnar ir išgo’rį griebs, ledyki ’ gruže’
- .tepu; avelių; šunų... Sibiro katinų, kad pelės ir žiurkės!mėgsta, šalvis- — pėtelišk^ šapely, jeigu Staųižsnėj1 

~ ‘ 1 ^etoj gaudai, tai nėra geresnio mafonūtno\ Paleist va-
paaeikšta pripinksiu... Dievas duos, apsivesim, vaike . lo sieksnį deifnrtį be pasvaro; sa drugta arba- sff va-

. Į balu, kad masalas paviršium plauktų^ stosi vėffieny,
Valkata murma ir žiuri, ne j klausytojus, o kažkur ( kelnių ir lenfi. pasroviui; o šapalas — trukt Tiktai 

į. šalį*. Kaip bebūtų naivios ja svajos, bet jos išsakomos. č‘a ta>p reikia kad jis, prakeiktasis,, masažo ne- 
tųkūi atvirai nuoširdžiu fonu, kad sunku joms netikė- nuplėštų. Kaip tik jfeai tavo v

' I h. M ai a vadalos burnelė iškrypo* dėl šypsenos, o vi-j kirsk, nėr laukt Arihi^ kiek aš žuvies,
{’Sas'Hidas akys ir nosiukė sustingt* ir atšipo dcl toli-jPri#aucDiam Kai mes bėgome, kiti areRintei miške' 

mos laimės- mato ningos nuojautos, šimtininkai o nurti ne miegai prie upės geraakįt!. O upės^
Mūri į jį rimtai, ne be pri ta rimo. Jie Urip pat tiki. >

— Kebįjau aš Sibiro, — tęsia murmėti valkata.
ibiras — tokia pat Rusija, toks pat Dievas ir ca lai-uz kiekvieną, pušį rublių dešimtį galima duoti.
karp ir* čia> taip pat kalba stnčratikrakai, taip* ir

laviną tildai ten laisvybės daugiau ir žmonės! tvarkos veikiamas s\ajų įspūdžio, meniškųjų 
turtingiau ® vena. Viskas ten geriau. -Rn^štis praeities vaizdu ir laimės sMldžkra. Nuojautos, vargiau 

itu imant, kur kas gėresnės ui čionykščiaš. Imagus nutilsią ir tiktai lupas judina, tarsi švagž-
____ x Milinės* paukštienos* žvėrienom 
man, brtftiliai, visų pirmiausias malonumas — žuvį-nJksta ir jo veido, šimtininkai tyli. Jie susimąstė, ir< 
gaiuty ti* Du^na iianęs nemaitink, o tiktai leisk su meš galvos palinko.

(Bus daugiau)_

manyk, paskui mus apie du melus tei^ė... Mamelę nu
teisė dvidešimčiai metų į katorgą, mane dfėl. roaūo ma
žų mehj septyniems.

— O tave už ką ? , •
— Kaip bendrininką. Stiklinę aš ponui padavine- 

jau. Visados taip buvo: mamelė paruošdavo sodą, o aš 
paduodavo u. Tiktai, brolužiai, visa tai aš jjtims krikš-

sklypą duoti... tei-p. Žemė ten, pasakoja, niekis, vis-

šakokite...
— Na, mus niekas ir nekiausinės, 

— Tai tu, reiškia, iš katorgos bėgai, argi?
sako PtachM urano gėrio neėstų. Rąstų trobą* brolužiai, pastatysiu,

— Bėgau, mielas bičiuli. Mūsų keturiolika žmoniją liukų turėsiit 
bėgo. Dieve duok sveikatą, žmonėms ir ir patys bčgo ul 
monn nnn fu nn Imane prie savęs prigriebė. Dabar tu pasvarstyk vžfr 
kine, sąžiningai, kuris rezonas man savo kilmę aX- 
skleišdtnčti? Juk mane vėl į katorgą pasiųs O Itutii 
aš katoržninkas? Aš žmogus lepus, sergalingas, rAėgi- 
tu švariai ir gerokai pamiegoti. pavatgytL Kai mel
džiuos Dievui, mėgstu lampadėfc ir žvakuię užžiebi 
ir kad aplinkui triukšmo nebūtų. Kai lig žęfKės nj 
lenkimus atlieku, kad ant grindų nebūtų 
ta ip prispiaudyfa. O aš už mamelę kcturidsdciimt' 
žemės nusilenkimų rytą ir vakare sudbdu.

Valkata nusiima kepurę ir žegnojasi.
— O j Rytų Sibirą tegu tremia, — sakx> jis, — aš

nebijau! , '
— Negi tatai geriau? »’ - -
— Visiškai kas kita. Katargoje tu visliek, kaip vė

žys bučiuje: aukštumas, spūstis, grūstinė. riėr» kur at
sikvėpti — tikras pragaras, toks pragaras, kad ir ne- kere pasėdėk. Dievaži. Gaudau aš ir meškere, ir šako-

Jten plačios, sraunios, krantai staTffs —aršu! Pagal kran 
tą vis tankūs miŠIbm Medžiai tokie, kad kai pažvelgi, 
į viršūnę ir galva sukasi. Jei pagal tenykščius kainas,

Be tvarkos veikiamas svajų įspūdžio, meniškųjų _ — . . Į
gas žmogus nutilsią ir tiktai lūpas judina, tarsi švagž-* 

__begalįs, o'Atųsi pafe sa savūnk Atšipusi palatoimga,šypsena ne-j 
. .1 o Č i ivi tini nb n i l.-lt * —
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D1L K. G. B ALUKAS 1.
• XU4ERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
9INEK0L0GINR CHIRURGIJA

4444 Sa. PvlMlti Rd. (CrQwforrf 
**<«• Wldta#), T»l. UU 5-4444 
k'.ii’na ’‘ponius p*gal susitarimą, i 
*' ae-^BUepia, skambinti 374-8OCM.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ |R iLAPUMO TAKŲ I 

CHIRURGIJA
T«l«f. 695-0533

Valley Medical Cwn.r 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 54, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktoriui 

1*33 S, Hehheim Rd, Westchester, IL. 
V ALA. DOS: 3- a darbo dienomis ir' 

kis antra Šeštadienį 8—3 vaL 
Tol.: 562-2727 a r b* 562 2728

PANEVĖŽYS, LIETUVOJE

mt a b. gleveckasI Senatorius Savickas apie apdraudos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Stret) 

, Valandos pagal suaitarimą

kompanijas

sinink per visą 18 dienų turės 
šventę kiekvieną dieną.

Trečiadienį liepos 19 d., me
ro Bilandic rengiamas senesnio 
amžiaus, daugiau kaip 20,000 
piliečiams metinis piknikas Lin 
kohx> parke. Jei tą dieną lytų, 
tai pikniko data butų ketvirta
dienį liepos 20 dieną.

Čikagos janmkiai turės pro
gą oaskraidyti ir isaukšto čfka- 
<rą pamatyti. Tam dalykui pas
kirti 8 United Airlines lėktu
vai. Skraidymai prasidės lie
pos 11 d.

Federalinė valdžia aprūpins 
Čikagos miesto įstaigą reikalin- 
*rOBn;s lėšomis duoti per vasarą 
darbų dėl daugiau kaip 40,000 
miesto jaunimui nuo 14 iki 21 
metų amžiaus savo gyvenamas 
apylinkes *• pagražinti; atlygini
mas po $2.65 už blandą. Ta 
programa nuo pirmadienio, bir 
želio 19 d. tęšsis ligi rugpjūčio

^^W^WWVWWWWWWWWWWWWVwwWWWSWWW 

, ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

* * < • •
"Tiesius darykit* takus savo kojoms, kad kas šlubuodama! no* 

klysty". — Ebr. 12: IX
O ką apaštalas reiškia taip sakydamas? Nėra abejonės, kad jis aiškina, 

kad Viešpaties pasekėjai, kurie vadinasi Krikščionimis, turi būti sveiki ir 
stiprūs tikėjime. Mes turime stengtis nugalėti visas kliūtis, pasipriešini
mus ir trukdymus, ir prašyti, kaip Viešpaties patarta: “Neapleisk mus gundy
muose”. Mes turime’ vengti pagundas, stengtis pasirodyti tikrais kovotojais 
pneš kūno ir akių geidulius ir nugalėtojais viso, kas priešinga Dievo valiai 
Todėl kiekvienas tikras Viešpaties Jėzaus Kristaus pasekėjas privalo pasi
stengti pasirodyti pilnai paklusnus savo Vadui ir Mokytojui ir ištikimai 
sekti jo pėdomis, nes tik tokie laimės jo pripažinimą ir pagyrimą. 
Kristaus. Tik taip pasielgdami pasidarysime nugalėtojais.

viii žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia klekveeną. Bet <ur yra ml- 
! rusto j i? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis p© mintos7’, kurią paurite no* 

mokamai. Rašykite:
F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.
A’AW.WAWiVA**"* jva

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
O W. 71 St. T<L 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
„•V- “contact lenses*”

VaL agal susitarimą, uždaryta tree

DR-LEONAS SEIBu TIS
WKSTU, PŪSLĖS 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet 
ketvirta.- 2 -7 vai. vai 
Ofiso tolefu 776-2880 

Rezidencijos tėlof^ 448-5545

Sen. Fr. SavickasDR. VYT. TAURAS
•GYDTTOJAS ir .^irurgas Į SPRINGFIELD. — “Naujau- 

sieji patyrimai rodo, kad drau- 
T<J pR ^1223 dim0 (insurance) k .mpamjos

OFISO VAL.: ’pinn., antai, trema. minois valstij°je su darbinin- 
ir penkt/2-4 ir 6^8 vaL vak. Sfcžtadie- komj^ensacijos apdraudos 
riaig 2--4 vaL popiet ir kitu laiku. apmokėjimo politika smaugte 

pagal susitarimu. j smaugia smulkių j į bizni”, pa-
----------- ;—r---- ——-------------- reiškė senatorius Frank Savic-

F. ŠILEIKIS. O. P. kas (EhChicago), pranešdamas, 
’nRTHOPEDAS^ROKZISTAS P

Al Aparatai- Protezai. '>jį?. ban- skirti subkoinitetą, kad ištirtų 
JJv pagalbi (Ojoms, kokia role vaidina draudimoGAreh Supiju; ir t t. i .. " , , ,
ViL: ū- 6-s Padieniais &-1 • flrmOS’ keldamos PfeimjŲ su-
2*50 W*«t 63rd st„ Chicago, flį 60629 n’.as až darbininkų k jnpensa-

T»i»€- PRosp+c* S-5084

PERKRAUSTYMAI

MOVING
. L*idim«i — ®iln« aparauda 

ŽEMA KAI NA
R. ŽĘRR N AS
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas pąrkraustymas 

ii fvairiy atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
1 Tai. 376-1882 arba 376-5996

cijos sumokėjimą.
Sen. Savickas, kure yra Se

nato Darbo ir Komercijos Ko
miteto pirmininkas, sako kad 
naujausi pranešimai iž Illinois 
darbininkų Kompensacijų Ap- 
daudimo Departamento parodo, 
jog ratos buvd pakeltos $200 
milijonaUJcad galėtų sumokėti

$65 milijonus papildomų nuo
stolių.

Savickas toliau pareiškė kad 
“giliau, pastudijavus Apdrau
dos Departamento paskelbtas 
skaitlines pasitvirtina mano į- 
tarimas, jog apdraudos kompa
nijos persistetrgė reaguodamas 
į legislatures prieš 3 metus pa
darytas reformas, ,'padidinda- 
mos 943 nuošimčiais X976 me
tais turėtų pinigų sumą. Tai 
reiškia vien 1976 metais padi
dėjimą ?88.4 milijonais!

“Tokie rezervai aukelia ap
draudimo kompanijų susido- 

I mėjimą Pasidary ti papildomai 
pinigų, naudojamų administra
cinėms išlaidoms. Administra
cinės išlaidos yra apmokamos 
pinigais,''gaunamais is .pradinių- 
investmentų, gaunamų už pel
nytas premijas.

Senatorius pastebėjo, kad “Ge
neralinė Asamblėja (seimo vi-1 
suma) buvo žymia dalimi kalti-, 
narna priešininkų Illinois dar
bininkų kompensacijos .progra
mos, kuri buvo sudaryta pagal, 
legislatures prieš trejatą metų 
priimtas reformas.

Atsiliepdamos į tai draudimo . 
kompanijas pradėjo savotišką, 
streiką neišrašydamos darbi
ninkų kompensacijų apdrau
dos, tuo būdu sukeldamos pre
mijas tiems, kurie laikėsi'išra
šymo politikos. Savickas paste
bėjo, kad nuo legislatures 1975 
metais padarytų reformų, ap
draudimo kompanijos pradėjo 
kamuoti smulkhirsius biznie
rius ir IU<nais žinomesnes sukeli

damos premijų ratas. Naujausi 
apskaičiavimai parodė, kad 1977 
metais premijos pakeltos iki 
30% kuomet metais anksčiau 
buvo dar tik .

“Aš tikiu, kad atė’o laikas 
nedelsiant sudrausti draudimo 
industriją kad liautųsi draskiu- 
sios <rifc»ng<eff) smulkiuosius ^vėse' tame skaičiuje dau- 
biznienus”. Sen. Savickas mano gdyje vietų? kuriose dirba per 
kad galimas dalykas jąg ir 11- vasara darbu aprūpintieji jau- 
linois Industrijos Komisija g»4 puoliai Negana to. Human Ser 
h būtil kitas toks seimo Saves- jau pradėjo m!esto .Harme 
tigacijų reikalingas nedorybių riajns„ daKllti žemės sklype_ 
,hzdas’ filius h- sėklas bei daigus dėl 20

Kaip lupamas Ilinojuj smul- rūšių daržovių bei priemones 
■ kusis biznis gali gūri pavyzdžiui darželiams žemei paruošti. To- 
: Naujienų Spaustuvė, kur keli kių daržaviečių šiemet yra pa- 
darbininkai 4>er eilę metų nėra* rūpinta 1,300, kai kurie iki ke- 
tureję jokio, kompensacijos lių blokų didumo.
reikalingo akcideuto, bet kom-J 
pensacijos apdraudos kompani-j 
ja kasmet lupa p * $1,000.

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai

Warm Up With Easy To Make
i ’

Chicken Chowder

-Miesto Human Service įstai
ga per laikotarpį nuo birželio 
19 ki rugsėjo 1 d. patieks 38 
milijonų nemokamų priešpiečių 
(lunches.) daugiau kaip 750 Įų1 Trys Moderniškos Koplyčios 

p Mašinoms Vieta

S Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

EUDEIKIS

UJLCriJb Kotos VALAHDOS

Visos baramą* o WOPA.

1490 4oL A.

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pir- 
rnfedieuio iki penktadienio 3:00 
-^3:30 vai. popiet šeštadieniais 
it sekmadienia® nuo &30 9^0
vĄ ryto.

Vadėje Aldona Daukvs

Talefu HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629
■ ■ ■ ■ /

Didžiausios kolitu 
pasirinkimas

lietam taftUlTrinta

OL4MD1

ir

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų ’užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jį adresus. M«

Cool crisp days herald the return of hot soup to yc*>r
And nothing is more rib sticking on an sterna day thas« 
steaming bond of thick chowder. For real homemade goodnesr 
with just a can opener and a little imagination, try Creamy 
Chicken Corn Chowder. Convenient canned ehickm spread 
provides hearty meat flavor instantly to combined cans of 
condensed onion soup and golden kernel com. The chunks of 
real chicken add texture and richness to tbe-ereana baaed'wwp. 
Pack K in a wide mouth thermos for a back to school lunch or

Creamy Chicken Cora Chowder 
į 1 can (10-1/2 ounces) 
fc condensed cream of 

onion »oup 
cup milk 
cup’vrater

2/3
2/3

Ii _ _
stirring constancy. Add 
in g. Reduce heat >nd Cover. Simmer

1 cm (4-3?4 mmm] 
* chunky cbiCkah

1 csn(8-SH
, x whole tamel |Mq 

cmia Bqwd *' 
add milk Ml water toeoe 
ftpread and Mm; heat th M

vaites nemokamai

i Daugiau kaip 100 maudymosi 
[paplūdimių ir baseinų atidaryti | 
jau nuo birželio 15 dienos.

1 J. Pr. '
1 -------------------- --------- i
f
.BREŽNEVAS JAU GERINA- | 

SI AMERIKAI

vasarą pykstančių parengimų) MASKVA.— Pastebima, kad 
programą, kurią, vainikuos Pir j Sovietų diktatorius Brežnevas 
moji Chicakos Mesto Šventė, pradėjo 'siųsti į Vašingtoną 
pTTtsid ėdanti prie Navy Pier draugiškesnius ženklus norėda- 
penktadienį, rugpjūčio 4 d., ku-. das kaip nors atstatyti pasiti- ■ 
ri tęsis per 18 dienų, telkdama kėjimą Kremliaus ponų gera

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

PIRMOJI ČIKAGOS 
MIESTO ŠVENTĖ

Meras Michael. A. Bilandic ’ 
painformavo spaudą apie Šią.

:gą eilę įvairiausių parengimų, 
programą, šventė baigsis pir-, 
madienį, rugpiūčio 21 4. madų ' 
.paroda State Street, vidurdie
nyje. Meras Bilandic tą ‘‘ekstra 
vagancą” jau is anksto vadina 
“geriausia, didžiausiu ir įspū- ’ 
dingiaushi. muzikos festivaliu 
pasaulyje’- ir pridūrė, kad, jo 

. įsitikinimu, -kiekvienas čikagie 
tis ir svečias nuo mažo iki pen-

STISIKINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

CHICAGOS LIETUVIŲ SUVALr 
kiečiu Drauguos pusmetinis 
susirinkimas TVyks penktadieni, 
birželio 23 d.. 7 vai. vak. Vyčių 
salėje, 2455 tV. 47 St Nariai pra
šomi atsiliepti, nes yra daug 
svarbiu reikalu aptarti Po susi
rinkimo bus vaišės.

E. Strungys

tots IT BETTER fart

■- by
Carolyn Avelino
Hwrt-Wftmn Kitftm

Achieving Xitcfien Efficiency
The energy crisis has made 

the subject of energy-saving 
cooking more than just idle 
conversation. Today’s home
makers are. very concerned 
with way* to save money in 
the kitchen because they 
have to be.

There are real ways to 
achieve energy-saving effi
ciency in the kitchen which 
we’ve experienced in the 
Hunt-Wesson Kitchens.

For instance, always try to 
match pin size with the 
burner. A pan that is smaller 
in diameter than its accom
panying burner will allow 
heat to escape. That translates 
to precious energy wasted!

Remember to cut your 
vegetable* before cooking 
rather than cooking them 
whole. ThU speeds the pro
cess. Legumes or dried fruits 
should be soaked, also, to 
reduce cooking time. Soaking 
returns them to their natural 
state, or consistency.

Another obvious way to 
lessen cooking time is to 
Choose a relatively quick and 
easy to prepare main dmh.

Convenience foods such as 
our Prima Salm, prepared 
spaghetti sauce, would, cer
tainly help the cause. Simply 
heated thoroughly, thb thick 
sauce tastes fike It sffritnered 
all day.

Doat be afraid to experi
ment with new cooking 
method*. <0rnmu1 atir^ry 
cooking is not only intriguing 
is * chtnge-of-pace menu 
idea — it is energy

4
boiling or steaming. You cut 
food into small pieces so they 
cook quickly.

If you wish to cook with 
your oven or broiler, it is 
important to learn how to use 
them m a more efficient man
ner. Consider the following 
tips:

Always try to use a meat 
thermometer when roasting. 
This can usually prevent 
overcooking. Also, get in the 
habit of using a minute-timer 
for precise cooking. Do follow 
your recipes; they were meant 
as a guide.

Remember that preheating 
the oven is generally wasteful 
except for “quick-bake” items 
such as cookies, pizza and 
frozen entrees. Cut down on 
this habit.

Make an effort to thaw 
foods at least partrally before 
cooking. Don’t try to incor
porate thawing time into 
cooking time. This is a sure 
energy waster.

A genuine blessing to every 
energy conscious homemaker 
may be the microwave oven. 
An industry study shows that 
by 1980, between 20-25 per 
cent Of American households 
will be using them. If used 
exclusively instead of a con- 
venfional oven, the energy 
saving* of a micro wave oven 
coull, approach 85 percent.

These energy wring hints 
are proof that there are in
deed ways to «v> fuel money 
in the kitchen. It’s just 
another way Hurtt-We«on k 
working te*make it better 
foe you-

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tek 927-1741 — 1742

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS m SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
I,/ 2533 W. 71st Street
k > Telef. 476-2345-6

1410 So. 50th Ave^ Cicero
Telef. 863-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ALKS T t TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

BARIAI:
Chicagoi

Uetuvię 

Laidotuvių 

Hrettorią 

kSHociacijos

AMBULAHCl 
PATARHAVt 
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTL 
DALYSE.

ANTANAS AL PHILLIPS
TOM 4$ U? LAURYNAS LABANAUSKAS ' 

30’ So. LITUANJCA AVENUE. Phone: YArdi 7-340)

BUTKUS - VASARIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, flL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
LU8 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-5571

GEORGE F. RUDMINAS
K19 So. LITUANICA AVE. TeL: YAH* 7-1138-11M

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWTCft

2424 WEST 69tn STREET AUpvMle 7'121*
2314 WEST 23rd PLACE Vlitini* 7-«$7>

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palot Hill*, IT. 974-441*

P. J. RIDIKAS
M54 8o< HALSTKD STREET

I - MAUJltnos, CHICAGO K ILL Thursday, June 22,’ 1878
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APLINK MUS IR MŪSŲ N
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

— M tint Sinai ligoninės, e-1 skysčiai padeda nugalėti 
sančios Miami Beach, Florido
je, tyrinėtojai nustatė, kad viš
tienos sriuba padeda organiz
mui nugalėti įvairias slogas ir 
Kvėpavimo Organų sutrikimus, 
gautus nuo peršalimo. Tyrinę-, 
ojai tvirtina, kad visi karšti1

ligą
I bet vištienos sriuba veikia ge
riausiai, tik nenustatyta, kodėl 
taip yra. National Heart, Lung 
and Blood institutas už tyrimus 
sum ^kėjo $2,730, bet mūsų bo
butės senai tai žinojo.

— Changing Times birželio

apie jį išgirsti. Dėkui poniai C. 
Dybas iš Town of Lake apylin
kės, atsiuntusiai pinigus.

— Ponia Helen Kinderienė iš 
Iowa City, lowis vaLstijoje, grį 
žo į Oklawaha, Floridoje. Ilges
nį laiką ji gyveno pas savo dūk 
terį Emiliją K. B»?nett.

— Penia Aleksandra" Sakas, 
Lankaster, Ohio, pratęsdama 
prenumeratą, savo gerus linkė 
jimus atlydėjo $10 auka.Dėkui. 
Taip pat dėkui Clevelando tau
tiečiui, užsisakiusiam . Naujie
nas vieneriems metanas, bet pa
vardės prašiusiam neske bti.

— A. a. John Pelanis, Conc- 
cord, CaL ilgametis Naujienų 
skaitytojas, mirė birželio 3 d. 
Artimiesiems reiškiame užuo
jauta.

— Petras Subačius iš Marqu
ette Parko, pratęsdamas prenu
meratą, atsiuntė $3 auką. Tos 
apylinkės tautietis 
Naujienas 3 mėn.
niam susipažinimui, todėl pa- 

reikalavimas ir mokamos soe- vardės Prašė neskelbti. Albinas

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

’PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINĄ* 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-7'

Mūrinis 2 butų, naujai atre
montuotas. Vieną tuoj galima 
užimti. Geriausia vieta Brigh
ton Parke.

užsisakė 
tinkames-

O T A SUSIVIENIJIMAS
I . Z\ LIETUVIŲ

-1—• AMERIKOJE
SL.4, — jau >0 m*fų tarnauja lietuvių visuomenei te išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNTUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija —■ ducča gyvy* 
bes apdraudą te ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE- 
NUIMAS nelaiko pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad io apdrauda tikra (r saugL Kiekvienas lietuvis čia gaU 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą - Endowment In
surance, kad jaunuolte^autų pinigus aukštojo mokslo studi-

SLA — duoda VAIKAMS te jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
uf-$1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALS APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama HetuvHkų KLUBŲ te draugljy na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $*100 
į metus.

SLA —' kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus te jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gaubte spausdintas informacijas, jeigu parašysi-

MCA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

IM

SS^^*!^^****

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipia^ < visus skai’ 

ojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau- 
s pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausia Amerikos lietuvių dienraštį, 
juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk- 

mą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui bet ir visos įvijos 
p pat pavergtos Lietuvos te' žmonių gerovei, -bendromis jėgomis 
kiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo te visuotino lietuviškų reL 
tų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDEIUI

dtyti te platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo. prie Pla- 
imo vajaus- labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Kadaitis, sav. Grand; Shores motelio te Rezidencinio viešbučio, 
150 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel 813-391-9753, paskyrė 
lų dienų įtostogas dviems asmerims. • Laimingieji taršė progos būti 
ralis puikiame, motelyje prie it pajūrio, naudotis nrivafiu uanlūdlmlu.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės sktities “Aplink mus ' ir mūsų namas” 
orė . M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
čėnatų, Jraių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude-

Vteu te tftuš ktiečteme 1 dlffiąją Ulbą.

Preraamtoi ožĄkymų, M giiteMj toltytojų reikaliiM
fofflA pUlaiadoti žemiau eonŽiomte atkarpotnii..

UJIENOS k
9 SO. KALSTĖ D ST. 
1CAGO, IL 60608

H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
n d riti r* susirašinėjimo išlaidas. Priede doL

rirdė ir vardas-------------------------------------------------------------------------

Užsakai Naujienas kaip dovaną savo — 
naujas skaitytojas. Priede doL

irdė ir vardas ____ —__________ ______

kurte

resas

ūsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

Platinimo vajaus proga, 
tangas, praiteu jas siuntini

nrdė Ir vardas ------------

lamas Uetuvištal spaudą Ir Naujienų 
pridedamus . ___ — doL

retas -................... .............................. ..............................................................

Ptetfailmo vajau* proga, prašau riuntinėti Naujienas dvi savaites susipa, 
Lmui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

nrdė ir vardas - ------------- —_________________________________ ___

retas

nrdė ir vardas

retas

nrdė ir vardas

retai

[numeryje rašo, kad maisto pro- je tebėra blue jeans didelis pa-
> dūktai iki metų pabaigos pa- reikalavimas ir mokamos spe- ~ • -ūl -o_
I brangs 9% ar net visa 10%, kuliacinės kainos. Ten kuriasi Brighton Parko at-
jnors valdžios ekonomistai pra- jų medžiagos fabrikai ir siuvy-. u v

Į dūktai iki metų pabaigos pa~

našavo 6-8% pabrangimą. Dau
giausiai pabrangs mėsa ir pie
no produktai.

— Brankstant pragyvenimui, 
gamintojai išleidžia rinkon nau
jus produktus pigesniam ir pa- 

j tekesniam gyvenimui. Kai kurie 
jau yra rinkoje, kiti greit pasi-j 
rodys.

1) Arizona Public Service Co. 
dirba ir jau pardavinėja įtaisą, 

. kuris sunaudoja centralinių bei 
1 lokalinių šaldytuvų karštį van- 
!dens šildymui. Įtaisas ir jo įren- 
; girnas išsimoka Per 4 ar 5 me
tus. 2) Bradley Corp. Menomo
nee, Wis., pradėjo gaminti van
dens užsklandas-valves, kurios 
reguliuoja šaltą ir šilta vande
nį taip .pat palaiko vienodą jo 
spaudimą. 3.) English Green
house Products Corp., Camden, 
N. J., pagamino iš medžio, alu- 
minijaus ir stiklo 8x8 pėdų 
priestatui arba kambariui. Visa 
tai kainuoja $1,495.

— Ateina mados, kurios pa
brangins moteriškus drabužius: 
suknelės ir sijonėliai bus 2-4 
coliais ilgesnės už dabartines. 
Tai reiškia, kad už sunaudoja
mą medžiagą reikės daugiau 
mokėti. Dryžinės mėlynosios 
kelnaitės — blue jeans Ameri-

siuntė ?2. Dėkui visiems.
Llz.c " I

j r— Miesto mero įstaiga prune-
— Nors Amerikoje obuolys kad koncertas Amerikos ne 

yr^ mėgstamiausias vaisius, bet 
amerikiečiai daugiausiai sunau
doja bananų. Vidutiniai kiek
vienam amerikiečiui tenka 18,5 
svarų bananų Per metus.

— Daugelis šeimininkių savo 
prieskonių lentynėlėje laiko 
bonkutę Tabasco ir jį vartoja* 
daugelyje patiekalų — ganri-l 
nant ar valgant. Jis atsirado kyklos taryba rengia metinį 
prieš virš 110 metų saloje prie pikniką parapijos kieme ir sa- 
Nauj«sios Iberijos, Louisianos Įėję prie 33-čios So. Lituanica 
pakrantėse. Toje saloje buvo ’ birželio 25 dieną. Pradžia 12 p. 
druskos kasyklos, bet ju savi--p p Galima gauti lietuviškus

ir

ar-

priklausomybės proga bus lie
pos 8 d. 7 vai. vak. Petrillo sce
noje, Grant Parke. Orkestrams 
diriguos Mitch Miller ii Henry 

j Maizer. Jungtiniam orkestrui 
i diriguos David Zinman. Monroe 
Street uoste iš laivų bus leidžia 
mos raketos.

— šv. Jurgio parapijos mo-

2 butu 9 m. senumo. 2 po 5. 3 mie
gami. 51 St. už Kedzie. Tik S82.500.

72 ir Campbell aukšto naujes
nis mūrinis namas įrengtas rūsys. 
S65.000.

10!4 akru žemės netoli Burlington,! 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St TeL 436-787b

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS ■

LABAI GRAŽUS 5 fcainb-. *3 i 
gamų 20 m. muro namas ir gar: 
arti Kool-Aide., Graži gatvės geri i 
mynai. $29,700;

4 VIENETŲ mūras ir garažas. N 
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda 
S38.800. -

7 KAMBARIŲ namas, kabinet 
virtuvė, naujas stogas, porčius, n 
ja elektra. Apsauga nuo potvyi 
daug priedų. Platus sklypas, geh 
nė tvora, tuoj galite Užimti. M 
quette Parke. $16.500. V .

MODERNUS 15 metų mūro naro 
2 butai ir profesionalui liuksus i 
so patalpa. Daug priedu, Marque 
Parke, aukšta kokybė, $50,000. {

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mi 
quette Parke. . / f

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj n 
toli nuo Chicagos prie ežero didė 
namas ir 3 akrai žemės. Daug ge 
priestatų. Svarus oras, 'aplinka te u 
mas, tinkamas pastoviam gyvenini! 
$45,000.

A __ _ -J- ------w . U1XX/V

druskos kasyklos, bet jų savi- p. p. 
ninkas nepritarė konfedera- pietus, įvairius užkandžius 
tams, todėl buvo išsprodgintos. gėrimus. Vaikučiai galės
Savininkas iš ten augančių pi- i Aliukais joti. Bus visokių lai
pinu ir acto pradėjo gaminti tą'mėjimų. žaidimų jauniems ir 
skanų, gomurįJaudinanti  j j so-Į suaugusiems. Įėjimas veltui.

sikos provinrijos, Tabasco var-!— SPECIALI 20% 
du. Tai yra indėnų kalbos žodis,! 14 KARATŲ RETEŽeL

są. Jis jį pavadino vienos Mek
sikos provinrijos, Tabasco var-

ireiškiąs “žemę, kurios dvožė- 
mis yra drėgnas”;

1: M. Miškinytė

Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per-

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
ŠUTŲ NUOMAVIMAS — parankia 

nuomininkui
4243 W. 63 rd St., Chlctge 

TeL 767-0600.

IEŠKAU PIRKTI iš privataus 
asmens, be agentų, 2 butu na
mą. Siūlyti Tel. 476-7727. ‘

ŽEMĖS INVESTAVIMO GALIMYBĖ
8 akrai apartmentinės žemės tik 

2 blokai nuo Westfield miestelio 
centro netoli nuo žinomos Harris 
villa vasarvietės. Ypatingai gera ir 
reta investavimo galimybė: išplanuo
ti pardavimui 20 rezidencijų sklypu.. kame pašto ženklus ir pinigu I H- zu reziaenciiu sKiypų.

1 T 1 • • nATTOTA ‘ I Visa kaimynine žeme yra apstatyta
kolekcijas. PAlrtlA, 420/ So. i rezidenciniais pastatais. Prieinamai 
Sacramento. Tel.247-5018. (Pr.) x

— Prano Čepėno “Naujųjų
| į laikų Lietuvos istorijos” I L

“" brangi knyga visiems lietu-
• viams, graži dovana kiekviena
Į proga. Kietais viršeliais, 560|

1 i

žema pardavimo kaina tiesiog iš sa
vininko. Teirautis (608 255-8917, Ma 
dison. Wis.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

REAL ESTATE 
2625 West 71st Street d

TeL 737-7200 irta 737-8834 j
—-------------------- - ■ ■ ■

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remoniss

r 
į ELECTROS ĮRENGIMAI, 

PATAISYMAI
Turiu Chicago* miesto laldlmį

Dirbu Ir užmiesčiu©** graH, ge- 
ra n t uotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave* 

Tol. 9274559 —

i2—K M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA
Tiktai SH poamaflvS automobilis 

Liability apdraudimas punantetass
Kreiptis L;'; '

koje jau pasiekė viršume ir pa-1 — Julius Makūnas Marcei-! • “7- mažu laidžias! žemyn, užleis-f lūs, Mich., po ilgesnės’uertrau-1 kama 6 ' <= • r -j-
damos rietą i • i perrrau Gaunamaknvgvnouseirleide-

st “ S?300 Jo adresu: Juozą. Urbelis, 1649
SIUTUS kelnėms. Uzs.eny- nu skartytoju. Malonu taM v« S(>. Broadway, Melrose Park,

j HL 60160. (Pr).
’ — Lietuvių Evaneglikų Re- 

__ —-------- formatu bažnyčios 31-masis Si-
J enoms reikalingas nodas įvyks š. m. birželio 24 ir

LIN0TTPTNTN17AQ 25 d- bažnFČIos patalpose. 5230
ik A o .g Artesian Ave. šeštadienį pra-

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar- dedant 4 vai. p. p. bus svarsto-į 
Po valandomis informacijų prašome kreiptis Tp mi bažn*dos reika’ai- sekma- lefonu: p pils Le dienį 10:00 vai. ryto iškilmingų I

TTA 1 pamaldų metu bus ordinuotas
_________ ____________ j diakonas kurat.. Eugenijus Ge- 

_----- rulis. (Pr.)

MARIJA NORI
M08 Wert «Kk St, Chfc*go, m. 90629 • TeL Wa 5-2787 

DWoll« M^rfflkima* garaa rOUoa bralrf? prakl*.
MAISTAS Ii EUROPOS SANOSLIŲ.

Cosmos Parcels Express Corp.
MAKQU1TT1 OIFT PAXCILS 31RVKB 

1M1 W. m M. Cklow, 111. (0629. — T«L WA' 9-27*7 
3339 fa. MaMW *t„ Cltlc^*, lit MtM. — T«L 29M3M

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa- 

Į ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
j peržiūrėta, <<Sūauvos” išleista 
knyga —

>u legališkomis formomis

Knyga su formomis gauna
ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina JKk. Su legališko- 
mis formomis — 83.50.

j Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”. 1739 S. 

(Halsted St, Chicago ID 60608.

SKAITYK PATS IR PARAGINI 
KITUS SKAITYTI

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDtJA
W0PA 1490 AM FrL at 9:30—10:00 p, m.
WLNR 106.3 FM SaL at 8:00—10:00 p. m.

2646 W. 71 it Street, Chicago, Illinois 60629 
Tehf. - 778-5374

E
HEART
FUND

PART TIME HELP NEEDED.
MACHINE SHOP. 

DOWNERS GROVE 
1648 Ogden Ave. 

960-1070

4M5 fa. ASHLAND AVK.^ 
5TM775 > > ■ ;>

•1

BRICKLAYER
Z

Experienced Mason
For full time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces.
Plant rates.

Excellent benefits.
Apply —

R. LAVIN & SONS, INC. 
3426 S. Kedzie Ave.

An Equal Opportunity Employer

roofers
NEEDED •

SKILLED FLAT ROOFERS. MINIMUM
3 YEARS EXPERIENCE. j

CENTRAL CITY ROOFERS 
Call Mr. Martin

921-3636 or 344-7767 I

DENTURE DEPARTMENT
We need waxers, packers and plas

ter person Top wages and beneZtš.
SCIENTIFIC LABORATORIES 

ST 2-7453 •

HELP WANTED — FEMALE 
Darbinlnkly Ralkla

LAIKRODŽIAI te BRANGENYBtf 
Pirdarimat ir Tatemu " - J 

2444 WEST 49* STUMT l .2 

Trtef4 RMvMc MHf
- - - ... -'j

" i i m k u “ 

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, rin ’ 
iškvietimai, pildomi pilietybės 

r šymai ir kitoki blankai. r

t
I Siuntiniai t lietuvi

ir kitus kraštus 
^NEDZINSKAS, 4065 Arefar Av.t 
Chicago, III. 60632. TaL Y A 7-59S0 I

1"

t BEST THINGS IN LIFE

’ 1^11 Frank Zapolte

GA 4-1454

FTATl MftJK

I
Stale Farm Life Insurance Company

Ehre.i

j Juozo Šmotelio
CHILD CARE—HOUSEKEEPER i

Live in. own room, bath. Near North. ’ A fciminiTnn SkirSTlPlifti Must speak some English. Experienc-. ALbUllUUinii OKlTBIieiiaj 
ed. References required. Call 248-Į Affinansdinli7179 evenings or 876-3351 days. i axspausomu

j i1 Graži, lengvai skaitoma ii
TYPIST/STENO I įdomi 250 puslapių knyga su-

We currently have an opening krauta autoriaus troboje.
for an individual with accurate typ- Čikagos ir apylinkių lietuviui, ipg & shorthand skills and dicta- . . *7. . . “J
phone ability. Well appearing pęr- skirsnelių mėgėjai, prašomi ab 
son, organized and have a pleasing vykti ir knyga pasiimti. Kitur 
personality. Excellent starting sala- ___ .. 5 » - . t__ury, plus a comphrensive benefit pa- gyvenantieji prašomi užsisakyti 
ckage. For interview appointment paštu.
call:

RON SMITH
757-6200, ext. 339
AMSCO
389 E. 14th St.
Chicago Heights. Ill

An equal opportunity employer m/f.
j pr macui CKfCrA30 4, ILL,Thursday, Avnįį 20, 1978

Knygos kaina — 5 doleriaL 
Autoriaus adresas:

7114 & Campbell Ati
Chicago. BL 6062®




