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NUŠAUTAS 1 GVARDIJOS KARININKAS, SOSTINĖJE KELI KARIAI SUŽEISTI
Reikalauja» kad Somoza tuojau atsistatydinty, 

kad būtu pravesti teisėti rinkimai
MANOAGUA, Nikaragva. — Išleidus 58 politinius kalinius 

ir 25 maištininkus, manyta, kad krašte bus ramu. Diktatorius 
Anastasio Somoza aiškino krašto gyventojams, kad jis turėjęs 
kalinius išleisti žmoniškumo sumetimais. Jeigu jis politiniu bū
tų neišleidęs, tai teroristai būtų pradėję žudyti suimtus senato
rius.

Keturi nacionalinės gvardijos nės gvardijos karių ir Leono gy- 
kariai, gynusieji senatą, teroris- vntojų taip pat įvyko aštrus su 
tų buvo vietoje nušauti, o septy
ni, sunkiai sužeisti. Somozos na
cionalinė gvardija buvo apsupu
si senatą ir jame sauvaliavusius 
teroristus, bet kai keturi lavd-

C itai buvo atiduoti paliaubų me
tų tai prezidentas pakeitė takti
ką. Jis?.įsakė pradėti*. pasitari- 
mus -su maištininkais Įr jų ne
provokuoti.

ų» Iš Panamos ateinančios žinios
‘ sako/ kad Preadentas Torrijos

--- -sutiko- leisti išlaisvintiems Niką 
ragua politinams kaliniams ap
sigyventi Panamoje, bet tremti

sišaudymas.-Nepatenkintieji rei 
kalauja, kad būtų pašanlintas 
Somoza ir pravesti teisėti rinki 
mai. Protestuotieji tvirtina, kad 
Somozos šeima 40 metų valdė 
kraštą. Niekam jokios atskaito
mybės buvusieji Somozos šei
mos prezidentai nedavė. So- 
mozai smarkiai praturtėjo, o kraš 
to gyventojai liko be teisių

Gvardijos nariai pasiliko tik 
strateginėse Leono pozicijose. 
Gvardija tikisi stipresnės para
mos Leono mieste, bet vargu ji

4^

Rengiasi kelti 
automobiliy kainos

DETROITAS, Mich. — Ame 
rican Motors Corp, apsvarstė 
infliacijos klausimą ir nutarė 
dar šiais mtais pakelti S235.99 
šių metų automobilių kainas. 
Tuo tai pu naujai statomų 1979 
metų automobilių kainos bus pa 
keltos 465.00 doleriais. Automo
bilių gamintojai tvirtina, kad 
visos medžiagos automobiliams 
gaminti gerokai pabrango, todėl 
,au nuo artėjančio mėnesio 
pradžios ši bendrovės rengiasi 
pakelti mašinų kainas.

— Paragvajaus kalėjime yra 
17 politinių kalinių. Jie pas 
kelbė bado streiką, reikalaudi 
mi, kad Paragvajaus vyriausy 
bė išleistu juos laisvėn.

niai ir teroristai-privalės gerfrtipuola gvardijos kareivines kituo 
Panamos įstatymus ir klausyti se miestuose. Siūloma Somoza!

išvažiuoti’ JsįNikaragues, o na
cionalinei gvardijai leisti priziir' 
rėti rinkimus į parlamentą.

Panamos įstatymas ir klausyti
^yriaosybes- nuta-riinų. ,

Paaiškėjo, kad vienas tero,ns- 
tas susirėmimų metu buvo ga-

x na,7sunkiar sužeistas. Jis nuga- > f
bentas y Panamos geriausią Ii-j Suimti kroatai aiškinsis
goninę. Dabar pasgelbta, kadi teisme .
25 teroristų tarpe buvo., yiena CHICAG0 įįj^ _ chicasęos 
mofens, kuri buvo įrengusi [ konsuIafe syimti
vyris ais ra uziais. i r®^°j.Įcroataj įkaitinti žmonių gro-

bimu ir turės aiškintis federa- 
liniarhe teisme. Policija suėmė 
SS*" mėtų amžiaus Bodo Kele- 
va ir 31 metų amžiaus Mile 
Kodzoman. Jiedu įsiveržė4 Chi

su visais teroristais buvo išleis
ta iš Nikaraguos. Teroristai dė-s 
vėjo juodos ir raudonos spalvos j 
kaukes.

Diktatorius Somoza manėj . .
, , ™ - J cagos miesto centre esanti, vo-kad, išleidus politinius kalinius .... . ... " .
ir maištininkus, krašte buvo ra
mu. Rami ir įtikinanti Somozos 
kalba buvo suprasta, kaip silp
numo pažymys. Jeigu 25 teroris 
tai pajėgė išsivežti iš krašto 58 
oolitinius ir tris milijonus do
lerių tai reiškė, kad Somozos 
vyriausybė esanti silpna. Politi
niai priešai nutarė pasinaudoti; ..- j i __.įlandzicu, jis to paties prase,proga ir dar labiau silpninti vy ’ J r\ , i Tada teroristai pasidavė Chi

cagos policijai, bet dabar tu
rės i aiškintis teismui dėJ pa-

ikečių • konsulatą, pagrobė 6 
įkaitus ir pareikalavo, kad vo
kiečių v^Tiausybė išleistų iš 

.Q kalėjimo Vokietijoj sėdintį Bi- 
landzic Belandzico prašė tero
ristus paleisti žmona visus įkai
tus ir nieko nedaryti josios vy
rui, nes jie tiktai pakenksią. Ji 
susirišo telefonu su pačiu Bi-

riausybę.
Kaliniams vykstant i aerodro 

mą, gatvėse žmonių būriai šū-ma, h grobtu įkaitu ir grasinimu,
kavo pnes Somozos vyriausybę. 1 s \
Reikalavo, kad Somoza tuojau 
atsistatydintų ir leistų patiems 
žmonėms pravesti teisingus rin-j 
kumus. j

Keliose vietose įvyko susi-j gyventojas William Kamplies 
Šaudymas, kurio metu buvo nu-| prisiekusiųjų teisėjų pripažin 
šautas vienas nacionalinės gvar«tas nusikaltusiu ir jam paskir- 
dijos karininkas.

Vakare paaiškėjo, kad smar-Į tatas. Kamplies, eidamas sar 
kiame susirėmime tarp nacionali

Kampliui paskirtas 
milijoninis užstatas

CHICAGO, ILL. — Indianos

1a vieno milijono dolerių užs-

gybinio pareigas, pavogė vado 
vėlį satelitams kontroliuoti. Jis 
nuvyko Į Graikiją, parodė so
vietų agentams ir pardavė už 
stambią sumą. Dabar jis tupi 
Chicagos kalėjime ir ruošias? 
aiškinti teismui, kuriais sume
timais tokį svarbų krašto ap
saugos dokumentą jis pasiūlė 
parduoti rusams. Kamplies par 
davė vadovėlį, kuris nurodo, 

} kaip kontroliuoti padangėmi

KALENDORfeLIS
Rugpiūčio 28, Adelinda, Au

gustinas, Tarvilė, Rinkvaldis, 
Liūtas. . ,

r, < i * mr J skriejančias žvalgybines rakėSaulė teka — 6:lft leidžiasi!
- 7:34. ,

Ryte šiltas, vakare lis ir 
griauk

— Nauju legiono komandie- 
rium išrinktas John M. Carey, 
Michigan valstijos legionierius.

SALĖJE UŽDARYTI KARDINOLAIRINKO NAUJĄ POPIEŽIŲ
Pirmieji balsavimo lapeliai buvo sudegint, 
nei vienas negavo reikalngos daugumos

VATIKANAS, Italija. — Penktadienį 111 kardinolų suėjo į Sik- 
5 tina koplyčią, kad galėtų dar kartą pasimelsti, o vėliau rinkti 
naują Romos katalikų Bažnyčios popiežių, šeštadienio rytą buvo 
pravest* pirmieji rinkimai. Buvo surinkti visi lapeliai, suskaičiuo 
ti paduoa balsai ir visi balsavimo lapeliai sudeginti.

' Į Kiekvienas kardinolas, prieš
balsuoti, padeda— Angolos prezidentas Neto pradėdamas 

buvo nuvykęs į Zaire i 
kalbėjo su- prezidentu. Jiedu

išsi- ranką ant švento Rašto ir paši
nu žada niekam nieko niekad ne- 

tarc daugiau neruošti jokių įsi pasakyti apie balsavimo eigą ir 
. _ . . Į rezultatus. Romos gyventojai
------- ’sužino, kad popiežius dar neišk- 

Laos vyriausybė sutiko ati-. rinktas, kai iš Vatikano kamine

veržimu j kitu teritorijas.

-------------  bučiau an-. iniALdb, Kai is vauKano Kamine 
j duoti amerikiečiams karo metu ho pasirodo juodi dūmai degan-
' žuvusių 4 kareivių palaikus. čių balsavimo lapelių.KINŲ JAUNUOLIAI NUŽUDĖ 3 VIETNAMO

Vatikane, čia matomoje Sikstinos koplyčioje, šeštadienio I 
vakare Venecijos patriarchas buvo išrinktas napju Romos Ka- . 
talikų Bažnyčios popiežiumi. Jis pasivadino Jonu Pauliumi Pir
muoju.

VATIKANAS, Italija; šeštadienio vakare Sikstinos kop- 
lyčioje susirinkę kardinolai Venecijos patriarchą išrinko naujų, 
Romos Katalikų bažnyčios1 popiežium.: Venecijos patriarchas 
susirinkusiems kardinolams pareiškė, kad jis vadinsis Jonu 
Paulium Pirmuoju. :

Kanados lėktuvai 
' hėsicrenda CFiicagon
HAMILTON. — Kanados vy

riausybė sustabdė visus Kana
dos keleivinius lėktuvus, kurie 
visą laiką vežė keleivius į Chi- 
cagą. Vyriausybė ėmėsi šio žings 
nio, kai nepavyko susitarti su 
Canada Air bendrovės mechani 
kais ir tarnautojais. Sustreikavo 
7,500 Canada Air bendrovės tar
nautojai, kurie nutraukė visą 
susisiekimą su O’Hare aerodro
mu. Kanados doleris gerokai nu 
krito tarptautinėje rinkoje, to
dėl lėktuvų bendrovės tarnauto
jai reikalauja didesnio atlygini
mo.

TRUMPAI 1$ VISUR

— Dabartiniu metu žydai ir 
arabai nekariauja, bet arabai 
veda žūtbūtinę kovą tarp sa
vęs.

— Nikaraguoj darbininkų 
unijų vadai ruošia streiką ir 
reikalauja* kad Somoza tuojau 
išsikraustytų iš Managuos. Jis 
gali išsivežti savo pinigus, bet 
dvarus turės palikti gyvento
jams.

— Meksikiečiai džiaugiasi, kad 
jie turi didelius degalų kiekius 
žemėje, bet neturi priemonių, 
kaip tą aliejų pasiekti. Jie neno
ri samdyti amerikiečių, bet be 
jų negali apsieiti.

z — Ohio policijai pavyko su
čiupti Bruce Nelson BaltzerJis 
eis į kalėjimą už trijų metų ber

‘niuko pagrobimą. Grobikas rei kelių dienų gali kilti pašto tar- 
kalavo 100,000 dolerių už ber- nautojų streikas, kuris pakenks 
nhiką.

PASIENIO SARGUS KITUS SUŽEIDĖ Atomo sutartį turi 
tvirtnti senatas

WASHINGTON, D. C. — Se-i 
. na to daugumos vadas sen. Ro-

Užpuolimo., įvyko^dravgingesnės komunistu spoudos' 0“* Ą Byrd parelšl®. kad pro- 
r . zidentas Cartens turės tvirtinti 

į strateginių ginklų sutartį sena
te. Jam reikės gauti du trešda- 
liu senato balsų. Jeigu preziden 
tas bandytų susitarimą su Brež-

dieną", kai vietnamiečiai puolimo nesitikėjo
HONGGONGAS, Britų kolonija. — Apie 20 peiliais ir geleži- 

-—| ginkluota jaunų kiniečių -grupė T)etiketai užpuolė Vietnamo
'■j1 ■ l?^f^nyje .sargybas, ėjpšiūš Vįėtnamo pasienio sargus,

juos gerokai ^pžalojčTj“ .. . u_i.. .
siorientavd, leas galėjo įvykti. Pasienio Margams buvo įsakyta 
įleisti į v ietnamą kelfš’ kiniečius, kurie buvo gimę ir augę Vietna- 
r2e/. paskutinių savaičių" laikotarpyje buvo išsiųsti į Kiniją. 
Kiniečia, (jaunuoliai, pasišokinėdami ‘ ir" šūkaudami pribėgo prie 
ramiai stovinčių pasienio, sargų, jiems suvarė peilius į vidurius, o ’--*x -------

ii- pabėgo. Pasienio sargai pradžioje nėstr-fnevu? -pavadinti;, “vykdomosios

kitus geležinėmis stangomis apdaužė.
; _ Trys Chicagos policinin
kai reikalavo iš biznierių pini
gų už nakties saugumą. Dabai4 
jiems teks aiškintis teisme. Jie 

-'jau atleisti iš tarnybos.

Užpuolimas buvo ------------------ -—'  
iš anksto suorganizuotas Neleis JAV advokatui 

Kad įtampa pasenyje nebūtų b
tokia didelė, pasieno sargai nu- MASKVA, Rusija, 
tarė suruošti “draugingesnę ko-[saugumas pranešė

— Tvirtinama, kad Tito .ir 
Hūa nesutaria dėl Sovietų Są
jungos pavojaus Hua tvirtina, 
kad sovietų imperija yra pati 
pavojingiausioji, tuo tarpu Tito 
mano, kad rusai nieko negali 
kitiems padaryti, jeigu žmonės j spauda tą dieną rašė, tuo tarpu 
netikės jų propaganda.

— Aliaskoje nukrito keleivi
nis lėktuvas, 11 užsimušė.

— Henry Fordas labai susirū
pinęs Pinto automobiliaus gazo 
lino tanko netikslumais. Jam 
brangiai kainuos tankų pataisy
mas.

— Saugių prekių komisija nu 
tarė grąžinti į dirbtuves pavo
jinga medžiaga prikimštas lėles.

— Sen. Brooke bijo, kad jis 
nepralaimėtų pirminių rinkimų 
į senatą. Yra vienas labai rim
tas kandidatas, kuris gali pasi
naudoti susidariusia nelemta pa 
dėtimi. Sen. Brooke dukterys 
ir žmona pasisakė prieš senato
riaus vedamą politiką.
— Praeitame savaitgalyje Ame 

rikos Šerai gerokai nukrito tar
ptautinėje rinkoje. Atsigavo tik 
tai auksas, bet niekas negali už 
tikrinti, ar ilgai taip bus.

— Kalifornijos biznieriai in
vestuoja pinigus saulės energi- 
gai gauti.

— Jeigu laiškanešių unijos at 
mes pasirašytas sutartis, tai už

prtmonei ir prekybai.

ginti Crawfordo
— Sovietų 

_ buvusiam
munistinės spaudos dieną”. Vie | Harvester bendrovės direktoriui 
ni ir kiti sutarė, kad abiejų vaisi Fay J- Crawford nesivesti ame 
tybių komunistinė pasienio spau 
da, vietoj aprašomų žiaurumų, 
parašytų apie malonesnius ir 
draugingesnius dalykus. Ką ir

r Valdžios susitarimu”<£tai ne tik 
jis pats bus bėdoje^ bet pats sen. 
Byrd- ‘pasipriešinins^. projektuo 
jamam susitarimui. ‘‘Vykdomos 
valdžios susitarimui -patvirtinti 
užtenka senato ir atstovų rūmų 
daugumos, bet nereikia dviejų 
trečdalių. Sen. Byrd-yra įsitiki
nęs, kad senate jam £>us sunku 
sudaryti paprastą daugumą, nes 
visa eilė, senatorių pasipriešins 
tokiems planams.

rikiečiu advokato i sovietu teis
mą. Crawford teismas prasidės 
rugsėjo 12 dieną. Jis galės sam
dyti sovietų advokatą arba pats 
ginti, bet amehikietis advokatas 
nežinantis sovietų įstatymų, ne 
bus įleistas į Crawford teismą

i dar nežinoma, bet kad gerai su
organizuotas kuniečių vaikėzų 
būrys nužudė tris Vietnamo Sovietų policija kaltina Craw- 
kareivius ir keturis sunkiai sužei 
dė, tai visi žino ir mato. Svar
biausia, kad visi įsiveržę jaunuo
liai suskubo pabėgti atgal į ki
niečių kontroliuojamą teritoriją. 
Pasienio susirėmimai ne retėja, 
bet dažnėja. Jie dar padažnės, 
kai atplauks rusų siunčiami nau 
ji ginklai.

fordą pigių rublių supirkinėji- 
[inu juodoje rinkoje. Oficialiai 
doleris kainuoja 64 sovietines 
kapeikas, bet juodoje rinkoje ru 
sai už JAV dolerį moka mažiau
siai tris rublius, o dažnai moka 
ir stambesnes sumas. Rusai yra 
įsitikinę, kad doleris yra pati sti 
priausioji valiuta.

Meksikiečiams daybas yra 
svarbiausias dalykas
MEKSIKA, sostinė. — Visi 

meksikiečiai žino, kad jie gali 
būti labai turtingi žmonės, ,bet 
jiems taip aišku, kad šiandien 
didelė meksikiečių dalis neturi 
darbo. Meksikiečiui geriau turė 
ti šiokį tokį darbą šiandien, ne
gu gyventi turtuolio viltimi atei 
tyje. Badas ir stoka maisto jį 
kankina šiandien. Viltys apie bū 
simą turtą pilvo neapramina* 
Žmonės gali priversti vyriausy 
bę samdyti Amerikos specialis
tus degalams iš žemės gilumos 
gauti.

Airiai susitarė su 
vokiečių teroristais

BONA. Vokietija. — Pakarto 
tinas britų kareivinių bom
bardavimas įvairiose Vokietijos 
vietose ir gautos žinios verčia 
vokiečius galvoti. Airijos fana
tiški katalikai ir Vokietijos tero 
ristai yra susitarę dėl britų ka
reivinių sprogdinimo. Kad airiai 
turėjo ryšių su Irako radijo pra 
nešimais, anksčiau britams bu
vo žinoma. Vokiečiai žinojo, kad 
Vokietijoje veikiantieji teroris
tai gaudavo įsakymus iš Irako. 
Atrodo, kad praeitą sekmadie
nį ir praeitą penktadienį įsaky
mai ateidavo iš tų pačių šalti
nių.

— Mokslininkai išaiškino, kad
cigarų dūmai kenkia žmogaus akims.

Martin Trigona 
traukiamas teisman

CHICAGO. Ill. — Savo laiku 
biznierius Martin Trigona norė
jo būti Illinois valstyjos senato
rium, o dabar jis privalės aiškin 
lis teisme. Jis buvo pasistatęs di 
delį namą su kitais dviem drau 
gaiš. Visi vienodai dėjo pinigus. 
Didelė minėjo namo dalis sude 
gė. Apdraudos bendrovės sumo
kėjo už gaisro padarytus nuos
tolius. Gautą čekį turėjo pasira 
syti visi trys sudegusio namo 
savininkai, bet jį pasirašė vie
nas Martin Trigona. Dabar jam 
teisme reikės aiškintis, kaip jis 
suklastojo kitų dviejų partnerių 
parašus ir nusinešė jų pinigus.

Aukso kaina pradeda 
kristi

WASHINGTON, D. C. — 
Arnikos vyriausybei metus 
rinkon didesnį aukso kiekį, jo 
kaina gerokai nukrito. Už auk
so unciją buvo mokama 204 do
leriai, o praeitą šeštadienį aukso 
uncija tekainavo tiktai 186 dole
rius. Prezidentas Carteris. susi
taręs su iždo sekretorium, leido 
parduoti 600,000 uncijų aukso. 
Daug prisidėjo laivyno išrastas 
lašeno spindulys, galįs naikinti 
paleistas raketas. Doleris gero
kai pakilo. Yra pagrindo many
ti, kad savaitgalį doleris dar dau 
giaus pašoks nes japonai atsisak 
mesti rinkon Amerikos dolerį.

— Chicagoje mirė teisėjas Ed
ward G. Scheffler.



VARPAS
Pasirodė Autauo Kučio re- rutūros platinimą užmokėjo ne 

daguojamas Varpo 15 nr. Tu
rinyje: Antano Kučio s?r. - 
Skaidrėja horizontai — Dr

tekūnu laisvės.

T. Venclova mano, kad oku 
Kazio Karvelio, — žvilgsnis į pantui daugiau rūpi materia 
prezidento Carterip principus į lietiniai išskaičiavimai va 
— Svarsto prezidento pollii-* liūtinė nauda. Jie iš turistų ge- 
ką. Užbaigoje pastebi, — Gali-į ra^ai pasipelno. Bendrai ma 
ma spėti, kad Carteris norėdajuo: Bendrauti su padoriais 
mas kuo daugiau reformų pra svečiais, man rodos, pridera ir 
vesti viduje, užsienio politiko-, abiem pusėm naudinga.

Žilius. — Nemanau, kad rezul
tatas būtų pozityvus, jeigu išei 
viai bandytų su pavergtos tau 
tos įstaigomis bei įvairiais kul 
tūros sritis atstovaujančiais as 
menimis suartėti darydami 
kompromisus ar stengdamiesi, 
ten suteikti neoficialumo po 
budį. — Bendrai daro išvadą, 
kad tokie bendradarbiavimai 
Maskvos ir KGB organizuoja 
ini ir tik jiems naudingi.

Dėl bendradarbiavimo pro 
pogandiniame laikraštyje “Gim 
tajame krašte” pasisakoma nei 
giainai. Pvz. A. Štromas sako. 
— Žinoma, deja, ir tokių išei
vių, kurie lankydamiesi Lietu
voje priima už gryną pinigą 
tenykštę propagandą ir raše 
liaųipsinančius pareiškimus 
‘‘Gimtajame kraštui” tai, kad 
išeivių tarpe atsiranda tokių 
neišmanėlių,: mus kiašte be 
galo stebindavo ir liūdnai nu
teikdavo. Galvodavome, kad 
nors tie žmonės dar ir kalba 
lietuviškai, bet jau yra nusto
ję buvę lietuviškos visuomenės 
nariais...

™ T. Venclova. — Žinoma, — 
Štro-Į lankymasis siejasi su tau

jc suminkštės...

Juozas Audėnas — žmogaus 
teisės Vliko darbuose — Svars 
tumi \ liko darbai ir padėti* 
ok. Lietuvoje, sąrišyje su Hel
sinkio konferencija ir 4tsira 
dusiais disidentais.

Jonas Daugėla — Naujos 
viltys — rašo apie disidentinį 
judėjimą ok. Lietuvoje, Latvi
joje, Estijoje ir pačioje Rusi
joje.

Mečys Mackevičius — 1911 
metu sukilimas ir laikinoji Lie 
tuvos vyriausybė mano atsimi
nime. — Duoda pluoštą žinių 
iš tuolaikinės vyriausybės dar
bų ir pirmųjų dienų pergyve
nimą.

Į redaktoriaus įvairius klau
simus pasisako, nesenai iš ok. 
Lietuvos, laisvame pasaulyje 
atsiradę Kęstutis Jokubynas 
Aleksandras Štromas, Tomas 
Venclova ir Vladislovas Žilius. 
Dėl bendradarbiavimo su va 
džios žmonėmis ir įstaigomis 
K. Jokubonis sako:' — Nema
nau, kad geriausias kelias su-| 
artėti su Lietuva būtų per vai-* 
džios įstaigas. —D r. A. : 
mas mano: — Pavyzdžiui, jei labai nesmagiais dalykais — 
bendradarbiavimui su žmonė griežta ar kokčiai “draugiška” 
mis Lietuvoje, neslėpsime sa priežiūra, neapgalvotai^ ar iš- 
vo pažiūrų, pasakosime apie kraipytais išeivių pasisakymais 
savo politinę bei kultūrinę veik 
lą ir jos tikslus, tai vien tuo 
atliksime kraštui gerą darbą 
— Ten pat pastebi, kad platin
ti kokią nors, jiems nepriimti
ną litęratūrąė pavojinga. Bėk 
gas Peipe ir Anglijos ukrainie
tis Klimčiukas, už tokios lite-
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CfoUMO RY FieeYON.Vft) mokslui, menui, 
kitoms dvasi 

apreiškoms); *)

-J. Aoa yra lietuvybe?
Lietuvybe vadiname tai, kas 

i daro mius lietuviais, pvz.:l) 
’ mūsų įsitikinimas, kad esame 
] bendro (arba giminingo) krau 

jo (tautinės giminystės jaus
mas) ; 2) mūsų pagarba ir mei 
lė savo gimtajai (lietuvių)kal 
bai; 3) mūsų pagarba ir meilė 

I savo tautinei (lietuviškai) kul 
turai (mūsų 
literatūrai ir 
nės kultūros
mūsų tautiškai dorinės, religi 
nės ir teisines pažiūros, taip 
pait jų įtakoje susidarę mūsų 
papročiai, susiklojusios tradi 
cijos ir pan.

1L Kokį vaidmenį vaidino 
lietuvybė mūsų nepriklauso
moje valstybėje?

Kadangi Lietuvos (valstybi 
nę) tautą sudarė, daugiausia 
lietuviai, tai, visų pirma, ta 
valstybinė tauta buvo lietuviš
kų bruožų. Tokių bruožų buvo 
ir pati Lietuvos valstybė. Ji to- 

!• dėl ir vadinosi mūsų naciona-studentai ir eiliniai žmonės. Di ir apie Kazio Almeno ‘‘Saują gatvėmis. Gi, jiems vargšams^
reikia lyg už grotų tūnoti. Darbinė valstybė.
reikia pridėti, kad ne. piktą Lietuvvbė, pasireiškianti mū 
buldogą prie durų pasodinltl kaip' lietuviU) tl,rimu<>ju 
Apgailės,tauja, kad ekstremis-j g;niinystės (broliškumo) jaus
tai pilnai kooptavo Naujienas, jnu mū pagarba ir meile 
Laisvąją Lietuvą ir dalinai Dir. gąvo ^tajai (lietuvių) kal- 
vą. Pastebi, kad ekstremistams.! bai> taip pat lietuviškos dva- 
net susikompromitavus, šis tas sios ku]tūrai> mūsų dorillėnis

“Gimtajam krašte” ir /kitur 
kartais ir su tikrais morali
niais kompromisais. — Yra vie 
nai’p ar kitaip apie gerą ok 
Lietuvoje gyvenimą tame pa Brunono Bušackio knyga “Bad 
čiame “Gimtajame krašte” pa
sisakę: kaikurie kunigai, mu 
zikar, dailininkai, profesoriai

džioji spaudos dalis tuos asine- skatikų”. Stebimasi apie romą 
uis smerkė ir apgailestavo jų 
pasimetimą. Tik Draugas be 
veik tylomis praleidžia. Iš ki
tos pusės nereikėtų stebėtis 
juk ir Draugo redaktoriaus 
dukrelė pirtyje išsimaudžiusi 
paliaupsino tenykštį gyveni 
mą.

Mečys Mackevičius rašo apie 
Antaną Rūką (1907-1968 m.) 
Liudas Dovydėnas — beletris
tikos gabalėlis “Susitikimai 
prie upės”.

Jonas Daugėla recenzuoja 
Vytauto Alantos romaną “Liep 
kalnio sodyba”, Lietuvių Ag 
lonomų sąjungos leidinys. Ra
šoma apie pirmąjį istorijos lo
mą Prano Čepėno redaguotą 
Gražiai atsiliepiama apie Pet
ronėlės Orintaitės romaną 
“Erelių kuorai”. Paminėtas

vila Juodasis, patriotas ir pr^ 
testantas*'. Įdėtas ok. Lietuvos 
pogrindžio “Varpas”. Rašoma

Great 
Americ 

Dream 
Machine

ne išgarbintą iš ok.‘Lietuvos at 
vykusį į Ameriką milicininką 
Donato Verbos sugebėjimus 
išaiškinti čia painiausias prob
lemas ir vaizdavimą aukšto in
telekto vyru. Įdėta iš to roma
no pora ištraukų ir rašinys už
baigiamas?-^- O vis tik “Sau
ja skatikų” buvo Įįraugo suda
rytos jury komisijos pripažin
tas geriausiu iš konkursui at
siųstų romanų. Kągi, gal ir ne 
buvo geresnio? Tik jį išleisti 
jau geriau tiktų vilniškei “Va
gai”, negu laisvų lietuvių dien
raščiui. Keisti dalykai darosi 
šioje mūsų išeivijoje.

Dar paminėta: Arkivysku 
pas Mečislovas Reinys, auto
rius gyvena pavergtoje Lietu 
voje, Lietuvoj ryšys su Ame
rika — Viktoras Karosas, Li 
thuanian Christian Democra 
sy — Algirdas Kasulaitis, Lie
tuvos dainos Amerikoje — Jo
nas Balys, Gyvoji evengelija — 
Kostas Burbulys,7 Ir nebepasi 
metam — Jurgis Jankus, Skani 
bantis laikas — Feliksas Brei- 
meris, Miguel Manara — O. V. 
Milašius, Dagys dejuoja ir dai
nuoja — dail. Dagys, Naujoji 
viltis — J. Balys, Tėvynės sar
gas — red. Petras Maldeikis 
Mūsų sparnai — Jokūbas Kre
gždė.

Jonas Daugėla — apie Vliko 
konferenciją, vykusią Florido
je, SL Petersburg mieste.

Dedamas iš Akiračių Alme
no, Gurecko ir Kavolio pasi
kalbėjimas. Ten rašoma apie 
ekstremistus. Jie ekstremistais 
vadina tuos asmenis, kurie ne 
pritaria jų nuomonei, priešina 
si vaikų siutimui į lituanisti 
nius’’ kursus Vilniuje. Prieši 
naši bendradarbiavimui Su oku 
panto samdiniais ir net drįsta 
pikietuoti Jaunimo Centrą, del 
komunistų susuktų filmų de 
monstrą vimo.

Ten Gureckas skundžiasi 
kad ekstremistų, niekas nesut
varko. Jie laisvai vaikštinėja

III. Kokį pai<fmfnį..vqįdina 
lietuvybė iūmdien?

Ir šiandien lietuvybė (minė
tąja plačiąja žodžio prasme) 
yra labai svarbi mūsų valsty
bei.

Lietuvos valstybės veikimą;- 
šiandien, tiesa, okupanto yit’ 
sutrukdytas, bet mūsų vals-.y 
bė teisiškai egzistuoja. Ji bus 
laisva.

Todėl svarbu, kad tik išt»8ni 
kytų Lietuvos (valstybinė) tau 
ta su savo branduoliu, kurį su 
daro, kaip paminėjau, lietuvių 
(nacionalinė) tauta, mūsų tau
tinė bendruomenė, vadinas, ln 
tuviai, kuriuos jungia į tauti
nę bendruomenę minėtieji tie 
tuvybės ryšiai, štai, kodėl ir 
šiandien tėra svarbi mūsų < • 
tuvvbė. Dėl to gi ir turime <?.- 
ti visas pastangas jai išlaikyti, 
tiek dabartinėje Lietuvoje .tiek 
ir užsieniuose, tremtyje.

Iš P. Stravinsko knygos “IR 
ŠVIESA IR TIESA’’, Knyga g i- 
lima gauti “Naujienose” arba 
pas autorių šiuo adresu: 664X 
So. Albany. Aveį Chicago, II). 
60629. Knygos kaina $450, įs
kaitant ir persiuntimo išlai
das. / C-., škf ■ ■ ■ .. . » : '■

---------- r- 1 ?' '< ;

• Readers "^Digest, įsteigtas 
1922 m., išfeihd t.Tkalbų iferd- 
ru virš: 301 ihilijomfftiražu kiek ’

i

P^ektiLėDa^r ,jaU religinėms ir teisinėms tradi 
ei joms ir pan., rišo mus į mū
sų tautinę bendruomenę, į. tą *rien^^mėhes|? Aenerikonišlu1

Jaunimo centre filmy iš Lie- djoms ir pan, rfšo mus | mū. 
tuvos nerodo, ir, tur būt nero- -
dys labai ilgą laiką. Ot, kasi valstybinės tautos bran 
pasidaro! Jau nėra ignoravi-f............... - ’ - —
mas”.

duolį; tai visa darė natuTąlią 
mūsų valstybinę tautą ir kar
tu stiprią savo dvasia musų 
valstybę. . * ’/

ražu. JA 5i(f fc

Take stock in America.

WITH REF A YA/TF ftlT 
TO FIT YOUR INCOME

cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Band-e-Month plan where you bank.

Compounded

i
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2H2 WESI CEBMAXL ROAD

sass

dw^roypd. Wbm they c*b bi» cmM ♦ 
•t yrr bank Intarmt to not •obtoot l» Mato

CHKAGQ. ILLINOIS <0608 
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SERVING CHICAGO W SUBURBS SINCE 1905

America It the place that ii made 
cut of dreams. And, UJS. Saving! 
Bonds have been helping to make 
hajW dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to

Ir tikrai anot dr. V.Plioplio 
žodžių, vadinamieji ekstremis
tai jėzuitams gero padarė. Ap
saugojo nuo dar didesnės gr 
dos. Vienas iš jų pačių yra pa
sakęs, kad tėveliui Kcziui ii 
Tamošaičiui nereikėtų pykti 
ant pikietuotojų, o nuoširdžia 
už sveikatą pasimelsti. Ir aiš- vyriausiu kagėbisfti: K^įk^f 
ku, kaip diena, kad pikieta- 4<c
vusieji Jaunimo centrą jam ge, Be to> įdėta keliata* [f
ro norėjo, lik už gerą jie buvo ęįuiiinijiklJ: Vlhri.£>:
šmeižtais, melais ii' prasima * žiliaust Įlpno^^lira^džmiiieiiės, 
nymais apdovanoti . I Marijos GįrdvaimenėSy-AIa^tyv

Be to Kavolis skundžiasi. no Gramonto,-Eleenoros-Msr- 
Kai buvo ruošiamas Čikagoje J čiulionienės, Barboros Marku 
manifestas prieš ekstremisti ’ Magdalenoj<Stąnkūiiie* 
nius pareiškimus, beveik nie< Miko šĮteikitį Audronės 
kas nesutiko pasirašyti. —čia Simaitytės. Veros svabienes 
tai jau tikras skandalas. Ta Jona Tričio, ATado Yąič^ič 
reikėjo Kavoliai, Gureckui h; Adomo Varno kūrinrai/- 
Almenui pasirašyti, tai vistik 
būtų šis tas buvę.

Rašoma apie kruvinas grumi 
tynęs Vilniaus gatvėse, po fut
bolo rungtynių “Žalgirio su 
Smolensko “Iskra”. įdėtas Jo- Šiuo metu vyksta Susivienijimo 
no Jurkūno, Leono Kriaučeliū- 
no, M. Mackevičiaus ii- B. Vit-. 
kaus L. Bendruomenės reikalu.
— Pro memorią.

Duodama žinių is ok. Lietu
vos apie talkininkus milicijai 
ir KGB vadinamus draugovį 
ninkus. Teisingiau apie šnipų 
gaują.

įdėta keliolika laiškų — at
siliepimų apie Varpą ir jo pa-j 
siimtą liniją. Iš jų visi gražiai’ 
atsiliepia įvairių profesijų as
menys. Tik Kęstutis Kcblys, grą

’J:* JC
zi t tl. Jtl ' X

žino neskaitęs, anot jo nesilai
kąs demokratijos. Žinomą Xą^ 
pą perskaityti energija. _eikvo-. 
jasi, b juk ją" reikia >tauįiytr 
anot ^Vilnies,- pasitarimui^st" 
vyriausiu kagėbistu Katzak^f 
y. .? ii >

J Bendrai, žurnalas įdomiai re 
; daguojamas ir vertas kiekvie

nam lietuviui perskaityti^ v
Stasys Juškėnas

a rtt

i ri act^i 
.*<; Wft
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W
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Amerikoje Naujiems Nariams Įraiytį 1978 
m. Specialus Vajus

see us for 
financing

AT OUR 10W RATES

OUR SAVINOS
CERTIFICATES 

EARN UP TO 7M%

j įsijungti į SLA narių šeimą ir pasinaudoti šio VAJAIS lengvaio- 
j mis ir privilegijomis. ; .
i Norime atkreipti ir esamųjų Susivienijimo najriį" dėipėfiį, kad ir 
I jie gali pasinaudoti vajumi ir nepraleisti šios pro^a Apsidrausti 
’ pridėtinėmis apdraudomis. - - --• ’ : - *-/

★ Dabartinio Vajaus metu duodama didelė, net 50% NUO
LAIDA nuo pirmųjų metų metiniu mokesčių.

★ Apsidrausti galima iki 70 metų amžiaus, netikrinant svei
katos. r / s

★ Aplikantai nuo 1 iki 60 metų gali apsidrausti nuo $ 1,000
iki $5,000. _ . .

★ Aplikantai nuo 61 iki 70 melų gali apsidrausti $1,000 arba
$2,000. - • -

"k Per šį Vajų galima pasirinkti sekančius apdraudę planus: 
Viso Amžiaus Mokamą apdraudą (Whole Life V-kį 
Viso Amžiaus-Mokamą tik per 20 metų (20 Payment ' * 
LifeV-2)
Metų Taupomąją apdraudą (20 Year Endowment ^-3) ir 
10 Metų Taupomąją apdraudą (lū Year Endowment V X) 

k Po trijų metų nariams garantuojamos nepraraadhtnos ap
draudę vertybės (Cash Surrender ir Paid-Up. Vajų#} .

Smulkesnių informacijų ir specialiai šiam VAJUI prite&ytų 
Non-Medical aplikacijų galima gauti pas vietinį SLA OrgMnftato- 
rių ar Finansų Sekretorų. Taip pat galima kreiptis ir f Stfcivieniji
mo Centrą: ... • . • ■

Lithuanian Alliance of America
307 W. 30th Street
New Yorių'N* Y. 10001 /
Tel. (212) 563-2210

Prašydami aplikacijų, pažymėkite savo gimimo datą’(rtrĮnepį 
dieną ir metus), tada siunčiant aplikacijas Jum® bps pra n eiti ip- 
draudų mokesčiai. ' * ** §
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' U# PRIKLAUSO AMERIKOS ŽEMĖ?

I (Tęsinys)
t %&&&$ koncertravimas reiš- 
Jpa politines jėgos (lokalinės ir 
i^acionalinės) koncentravimą.. 
-Pfu buvusieji agrikultūros sek
retoriai buvo ir Ralston Purina 
^korporacijoj diręktoriui rašą 
St C. Longwortlb korporacijų 
^r kasyklų kompanijos tikru
moje valdo ištisus apskričius

f t ‘ Zk • -* r* - ' k- • -

no mokesčių formas, pranešė, 
kad farmos buvo grynas nuo
stolis.

Farmų valdymas jose negy
venant (absentee landlordism) 
yra pribrendęs. Maine valst. 
80 nuošimčius žemės valdo ki
tur gyvenantieji savininkai (ab 
sentee landlords).

Agrikultūros Departamentas 
KalifornįjoĮė^ Appąlachijoje ir, Virginijoje, patikrinęs Rappa- 

uMliWf Jęo^roliuodahios vieti- hannock apskritį, rado, kad 53 
fpęa mokesni y įstaigas ir tari* nuošimčiai to apskrities žemės 
jfuš, kuriuos' jes pačios rius- savininkų gyvena už to apsrk? 

ties ribos ir kad iš jų tik 5 nuo- 
farmerių

/Uto. ‘ V n „ * p 
v Ęavięni ffriįa American lAs- 
'sociatioų įąri šąvo? nuosavybė
je 90 nuoŠįinąų anglies rezer- 

ir I7nuošfmflų žemės Clai-
/borne apskrity, Tenn., bet mo- 

tik 3 nuošimčius apskrities

J Sjokęsčių įjsetatymai, ypač 
/kuriais tvarkoma kapitalų 

ir. pąvėldejimai, gena šei 
ĮJtįas laul; iš žerpės ųjrių ir ska- 
Įiąa korporacijas ir kitur gy- 

?vetiahčius/ ^uįipinkąuti”, ne- 
Įfitaųiižiairt fantas panaudoti 
‘^iip įįdk^čių npųstoliųs. 1968 
miėĮais’.'-daugiaavk^ip-- du trccda 
$ąi 66^00. turtingiausių as- 
Ynenų, užpildydami farm u pel- '• 34 i'* - < » ’ * '

šimtis savininkų yra 
kilmės.

statistiką
astuonios

gaminti
milijonus

Vakartiv

Pagal prieinamą 
galima sužinoti, kad 
didžiosios ener^ij a i 
kompanijos turi 64.5 
akrų (didesnį už visą 
Vokietijos) žemės plotą ir ne
skelbtus plotus energijas rezer 
varus — daugiausiai federali
nės žemės išsinuomotos Vašing 
tone. Tokia koncentracija duo
da kompanijoms raktą netik 
į žemę, bet ir į anglis ir u ra
mumą.

Toks metodas, leidžiantis vai 
dyti iš tolo, turėti nejudomą 
nuosavybę savininkui nesiro-

VeneraTITANAS

KETURIOS ČIKAGOS 
PENSININKĘ EKSKURSIJOS

Jau treti metai Čikagos lietu-. . 
viu pensininkų sąjunga surengia \ pa 
savo nariams vasaros metu po 
keletą išvažiavimu — ekskursi
jų į įdomesnes Čikagos apylin
kių vietoves ar ir kiek toliau. 
Grynas Illinois laukų ir miškų domis tolstant nuo Čikagos, ju- 
eras pasitinka ten ekskursantus 
ir jie turi progos gražioje gam 
toje artimiau pabendrauti tar
pusavy, papikninkauti ir pasi-
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paJtV/ atduotus čekį arba money orderį, prie

ANTANO J. GUSEMO RAŠTAI
GAUTI HEPAtkASTAI {DOMIUS GYOYTO- 

GMfNft VĘMCUO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
s t- — —259 pak, liečiančius 190c 

Jrttonttlo ir Totoraičio jaunas dienas ir susi--— ---  -

10 d., sekmad

46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUE

T-j -----------------------------------------------------------------

flįUfTYį ją priežiūra, sveiian ir gretij
H'00 dabar tik _________

; i_____ -___
— AUK»TA KULTŪRA — 1IAUROS tMONtS.

LC;'j“UoM* į» fiiropą j*pūdti»t Dab«r tik_________

prfcMant 50c. persiuntime išlaidom^
v T

dešimt metų Rockfordas virto 
nemažu pramonės miestu. Lietu 
viai pradėjo jame apsigyventi 
XX to amž. pradžioj ir sakoma, 
kad apie 1920 m. jame jau gyve 

pie 4.000 lietuvių. Susidarė 
'nemaža lietuviu parapija ir įsis 

r Forumais, bet ir jis, j teigė visa eilė draugija, kai ku 
galėjo visų sutalpintu; i rjos jų £joj tebeveikia. Lio
nės teko važiuoti lengva ‘ tuviškas visucmeninis veikimas 

Rouk'oi'Je vsuomet buvo gy
vas ir našus, Deja, laikas ir gil
tinė labai praretino senųjų lie- 
’uviu gretas, o jaunųjų kartų nu 
tau*ėjimas ir išsikėlimas gyven 
t. kitur taip pat sumažino lietu
viu skaičių. Laimei, kad apie 
1950 m. į Rockfordą atvyko iš 
Vokietijos daugiau negu pora 
šimtų naujųjų ateivių, kurie pa
gyvino visuomeninį ir kultūrinį 
lietuvių gyvenimą.

Pasirodė, kad Rockfordo lietu 
viai pensininkai buvo spėję su- 
s?organizuoti anksčiau negu či- 
kagiškiai. jau prieš ketvertą me

Ji įvyko rugpjūčio 10 d. Buvo no 
usamdvtas didžiulis autobusas! 
: visais pate

s ryto valan-

dėjimas greitkeliuose gerokai 
sumažėja ir nors daugelyje vie
tų t;e greitkeliai yra taisomi, 
bet tai nelabai trukdė kelione, 

linksminti. Mat į kiekvieną to- kuri truko porą valandų su mi- 
kią kelionę kartu vyksta ir geras nutėmis.
muzikantas, kuris maloniom^' jva;;i,loian{ j fiestą, mūsų dė 

! melodijomis ir linksma šokių atkreipė p..ie kelio ant stu] 
muzika pagiedrina ekskusantų | po pak,.bįn.a nemaža ienta su 
nuotaikas, O nuo jų dainų daž-j Ta;(jyių užrašu ROCK-

FORD, o apačioj šio vardo dar 
paišvta — 147.200. Tas

dant, yra žalingas ir nuostoliu- jonų akrų, 
gas.

Kasyklų kompanijos sužalo- “mogulų” St. Louis — San 
jo gamtovaizdį kasyklų raj<>- Francisco gelžkelis turi savinin 
nuošė. Kurporacijos apnuodijo! ko teię į didžiulius anglies, uani 
kraštą griežto saiko vartojant 
parazitams naikinti insekcidas 
ir chemikalus.

nai virpa autobusų sienos. Ypač 
smarkios dainininkės yra mote
rys pensininkės, kurios beveik 
visuomet sudaro didesnę kėliau 
ninku dalį.

Tad nenuostabu, kad pensinin
kai tokias išvykas vis labiau pa 
mėgsta. Dažnai pasitaiko, kad 
šių kelionių organizatoriui inž. 
K. Karazijai ir pačiam sąjungos 
pirmininkui St. Vanagūnui, ku
ris daug padeda tokias keliones 
ruošiant, tenka sukti galvas, kaip

buvo
skaičius ir rodo, kiek gyventojų
Rockfordas turi, bet patys roc-
kfordiečiai sako, kad ši statist!-į tų buvo užmegsti tarp jų ir či- 
ka jau pasenusi ir jų mieste da- :agiškių pirmieji kontaktai, bet,

Amerikos geležinkeliams dar 
19 amžiuje duota 13 milijonų 
akrų federalinės žemės— paly
ginti už visą Kaliforniją dides
nis žemės plotas.

Valdžia statė kelius ir gele
žinkelius į Vakarus, norėdama 
patraukti daugiau šeimų Kali
fornijai kolonizuoti.

Milijonai akrų geležinkelių 
žemės pigiai perleista neturtin
giems kolonistams, bet geležin
keliai vis dar turi apie 20 mill"

UJIENU

POLONIA SODE

Mus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

Virilietuviai maloniai kviečiami atsilankyti 1 pikniką, 

bus paskirstytos gau sios ir vertingos dovanos .

Viena iš trijų didžiųjų žemės visus norinčius keliauti sutalpin 
ti. šios kelionės yra gana pigios, 
vos keletas dolerių asmeniui.

Šiemet iki šiolei jau buvo su- 
• rengtos net 4 išvykos, Tikimasi, 
kad dar iki vėlyvesnio rudens 
bus trys ar keturios. Čia norisi 
nors, gal kiek pavėluotai, pami 
nėti visas tas išvykas. Pradėsim

jo, aliejaus ir miškų rezer*! 
vus Vakaruose. Tos kompani
jos prezidentas John Smith pa 
sakė ‘‘Rezervų mus išspausime 
tiek sulčių, kaip iš sėtinio”.

Visus, norinčius reformos J- 
AV žemės srityje sunkina in
formacijos stoka bet kokiam 
reformos projektui paruošti, 
norint išjudinti Kongresą akci
jai, skundžiasi žemės refor
mos šalininkas ekspertas Ja
mes Lewis.

Dvylika valstijų reikalauja 
reguliarių kasmetinių raportų 
apie žemės nuosavybes, bet jų 
negauna, pasitenkinant perso
nalo stoka tokiam darbui pada
ryti. Pavyzdžiui, Nebraskoje vi
sas trečdalis žemvaldžių korpo
racijų nevykdė Xebraskos įsta
tymo, reikalaujančio praneši
mo apie žemės nuosavybių sto
vį.

Illinojuje nėra pokio įstaty
mo, kuris reikalautų skelbti 
nuosavybės savininkus. Pirkė
jo noro sužinoti apie perkamą 
nuosavybę niekas pardavėjo ne 
gali priversti viską pasakyti pir 
kėjui.

Net Kalifornijoj, kur operuo
ja tiksliausia informacija įvai
riausiais klausiniais, bet apie 
stambesnius 25 žemvaldžius, jų 
tarpe South Pacific Co., Tenne- 
co, Standard Oil ir Boise Cas
cade, kurios valdo 58 nuošim
čius visos Kalifornijos žemės, 
tikrumoje galbūt daug daugiau, 
nieko nesužinota.

Nei viena iš tų informacijų 
nėra būtinai slapta, bet visgi 
publikai neskelbiamos. Didesnė 
informacijų dalis gaunama ga
balais ir nuotrupomis per Na- 
derio tipo aktivistus. Kai kada 
tos grupės išjudina akciją. Pa
vyzdžiui tokia National Land

ENERGY 
WISE w

Change the oil and « 
filters every 3,000to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Loser!

bar gyveną žymiai daugiau — deja, glaudesnių saitykių iki šio 
apie 160.000. Be to šis skaičius j liai nebuvo. Tad ir mūsų š pir
moms aiškiai parodo, kad mūsų j moji didesnė ekskursija turėjo 
didžioji Čikaga savo valstijoj nejitkslą artimiau su rockfordie- 
turi rimtesnio konkurento, ku-rčiais susipažinti ir bandyti su
ris liptų jai ant kulnų. Juk Peo- derinti vaikimą. Prie Rockfordo 
ria ir Rockfordas jau senokai 
varžosi dėl antrojo Illinois mies 
to vardo, kurį vis pasiglemžia
Peoria, nors ir jai dar gerokai j valdyba ir visa eilė narių. Rock* 
trūksta iki 260.000. o Rocfordui erdo liet, pensininkų vyriausy- 
atitenka trečioji vieta.

’į artimiau su rockfordie- 
čiais susipažinti ir bandyti su-

lietuvių klubo rūmų čikagiečius 
maloniai sutiko visa Rockfordo 
lietuvių pensininkų draugijos

bę sudaro šie asmenys: Augus-
Rockfordas stovi prie gana di tinas Pocius — pirm., Petras Šer

delės ir vandeningos Rock upės i 
ir jo pradžia siekia 1834 m., 
kai jį ateiviai švedai, kurių ai-

nuo paskutiniosios, ketvirtosios, i niai dar ir dafoar sudaro stipro- 
Tai buvo kiek ilgesnė kelionė, I ką koloniją. Prie švedų glaudėsi
apie 90 mylių, į Rockfordo mies 
tą
Ketvirtoji išvyka-Viešnagė pas 
Rockįordo lietuvius pensininkus

ir kiti Europos nordikai — šiau
riečiai, neblogi organizatoriai ir 
geri darbininkai, ir per kelias-

nas — vicepirm, Kazimiera Ja- 
meikienė — sekret. ir Vincas 
Keršys — kasininkas. Nors rock 
fordiečiai sako, kad jie teturi tik 
apie puskapį pensininkų drau- 
gijos narių, bet jie gana ener
gingai veikia, gal net neatsilie- 

(Nukelta į 5-tą psl.)

For People, Inc., atstovaujanti 
smulkiuosius farmerius Kali
fornijos Westland Water dist- 
rikte, iškėlė bylą, kurios rezul
tatas, prezidento Carterio ad
ministracija, jei byla bus lai
mėta, tikima grąžins farme- 
riams su šeimomis daugiau 
kaip pusę milijono akrų fede
ralinės iriguotos ūkininkavi
mui tinkamos žemės.

(Pabaiga)
J. Pr.

KNI GOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmžnas, A KISS IN THE DARK. Pikantišką Ir intymią nuotykiu 

ipi’ašymai paimti iš gyvenimo. Lengvas rtilius, gyva kalba, gražiai išleifti. 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozai B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
outrank* nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
jsL, kainuoja $2.00. : ^5^1

Dr. JuezM B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriU- 
211 psL Kainą $3.60. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jm It 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaida-

1739 Eoata Existed Street, CMeage, HL S3 C 88

Taupykite dabar
i pas mus

dideliai dirbu. Ptanx, Jie pa- 
Mi Jumi pasekti aimeniikni jūsų 
□iitaojimui. Antra, jie padedi w- 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos priei 10 mto«« 
slo dieną, nei* nuoiimčiui nuo mė
nesio pirmo* dienos.

Išdundami Certifikataį kurie ne
ša iki _ liftai

UNIVE

7%%
t I

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės aąakaitoa
-*eša _ g

RSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

yiENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įteigta 1928 mrtal*. T*L 421-8070
l*t*lfo« pletnoM kktn** «ntomoblll*m* ptatatyU.

s _ MA(Miawo«. CMICAOO a. IU, Monday, Augusi 2s, 1978
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Ką Kamantus galėtų padėti?
Vytautas Kamantas, frointiijinkų būdu “išrinktas” 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkas, 
praeitą savaitę buvo nuvažiavęs j Washingtoną. Buvęs 
pirmininkas Bronius Nainys turėjo nuvesti Vytautą Ka
mantą Į Baltuosius Rūmus ir supažindinti krašto prezi
dentą su naujai išrinktu barzdukinės Bendruomenės pir-

jos narius iki Baltųjų Rūmų nulydėjęs. Pakeliujė jis aiš
kinęs atvykusioms svečiams, kuriame name kokia valsty 
binė įstaiga veikia. Paskutiniame Drauge Kamanto ir pa 
lydovų užsukimas į Lietuvos pasiuntinybę šitaip paminė 
tas:

“Inž. Vytautas Kamantas, PLB valdybas pirminin- 
I kas, rugpiūčio 28 dieną buvo nuvykęs į Washingto’ 

ną, pirmiausia aplankė Lietuvos pasiutinj Dr. Stasį 
Bačkį, kuriam pristatė savo valdybą, pasikalbėjo 
įvairiais reikalais, pasiinformavo apie pasiuntinybę 
ir pasidalino mintimis apie tolimesnį su Lietuvos 
diplomatijos atstovais bendradarbiavimą”. (Drau
gas, 1978 m. rugp. 25 d., 8 psl.).

Kad Dr. Bačkis apsidžiaugė Kamanto atvykimu ir 
tokiu pasiūlymu, visiems buvo aišku. Visi žino kaip jam 
buvo liūdna, kai Gečys organizavo pirmą susitikimą su 
viceprezidentu Mondale ir neturėjo laiko Nainio užvesti 
į Lietuvos pasiuntinybę. Pasiuntinys tiktai vėliau sužino
jo, kad barzdukinės vadovybė buvo Baltuose Rūmuose ir 
kalbėjosi su krašto viceprezidentu. Jis sužinojo; kad ir 
pats prezidentas buvo užėjęs i Mondale suorganizuotą 
konferenciją, bet jis neturėjęs laiko tarti nuvažiavusiems 
kokį žodį. Jis tik nusifotografavo su atvykusiais atsto
vais ir paspaudė ranką, bet kalbai, patarimui ar kokiam 
dvasiniam sustiprinimui jis neturėjęs laiko, jo tada lau* 
kusios kitos delegacijos.

Galime įsivaizduoti, koks Bačkis buvo patenkintas 
Kamanto atvykimu ir tokios didelės galybės pasižadėji
mu bendradarbiauti su pasiuntinybe. Norėtume būti tik 
ri, kad atstovas Bačkis pasakė Kamantui, kaip jie galėtų 
bendradarbiauti su Lietuvos diplomatais, bet Dr. Bačkis, 
iš džiaugsmo susijaudinęs, galėjo ir nieko jam nepasaky 
ti. Jeigu mandagus vyresnio amžiaus žmogus jam mažai TORNADO

mininku. Nainys turėjo ambasadorių Washingtone, bet 
jis buvo toks neapdairus, kad pasirinko tokią dieną, kai 
sostinėje prezidento nebuvo. Prezidentas buvo išvažia
vęs atostogų į gimtinį kaimą ir Washingtone nebuvo nei 
Nainiui atvažiuojant ,nei Kamantui išvažiuojant. Bend
ruomenės ambasadorius, matyt, kitais dalykais yra susi’ 
domėjęs, o apie pirmininkų supažindinimą su krašto pre
zidentu tikslių žinių nesurinko ir visą reikalą pagadino.

Išvažiavus prezidentui, prezidento pareigas eina vi
ceprezidentas Walter Mondale. Buvo paskelbta, kad jis 
ir pasimatymą Baltuose Rūmuose sukvietė. Bet taip rei
kalai susidėjo, kad ir viceprezidentas buvo labai užimtas. 
^Atvykusių barzdukinės Bendruomenės Urmininkų net 
ir viceprezidentas negalėjo priimti. Drauge paskelbta' ofi 
cialus pranešimas sako, kad lietuvių delegacijos..nariai 
.turėjo progos pasikalbėti su prezidento asistente Anne 
iWexlerir prezidentūros štabo sekretorių’Vicki Mongir 
'do ne tik Kamantą, bet ir Aušrą Zerr pavedžiojo po Bal
tuosius Rūmus, papasakodama kuriais metais kuris pre
zidentas kuriame kambaryje dirbo ir ilsėjosi.

ką arba nieko nepriminė ,tai mes norėtume Kamantui pri
minti kelis dalykus. Štai jie:

1. Kai ruošiamos dainų, šokių, sporto žaidynių ar pa 
šaulio lietuvių dienos, tai Lietuvos diplomatus reikia 
kviesti ne tik vakarienei, bet visai šventei; ne bet ku
rioje šventės vietoje, bet prie garbės stalo. Galite būti 
tikri, kad kiekvienas jų tokias pirmenybes užsitarnavo.

2. Kada vykstate Į pasimatymus su sekretorėmis Ali
ne Wexler ir Vicki Mongird, tai visuomet inforrhu'dkite 
Lietuvos pasiuntinius apie savo planus. Jų patarimas gali 
būti labai naudingas ne tik Jums, bet ii* visiems -jūsų or
ganizacijos nariams. Jie turi plačius ryšius, didelę patir
tį ir gali nurodyti, kaip lengvai galima prieiti prie Vieki 
Mongird viršininkės, ne tik prie jos. ____

3. Įsakykite katalikų spaudą pagrobusiems ffdhtimn 
kams, kad niekad neiškraipytų, nešmeižtų ir henūverlim 
tų didelį ir sunkų darbą dirbančių lietuvių diplomatų, nes 
jie, palikti be vadovų, be lėšų ir be aiškių instrukcijų ken
čia nuo lietuvių tautos priešų daugiau, negii liipšhiiiš ir 
gerai apmokamus darbus Įsigiję daktarai ir Sb'cialOghi.

vanšistinių kėslų,bet dabar kuo-dytų kandidatuoti Ed Levi?

Visi suprantame, kad visa tai turi didelės svarbos, 
tos žinios padės Kamantui padaryti reikalingus naujus 
darbo planus, bet mums svarbiausiu vis dėlto atrodo pir
mininko Kamanto nuvykimas į Lietuvos Pasiuntinybę 
Washingtone. Visiems lietuviams svarbiau, ką Kaman
tas su pasiuntiniu S. Bačkiu aptarė ir kaip jie pasižadė
jo vienas kitam padėti. Kamantas supažindinęs atstovą 
Bačkį su visais pasiuntinybėn užėjusiais Bendruomenės 
centro valdybos nariais, Washingtone visai dar nebuvu
siais, o atstovas tiek apsidžiaugęs pasiūlymu padėti, kad 
jis asmeniškai ne tik patį Kamantą, bet ir kitus delegacy

4. Jeigu mokyklas lankiusieji ir pirmuosius laipsnius 
gavusieji jaunuoliai ruošia simpoziumus ir skilto pas
kaitas apie Amerikos mokyklose padaryti pažangą, nie
kad nekvieskite sovietinės Lietuvos agentų Būti tų sim
poziumų svečiais ir laisviausiai vaikščioti iš vieno kam
bario į kitą pasiklausyti jiems labiausia niėgiamų moks
lo paskaitų. Jie gali ne tik jaunuolių dėstomas naujas mih 
tis pasigauti, bet gali vieną kitą paslaptį Įteliftį, kūri 
priešui gali būti labai naudinga. Bė to, galite jsivžuzduoti, 
kaip galėtų pasijusti Lietuvos diplomatas; užėjęs į sim
poziumą, ir sudūręs su Maskvai tarnaujanUiū bblševi-

ČEKAI PRAŠO RUSUS .. 
NEŠDINTIS LAUKAN

FRANKFURT.—Praėjusį pir
madienį, rugpiūčio 21 d., suėjo 
10 metų kaip Sovietų Rusija su 
savo satelitais, suburtais į Var
šuvos Paktą, padarė ginkluotą 
invaziją į Čekoslovakiją, nuvei* 
tė Dubčeko valdžią ir įvedė ru
siškai sovietišką okupaciją.

Pasinaudodama ta proga, da< 
bartinėš Čekoslovakijos valdžios 
opozicija,pakartotinai kelia aik 
šten piliečių teisių deklaraciją 
“Charta 77”, kuri buvo čekų pa 
triotų paskelbia ryšium su in
vazija, nurodydami, kad okupa 
čija yra nelegali ir netapo lega
lizuoja tarp Pragos ir Maskvos 
1968 m. spalio 16 d. pasirašyta 
Nutartimi del “laikino” sovietų 
kariuomenės buviiho Čekoslo
vakijos terdtorijoje, aiškinant, 
kad tai buvo padaryta “aiškiu 
tikslu” apsaugoti socialistinę 
bendruomenę nuo Vakarų Vo
kietijos militaristinių jėgų re

met tarp Varšuvos Pakto vals_jXessen pareiškė , kad nėra jo- 
tybių ir Federalinės Vokietijos [kios galimybės. Levi bando bū- 
pasirašytos santykiams norma- ti nepartinis žmogus. Prbkuro^ 
lizuoti sutartys ir galiojant ki- ro pareigoms jiš buvorlabai^ge2 
tiems tarptautiniams susitari- ras; Kiekvienas ’pasitiki jo’ iri
mams, taliau tęsti okupaciją, tegralumuV’ bet jis jokiu būdu 
nebėra pateisinimo. j negalės tapti partijos, kaądidac

J* Pr. — tu, nes, vėliau jam būtu dar sua 
---------- - ikiau laimėti.rinįjmjĮs. Iš res- 

[ publikonų- vienintelis kandida
tas, kuri^ gaŲ Jesąs
Gerald ^prcL Jis. b^^ciys tapti

FORDAS RENGIASI 
KANDIDATUOTI

WASHINGTON, D. C. — Ge
rald Ford rengiąsi, kandidatuoti 
prezidento pareigoms,—parei
škė Ron Nessen- buvęs preziden 
to Fordo spaudos sekreforius. 
Jis pasikalbąs su Fordu gana 
dažnai. Iš tų pasikalbėjimų jis 
susidaręs įspūdį, kad preziden
tas Fordas kandidatuos. Prezi
dentas darys viską, kad Ronald 
Reagan negalėtų kandidatholir

r, Z Ii I*
• v:S?aųs5bA ;nęi-
kaląujį kad,atskrĮaųšipjbynjaiš 
tminkąi.'įr; kalįjjjąi ąSdaotų vi
sus ; dolerius :2įnamo&: 
sybei. Ginklus 'jfe-ėHd^^^bet 
pinigų nenori idiiotV'

; • 'k * ■ ’L-* / t* *. i— Libane . gyyeĮiantieji pales-
bet jis tikisi Reaganą suval
dyti.

Vienas laikraštininkas už
klausė, kaip atrodytų, jei ban-

tinieciai labai bijo Izraelio avią 
cijos puolimų. Dabar- Izraelis 
apšaudo. Libano,, palestiniečius 
kiekvieną kartą, kai bet kuria
me pasaulio užkampyje puola
mas izralitas. -e -

kėliu, užsirašinėjančiu arba magnetofono juosteles su
kančių okupanto atsiųstu “spaudos atstovu”.

5. Niekuomet neužmirškite, kad esate tiktai dalis lie
tuvių tautos. Neprimeskite tautai savo valios; bet ban
dykite šii višaiš glaudžiau bendradarbiauti.

— Komunistuojantis Ameri
kos biznierius Armand Hamer 
kartu su sovietų inžinieriais' a£j 
dare naują amonijako dirbtuvę, 
amėrikiečii| pastatyta ir įrimgtąt

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

Savo buvimu žemės ūkio stovykloje kun. J. Kuz- 
inickis labai prisidėjo prie lietuvių vyrų aukštos mo
ralės išlaikymo. Jo gražūs pamokslai, jo artimas bend
ravimas su visais, visus sujungė ir suartino į lietuviš
ką vienetą. Jis suorganizavo įvairias tautines bei re
ligines šventes.

Atsimenu, kai Lietuvių Tautos šventės proga, mū
sų Wigsley stovykloje veikiąs tautiniu šokių ir dainų 
ratelis buvo pakviestas į Ewerby. Atvažiavome auto
busu. Iš ryto dalyvavome kun. Kuzmickio laikomose 
šv. mišiose ir išklausėme jo pamokslo, kurio klausytis 
suėjo visi lietuviai, nors ir nekatalikai. Iš Wigsley at
vykusiųjų ir vietinių giesmininkų balsai užpildė ma
žojo barako patalpas. Svetimtaučiai stebėjosi mūsų 
giedojimu. Kun. Kuzmickio tarpininkavimu iš Wigs
ley atvykusieji svečiai nelikome be pietų. Nereikėjo 
nei maisto kortelių. Po pietti atlikome programą lau
ke, gražiame sode. Oras buvo pulkus, saulėtas. Tai bu 
vo paskutinė kartas mano gyvenime, kai šokau malū
ną. sukčių ir kalvelį bei kitus tautinius šakius. Tik dai 
n avimo gal dar ilgai neišsižadėsiu.

Vėliau, bevaikščiojant sodelyje, tarp matytų ir ne
matytų Ewerby stovyklos gyventojų, netikėtai sutikau 
Vaclovą Paulauską, dar iš Lietuvos pažįstamą. Nežino
jau, kad ir jfc paskutinėmis karo dienomis iš Že
maitijos atsidūrė Vokietijoje. Ten buvo įjungtas į vo
kiečių gaisrininkų komandų. Teko jam gesinti nuo 
sunkių lx>mbardavimų degantį Berlyną ir kitus mies
tus. Po šito nusitikimo mes vėl suartėjome, pradėjo
me susžreiteČtL Vėliau, jau mums Munchesteryjc gy

venant, Vacys iš žemės ūkio stovyklos atsikėlė gyventi 
pas mus kantu atsiveždamas savo draugą Antaną Ja-i 
lovecką. Dabar,mums iš Anglijos išvykstant, Vacys pa
siliko gyventi, kaip nuomininkas, mūšį parduotame 
name.

JUOZO ŠNELIAUS LIKIMAS

Prieš išvykstant į Mancheslerį, Pranas turėjo di
delį rūpestį: Jo brolis Juozas, kelis metus istargęš Ry
tų fronte, vos tik atvykęs Anglijon, susirgo plaučių už
degimu. Po kelių savaičių gydytojai konstatavo džio
vą. Jau du mėnesiai kaip Juozas guli mažoje stovyk
los ligoninėje. Mes jį kasdien lankome. Juozos daug 
skaito, rašo, net eilėraščius kurti mėgina. Daug va
landų prasėdime šalia jo lovos. Jam neleidžiama vaikš 
čioti ,tik gulėti arba kėdėje sėdėti. Pranas pradėjo rū
pintis, kad Juozui būtų surasta vietą džiovininkų sana
torijoje. Ten maistas, oras ir bendrai visos gy venimo 
sąlygos gydymui geresnės kaip šioje mažoje stovyklo
je. Pagaliau, rugpiūčio pabaigoje. Juozas ambulancu 
išvežamas į sanatoriją netoli Nottingham, hrdiinas 
savo slaugės ir brolio Prano.

šiandien Juozo nebėra gy vijjų tarpe. Kelis melus 
pabuvęs sanatorijoje, nors nepagydomas ligonis, įsi
mylėjo savd gerą slaugę Olgą, iš Latvijos kilusią ka
ro pabėgėlę. Ta už jo išteka. Sveikatai lyg pagerėjus, 
jie apsigy’vena privačiai ir susilaukia sūnaus. Tačiau 
už kelių metų Olga pasiliko našlė. Susipratusiam lie
tuviui Juozui buvo supiltas kapas svetimoje žemėje, 
Hey’vvood kapinėse, Lancashire. Olga su sako sūneliu 
netrukus išvyko į Kanadą, kur vėliau ištekėjo už lat
vio.

mėSTAME I MANCHESTER^

Rugsėjo mėnesį 9 d. ryla atsisveikinome su Wigs
ley stovykloje dar pasiliekančiais, įdarbinimo laukiau}

čtefe pittišdbš likimo draugais. Mus nuveža į geležin- 
kėilib šttttį; Ten didelis mbtefį fclegįsyš, Atrodo len
kes it iiktdittiėtės. Nė vienttš libtuvaitės. firatikiniui 
atejdš; viste moierų būryš sušodihahiaš į rezervuotą 
k&lėiVihį vagttttį, į kurį ir mudu su Pranu patekome, 
kfeiftrtiėš pasikalbėti su moterimis veik neįmi- 
ntthiB. MūHh femdškai nemokame, o jos kitaip nekal
bi it nėhdri kdlbėti. Tik vieną karts nuo karto mus už 
kalbini Vokiškai, bet kai tik mes vienas antram pa
sakome kokį lifetuvišką žodį, tai ji nusisuka į bendra
keleivius it Vcl čiauškia ^čiego pačiego”.

Manchesfterį pasiekiame anksti po pietų. Trans
porto vedėjas Prdną ir mane pasiima iš moterų trans
porto ir muš perduoda senyvo amžiaus žmogui. Kaip 
Vcliėii paaiškėjo, buvome atvykę į London Road (da
bar vadinasi Piccadilly Station) geležinkelio stotį. Iš 
čia sfehtikas mus nusiveda iki autobuso, kuriuo važiuo
jame $er Mdnchesterio miestą į užmiestį. Išlipę galiu
ką paeiname, kol dideliame sode, lyg parke, užtinka
me pasislėpbsį hostelį. Ta vieta vadinosi Pendleton. 
hAbddši tarji Salfordo ir Eccfeš niifetelių.

TEKSTILĖS FABRIKAS
Hošlfelyjfe nakvojome, ant rytojaus to palies vado

vė nuvežami į tekstilės fabriką, kuriUriie buvome prieš 
Šeštas saVaitfes, kai atvykome darbo ieškoti. Tai Ri- 
ebard woHh ACo. fabrikas. Atlikus raštinėje rei-| 
kalingus Formalumus, senukas su mumis atsisveiki
na, palinki sbkmės ir išvyksta.

RsištiAė'S tarnautojas mus nuvedė į karšyklą ir 
fbrnianui. Tas tik aiįūšų .vardų^ tuv’

jau jdos sutrumpina į Frank ir ted‘ ir ifeėto'fičIŽ'tlk- 
danias pristato pHe mašinų. ŽTfrioma, jis mč'gina mums 
afcWtiU kaip ir ką daryjti. Bet trtės le'chrftškų 
bei pavadinhnų rtežinome, tad iš jo kalbos mažai te- 
susigaudome, todėl gerai apžiūrime mašinas iš visų

Į,pusių ir stebime kaip kiti darbininkai dirba.
Grethnbje ihašinų eilėje dirba jduria, fcreivakė ang 

liuke. Ji rdnihš nuolat šypsosi. Praėidania kiekvieną 
kartą siriakriuką krypteli į vienf šbną ir akį merkia. 
Karts nuo karto ji prieina itai prie Prano, tai prie ma
nęs. Paslaugiai rodo ir aiškina mums kai prieina rei
kalas ką nors daryti. O reikalas būna tuomet, kai nuo 
didelio volo karšomos medvilnės pluoštas, susuktas į 

įgiję, nutrūksta. Tuomet reikia nutrukusį galą vėl pri
jungti, kad jis ir toliau snktųsi ir tęstų pradėtąjį dar-

Koks čia darbas, kai nieko nfedirbi. Darbą atlieką 
dvi eilės didelię, juodo spižiauš, fhašinų. Mes tik pri
žiūrime, kad hiedtiinėš pluoslšs, iškarštas, puikiai su
siklostytų į tmn tikras apvalias, prfeiJuotd IV emaliuo
to popieriaus stalinės.

Po kėlitfc v^lšndb laiko ir keliolikos klaidihgų diė- 
ginimų gijas sujurigti, mūsų mašinos Jan feiira $na 
pakenėianrai. Vaikščiojame ilgu lentų teku, tarp ėMeju 
eilių ūžiaričių mašinų ir patenkinti švilįlattiame. Ar 
daug reikid žtftogdi. kėd Būtų patenkintais? JauŠid di
delį palengvėjimą an kriJtiftės. Pėr jiašfcutfhius kelis 
mėnesius mUst] nervai būto taip įtdnpfF, ktfd Itefrtais 
tikrai nelen^ta Btivd bffeiraminti, hūpįjd ritžinoma 
ateitis. Ar grįfti Vokielijoh, ar dar ^dtauftif Ras bus, 
jeigu grįžus, galihiybė imigruoji Kahacion bus prany
kusi? Juk garantijas nėra. Tada vėl teks visiems lauk
ti ir badauti. Dabar turiu vilties, kad netrukus atveš 
šeimas. Patenkintas, kad po trijų metų badmirio gv- 
venimn, dabar vėl turiu darbo fr dtmfios.

Turiu vilties, kad mums čia įsikurti pavyks neblo
giau kaip virtirfmmsr apgfnmš. VfUiš ta^ Sfeimų atvy
kimą, kaip viliojanti šviesa, spindi mudviejų dar apši- 
r.laukūsiatne horizonte, tižiai nndtaiki Fnūsų
gera, pakili. Pirmą dieną dirbame po daugelio metų.

(Bus daugiau)
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DK. K. G. BALOTAS 
AKUiBRIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA
Rd. (Crewford 

Medical BuUdi«s), Tol. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neataihepu, skambinti 374-8004.

INKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 

chirurgija 
Totaf. 695-0533

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Westchester Community klinikoj 
Medicinos direktoniM

1931 S. Manheim Rd., Westchester, IL.
V ALA. DOS: 3—9 darbo dienom jj 

kas antra Šeštadienį S—3 vai.
Tel.: 567-2727 arba 562 ?728

-SU — BE 3^5893 
DR A B, GLEVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPfrCIALYM AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Str*) 
Valandos pagal aurtarimą.

DR FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST A$ 

kalba lietuviškai 
2613 W. 71 St. T.l. 737-5149 

TixrioA akis Pritaiko akinius jj 
• “contact lenses’”

Vai. ągal su si tarini q, uždaryta tree

DRĖGNAS SEIB6TIS
INKSTŲ, PŪSLES 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63rd STREET 
VaL antrai. 1—4 popiet 
tetarti 5—7 vaL rak.
Ofiso NI»L 774-2880 _ 

Rsiiaenciįo, 448-5545

A. a. ZENONAS KOLBA

DR VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5wdr« praktika, *pec. MOTERĄ Ii sox. 
Ofisas 2652 WEST 5»th Si P/JET 

Tai. PR 8-1223
OFISO VAL.: pinu , antrarf , trpĄiorl 
ir pęnkt. 2.-4 ir 6-8 vaL vak. ŠLStadie- 
aiais 2-4 vaL popiet ir lėtu laiku 

pagal susitarimį

F. ŠILEIKIS, O.P.
OHTHOPEDa^PROTEZISTAS 

Aparatai - Protai Mdl ban-
Speciali pagalba kjjoms. Į rele Campu

Senesnio amžiaus žmonių suvažiavimas
Illinojaus departamentas se

nyvo amžiaus žmonėms (Illno- 
is Department of Ageing) ir 
Illinojaus valstijos gubernato 
maus pavaduotojas OTieal pra 
neša, kad jų pastangomis rug
sėjo mėn. 6 ir 7 dienomis yra 
šaukiama senyvo amžiaus įvai 
rių tautybių gyventojų konfe
rencija (Senior Ethnic Confe
rence). Konferencija vyks Uni 
versity of Illinois Chicago Ci- 

750 So. Halsted
Street nuo 9 vai. ryto iki 4 
vai. p.p.

Etniniai žmonės, dėl ribote 
anglų kalbos mokėjimo, dažnai 
neturi galimybės sužinoti apie 
galimą parama ir pagalbą įvai 
riuose gyvenimiškuose reika 
luose. ši pirmoji Illinojaus 
valstijoje konferencija kaip tik 
ruošiama supažindinimui se
nyvo amžiaus gyventojų su to
kiomis galimybėmis.

Konferenciją koordinuos Gu

PwruoluHSl ufe yenci jai 
jau vykdonfti VISTA daitnio- 
tojai ir tautinių bendruomenių 
atstovai, sudarantys Senior 
Ethnic Find U
rybą, artimiatusiu laiku ,pas 
kelbs numatytą darb<itvarkę.

Pateikiame temas, p rainuty 
tas nagrinėjimui dviejų dienų 
konferencijos seminaruose: So
cial Security: papildomos so 
dalinki draudimo pajamos i 
medicare; maisto kuponai; 
Public aid ir medicaid; Aiko- 
holiAinae; Protinu sveikatin 
gumas; Preventalyvinė medici 
na ir higiena; Slaugymas na
muose; Mityba; Slaugymo prie 
žiūra namuose; Senesnio am
žiaus žmonių išnaudojimas ir 
apgavystės; Pilietybė; Circuit 
breaker; Testam c r. tų sudary 
mas; Maisto produkių koope 
ratyvai; Transportacija; Atly 
ginimas nukentėjusiems nuc 
piktadarių; Darbo įstatymai se 
nesnio amžiaus žmonėms; Na 
mų ir hutų pataisymai bei jų 
priežiūra ir Lt

Regrstraeaja ir (dalyvavimai- 
konferencijoje yra nemokami 
Kadangi vietos yra ribotos la
bai svarbu, kad norintieji kon
ferencijoje dalyvauti iš anks 
to užsiregistrti.otiĮ, pe reikšda
mi pageidavimą, kurią dieną 
ir kuriuose seminaruose nere
tų dalyvauti. 'Informaciją tei 
kia ir ręgistruoįa Aleksas Rač- 

Kristaus veidas (Mozaika) : kailska» ir Ir’’
* •’ ’ na Regienc, telef. 4/6-7089 tarp

--------------------------------------10 vaI ^to ir 3 vai. p.p. nuo 
pirmadienio iki penkiadienio 
Registracija taip pat bus vyk- 

bernatbriaas pavaduotojo įs doma ir BALF’o raštinėje penk 
taiga įr Feder^ipįs valdžios • tadienrais nuo 9:30 vai. ryte 
bei Illinoj-aus-valstijos išlaiko- ikį 4 vai. p.p. lelcfonuojant 
mas Project Sėirior Find. Ji 776-7582.. Konferencijoje bus 
yra numatyta suskirstyti į '3) galima gauti atspausdintas se- 
seminarų svarstymui įVairijų 
reikalų. Seminaruose naudo
jamos priemonės bus patiektos 
ne vien anglų; bet lietuvių, ir 
kitomis kalbomis.

w (Arch Supports; ir t t.
V<L: 9—4 ip 6—8. £°«tadiemais 9__1
2450 West 63rd St, Chicago. EL 60629 

T<taf.: ? Respect 6-5084

perkraustymai

MOVING 
Leidimai — Pilna i pa ra ūda 

ŽEMA KAINA 
1t tE'RtKAS 
TeL WA 5-9063

MOVING
Apdraustas perkraustym« 

H friirię atafvnę.

ANTANAS VILIAUS
TtL 376-1S82 «rba 37^5996

seminarų keturios va 
bus skiriamos liudiji- 
suteikiant progos įvai

nunarų Santraukas lietuvių ir 
kitomis kalbomis.

Visi susidomėję ir norintie
ji konferencijoje dalyvauti yra 
kviečiami nedelsiant registruo
tis skambinant nurodytais te 
lefonais. . .

šalia 
landos 
mams, 
nu tautybių vyresnio amžiaus , ~
gyventojams asmeniškai pa-. KEURIOS ČIKAGOS 
reikšti juos liečiančius rūpes
čius ir problemas. Vyresnio 
amžiaus asmenys ar jų orga
nizacijos pageidaujančios pa 
darv/ti pareiškimus yrą ragina 
mos apie tai pranešti iki rug
pjūčio 25 dienos, kad konfe 
rencijos ruošėjai turėtų gali
mybės jų pareiškimus užregist 
moti ir paskirti jiems atalin- 
kanią laiką.

Atkelta iš 3 psi

ka nuo čikagiškių, kurie turi, be 
rods, apie 15 kartų daugiau na
riu.

Rockordiečiai tuojau pat apro 
dę mums Lietuvių klubo rūmus. 
O tais rūmais via jie tikrai gali 
didžiuotis. Tai didelis dviejų 
aukštų savotiško stiliaus pasta
tas, turįs Įąbai erdvią ir puošnią sveria virš 1,500 svarų

sale atskirant didžiuliame kam 
bary įrengtu gražiu baru, be 
to, jame dar yra pora ar treje
tas mažesnių salikių ir visa ei
lė kitokių patalpų, šiuose rūmuo 
se ir koncentruojajasi rockfordie 
čių lietuviškas gyvenimas, o di
džioj salėj vyksta visi iškilmingi 1 
minėjimai bei koncertai. Ta pui 
ki salė retai kuomet esti tuščia, ; 
nes daug svetimtaučių nuomo
ja ją savo visokioms iškilmėms 
ar sukaktuvėms. Net Rockfordo 
steigėjų ainiai švedai retkarčiais 
pasinaudoja Lietuvių klubo sale 
žrgretimomis patalpom. Taip pat 
dažnai vidury savaitės ten vyks 
ta viena ar dvi dienas taip vi
suose JAV kampuose išpopulia 
rėję bingo lošimai, kurie Lietu
vių klubui žymiai padidina jo 
pajamas.

Ne vien tik puikiais savo klu
bo rūmais gali didžiuotis rock- 
fordiečiai lietuviai,. bet gal ne
mažiau ir nuosavu didžiuliu par 
ku^ piknikų sodu, kuris yra jų 
75 akrų ūkyje, apie 8 mylios nuo 
miesto. Tas jų ūkis yra gana di
džiulės ir vandeningos indėniš
ku vardu vadintos Kishwau- 
kee upės gražiame vingyje. Ja
me yra visko: šiek tiek dirbamos 
žemės, nemaži ploteliai pievų ir 
apie pusę viso ploto užima gra 
žus miškas. Ypač gi jaukus di
džiulių . senų ąžuolų gojelis, ku 
riame ir yra įrengtas sodas ge
gužinėms arba piknikams: pas
tatyta nemaža pastogė šokiams 
ir kiti reikalingieji pastatai. 
Prieš kokį 20 metų visą šį ūkį 
Rockfordo lietuvių klubas nu
pirko tik už 25.000 dol., o dabar 
už jį galėtų gauti jau keturgu
bai daugiau, tačiau rockfordie- 
čiai nesirengia jo parduoti. Dir 
bamąją žemę jie išnuomoja apy 
linkės farmeriams, o patys daž
nai sau linksmai piknikauja sa 
vo žemėj.

Taigi, į tą malonų ąžuolų so
dą rokfordieciai ir pakvietė sa
vo svečius, šį tą Čikagiškiai bu
vo atsivežę užkąsti ir išgerti Či
kagos, bet rockfordiečiai pensi
ninkai nuoširdžiai mus vaišino 
ir pagirdė. Taip tokioj malonioj į 
aplinkoj, o diena pasitaikė graži, Į 
saulėta ir šilta, greitai prabėgo ( 
keletas valandų muzikai ir dai- Į 
noms skambant Atrodo, kad vi ’ 
si šios išvykos dalyviai ja buvo » 
patenkinti.

(Bus daugiau)

• Aliaskos rudenį i meška yra 
pats didžiausias mėsa ėdantis 
gyvūnas visame pasaulyje. Ji 
užauga iki 9 pėdų aukščio ir

^AMftMrfWWWWVWiMMWVWWWWWwwvWWWVWWWt 

švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Turėdami didį Kunigą Dievo namams, artinki mes tikra II rd i m i, 
pilnu tikėjimu". — Ebr, 10:21, 22.
Kuomet Dievo vaikeliai nori artintis pas jį ir būti jam patinkamais, jie 

turi turėti nesuteptą sąžinę, kad galėtų sakyti: as darau visa norėdamas pa
mėgti Viešpačiui, o taip pat stengiuos pamėgti geram ir teisingam Žmogui 
Neužmirškime, kad tas. kuris pradėjo mumyse gerąjį prirengimo darbą, nie
kados nesikeičia; jei mes pilnai tikime į Jėzaus padarytąjį permaldavimą už 
mūsų nuodėmes, atnaujindami savo pasišventimą ir laikydami savo auką ant 
altoriaus, nedarydami kas mums patiems patinka, bet kas patinka Dievui, tai 
žinokime, kad pabaigę savo žemišką kelionę, mes įeisime i amžinąjį mūsų 
Viešpaties karalystę ir išgirsime jo pagyrimo žodžius: “Gerai darei, gerasis 
ir ištikimasis tarne”

tv. RAITO TYRINĖTOJAI
Mr. J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, State Isand, N. Y.

Mažeika Evans

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

EUDEIKIS
GAIDAS LAIMIS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Tek 927-1741 1742

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

- - -. • • - * - *» ««—•'n ■ r- - -» e- — -v- » - t i įTv r -f

---- UI - ■ .'1

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

SOPHIE BARČUS 
RADUQ IEIMOS valandos 
YUes pro9»mot H WOPA, 

14* U. A. M, 
Lietūvfy kalba: kasdien nuo pir- 

iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais bu« &30 iki 8:30 

vn. ryto.

V«d4(a Aldona Daufcut 

T<WC: HEnHodc 4-3411 

7159 $♦. MAPLEWOOB 4VB 
CHICAGO, ILL. 60429 *

BANKING

BUSINESS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Didžiausios kailių 
pasirink imaj

r a Untad kaiMatoką Tom MA

J®L26«g2f 
| (ptaigoi) ir

In France they are les fraises, in Italy le Fragole, m Germany 
die erdbeeren. We call them strawberries and, at the peak of 
perfection, they are truly special eating. Nothing surpasses 
Fresh Strawberry Ke! In this version, Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping provides a smooth base to bold 
the jellied ripe berries. Either gynham cracker crumb erust or 
pastry crust may be used — the “store-bought” kind or your own 
favorite recipe. In either case, the finished pie i* scrumptious.

Fresh Strawberry Pie
package (3 oa.) straw* 

berry or strawberry
banana flavor gelatin 

cups boiling water 
tablespoons sugar 

ntainer (4-1/2 oz.)
x 4ozen whipped
Upping, thawed

Dissolve jelaUn in boiling watery measure 1/2 cup and cHU- 
until slightly thickened. Fold thickenetf gelatin and sugar into 
the whipped topping; add food cotoring. Chill again* if neces
sary, until mixture wiB mound. Line bottom and sides of 
crumb crust with the whippod topping mixture, mounding 
high around edge. Chill. Meanwhile. chiH remrimng gelatin 
until thickened; stir in strewbewies. Spoon into the whipped 
topping lewd cruet without covering the rim around toe edge. 
ęhiii unto firaųat least 3 houn. __

1-2/3

Few drops red food 
coloring (optional) 

1 baked 9-inch graham 
cracker crumb crest 
or pie shell, cooled 

■1/2 cup* halved fireto 
strawbexrie*

Bank Trust Services-Conld One Help Yoū?
By WUIU F. Alexander 

BxeeuHoe Vice President 
American Bankers Association

Determined to make 1978 
fte year in which you get fi
nance* under control? Maybe 
what you need b tome expert 
help.

Last year thousands of 
Americans found that it was 
to their advantage to make 
use of the asset management 
and financial planning capa
bilities provided by some 
4,000 full service Iwib offer- 
inf trust services.

For years these services 
have been popularly thought 
of as the extiuriv*e domain of 
the well-to-do, but with the 
complexity of today’s econ
omy, and the relative level 
of affluence many Americana 
enjoy, more and more people 
are finding profeationa] Msisb- 
ance valuable in providing foe 
their own pemonM financial 
security and aaet protection-

If yoxar property value 
(teeiutfinf your home, other 
Teal estate, tarings, burinei 
interest*, docks, bonds, seeu- 
rities, stamps, coins, antique* 
and life mrwanea)totals more 
than S1004M, M might be 
worth your whOs to inwwti- 
gata the ofteed by
the* bank mMc«l Fms 
charged are tetod on the type 
and level of smtoe required.

which is designed to meet a 
specific need, but which may 
be used in combination with 
any other to match your 
individual requirements.

The five areas of assistance 
are;

* Personal financial ad
vice and counsel.

* Assistance in tax plan
ing.

* CurizxSal arrangements 
for certain assets — for exam
ple bonds with coupons, stock 
certificates, gold coin* and 
other valuables.

* Investment management 
services — in which the fin
ancial institution exercises de
signated discretion in the ma
nagement of asset*.

* Trust service*--in which 
the institution actually take* 
title to the property, manag
ing it for the benefit of the 
desired beneficiariea subject 
to the express directions of 
the person setting up the 
trust aceounL

While 1100,000 in wta 
I* a good rele of thumb for 
determining your need for 
roch aerrice, people with less 
hare often decided that they 
need profesriomri assistance 
snd hare been successfully 
acconHBodated by their local 
full service bank. To find out 
if you could benefit too, 
check with your ben ker to 
find out which financial in- 
stiteden in your mna offere 
treat service*. Then, make an

NARIAI:
Čikagos
Lietu via
Laidotuvių
Dirtatorii
Asociacijos

AMBULANCI 
PATARNAVF 
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

£07 So. LITUANICA 4 VENUE. Phone: YArdi 7-44GI

BUTKUS - VASARIS
1446 So. 50th Ave, Cicero, HL Phone: OLympic 7-1003

GEORGE F. RUDMINAS
M19 8o. LITUANICA AVE. T«L: YArir 7-U38-113>

Tto wfdtot br
teik treto dapotDMato 
f—mTTy krak torere toto 
fiw dtotiret tom Mch oC

financial advto*.
B jo*t nright gtt yonr 

■etato® ofltoegpoGaicL ,

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICJD

2424 WEST 69th STKKFT RTpvbUc 7-12U
2314 WEST 23rd PLACE Vii tink 7-5«71
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hill*, UL 874-4411

: P. J. RIDIKAS
MM Be. HALsTKD STREET Ph*M> YArdto 7-12H

< - MAUJltMOK Chicago », ILL Monday, August* 28. 1978



TRUMPAI '

— R. Ra<l*kis iš Woodhaven. 
N.Y., atsiuntė tokį laišką: “X:iu 
j ienų vajaus proga prašau si u n 
tiuėti dienraštį visus metus.Hi 
dedu Money orderį sumoje 
Reiškiu Jums pagarbą”. Dėkui 
už laišką ir už prenumeraki. 
Taip pat dėkui Jūsų geriems 
draugams, kurie Jus supažindi
no su Naujienomis ir turėjo tei 
giamos įtak s.

— Australijos lietuvis, besi
lankydamas Amerikoje, tuojau 
pastebėjo, kad dalis Amerikos 
lietuvių spaudos užsiima ne ži
nių bei duomenų skelbimu, bet 
propaganda, norėdami nuteikti 
skaitytojus pageidaujama link
me. Ypač labai blogoje padėty
je yra sprendžiamas ryšių su 
Lietuva klausimas, jį spren
džiant ne pagal savųjų asmenų 
bei organizacijų pageidavimus, 
bet pagal svetimųjų. Jis užsi
sakė Naujienas vieneriems me
tams,be t pavardės prašė n ėsk ei b. 
ti. Dėkui. Visi skitytojai prašo
mi prisidėti prie platinimo va
jaus ir daryti pastangų rasti 
bent po vieną naują prenume
ratorių.

— Pasauio Lietuvių Jaunimo 
S-gos Montrealio skyrius ruošia 
sol. Rišardo Daunoro koncertą 
rugsėjo 16 d. Sol. R. Daunoras 
dabar yra Vokietijoje iir studi
juoja dainavimą, ruošdamasis 
operų pastatymams.

— Lndon, Ont./ lietuvių ko
mitetas ruošia Spaudos balių 
su originalia vietinių ir kviesti
nių meninių pajėgų meninin
kais spalio 7 d. Plumbers sa-

Itjr Pelnui skiriamas spaudos 
parama L

_  Vysk. M. Valančiaus Litua 
nist'nCs mokyklos vedėjas Ha
miltone pranešė, kad mokslo 
metai prasidės rugsėjo 16 d., 
9:30 vai. ryto St. Joseph mokyk 
Joje, Locke ir Herkimer gatvių 
kampe. Mokykloje veiks vaikų 
darželis bei klasė neni: kautiems 
lietuviškai. I ją priimami mo
kiniai nuo 5 metų ir vyres
ni.

_ Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
S-gos Moiitrealio skyrius orga- 
niuoja ekskursiją į Jaunimo 
kongresą Vokietijoje. Ekskur
sijos dalyvius registruoja Aud-: 
ronė Jonelytė, Rasa Lukoševi-i 
čiūtė ir Paulius Mališka.

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS 'TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMO K ĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Ų

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

(et> Newfoundland medicinos
—Chicagos aukšt. Lituanisti- ,nokvklil daktarės laipsniu. Pia 

nė mokykla pradės mokslo me- ktjka atlieka Kingston liguni- 
tus rugsėjo 9 d. 9 vaL ryto Jau-įnėje‘ Naujoji daktarė yra bal
ninio centre. Bus senųjų moki-lgusi lituanistinc mokyklą, Elž-< 
nių registracija ir pataisų eg/.a-,bietos Kar<lelienės muzikos bei 
minai, o 10 vai. prasidės naujų balso iavjnini0 studiją, priklau 
mokinių priėmimas ir mokslo 
priemonių įsigijimas. Informa-j 
ei jas teikia direktorius J. Mas!-j 
lionis, tel. LP 5-2629 vakarais. !

— Dr. J. Briedis iš Lemento i 
yra ne tik veiklus visuomenėje; 
bei politikoje, bet ir yra sukom 
panavęs daugelį dainų.Jo kom 
pož.icijų koncertas yra ruošia
mas gruodžio 10 d. Jaunimo 
centre. Ruošuos komitetui va
dovauja dr. L. Kriaučeliūnas.

— Maironio lituanistinei mo
kyklai Lemonte vadovauja Lai 
ma Trinkūninė (tel. 257-5220)

*ir vicedirektorė Jūratė Jakai
tienė (tel. 257-7877). Jos infor
muoja apie mokyklą ir regis
truoja mokinius.

sė parapijos chorui.
— Danielius Stadulis, Hano- 

{ver miesto, Wyoming , klonyje 
Į mokyklų direktorius, perrink
tas 6-tam terminui demokratų 
pirmininku. Vicepirmininku no 
minuotas Antanas F. Elgonai- 
tis.

— Bendriems rastinės dar
bams reikalinga tarnautoja, ga
linti rašyti mašinėle. Geros dar
bo sąlygos, maloni aplinka.Tcl. 
847-7747. (Pr.)

— Mes planuojame papildo
mą kelionę į Vilnių spalio mėn. 
Marius Kiela — 737-1717.

(Pr.)
1 —Dėl visų rūšių stogų dengi- 

— Virginija Gud^tė iš Mont-; mo bei pataisymo, kreipkitės 
realio baigė St. John’s univėrsi- pas ARVYDĄ KIELĄ,434-9655.

Pr.

GEROJI NAUJIENA 
LIETUVIAMS

NAUJU SKAITYTOJU VAJUS -
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi 1 visus skai’ 

tytojus ir } visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir JL ufeiprenumeruojant, tikslu' sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet irvisos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir' Jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI * . .-r?

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus laimi vertingomis^ dovanoms nauji em^skaitytn)<

Myffefs iSfelSsJ sav.'lšan^S^g mofeSo Ir Rež&enžnio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. : > rL < r

Visas Ir visus kviečiame I didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų rrikilzms 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HAL5TED ST. 
CHICAGO, IL 60604

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Lithuanian Ministries 
P. O. Box 321 
Oak Lawn, IL 60454.

Evangelistiška radijo progra
ma, skelbiama penktadieniais 
9:15 vai. vak. ir šeštadieniais 
9:10 vaŲ vak.J nukeliama į aut-] 
rudinio vakara 9:15 vai. banga 
1419 AM: ■ .. . .

Dievo didingumasL -:
Kaipy atsirado mūsų « žemė ? 

Kaip piemenukas gali daugiau 
žinoti už mokslininką?

Pasiklausykite atsakymo per 
mūsų ’ skelbiama GERĄJĄ 
NAUJIENĄ LIETUVIAMS da
bar jau; antradieniais 9:15 vaL 
vak. radijo banga 1490 AM. per 
Lietuvos Aidus.
Pareikalaukite knygelės “Kaip

ŠAULIŲ STOVYKLAI 
PRAĖJUS

Saulių Kultūrinei stovyklai 
praėjus, reikia pripažinti, kad
ji, nors surengta kiek siaures
niu mastu, negu pernai, praė
jo gerai

Prie jos pasisekimo prisidėjo 
stovyklos viršininkas P. Tom
kus, sekretorius J. Mackonis,’ 
paskaitininkai kun. dr. -J. Prum 
skis, dr. K. Paūtienis, V. Išga
nantis. Savo įdomią filmų pa
demonstravo E. Vengianskas. 
Pobūvį surengė T. Daukanto jū 
rų šaulių kuopa. Tėvas Raude
li ūnas, S J, atnašavo šv. Mišias.

A. Šukys vadovavo už žuvu
sius vainiko ežeran nuleidimo 
apeigoms. A. Ašoklis nupynė 
gražų vaniką, o šauliai Vi
džius ir Martinkus jį nuleido į 
ežero gelmes. Ą. Markauskas į- 
rengė mikrofonus, I. Petraus
kienė sugiedojo himnus.Visįems 
išvardintiems už pasidarbavi
mą dėkoju.

Atskira padėka priklauso A. 
Karaičiams už patalpų ir rajo
no užleidimą be atlyginimo.

. K.' Milkovaitis, 1
Lietuvos šaulių Sąjungos 

Tremtyje pirmininkas

vyne! II. Gamtos prieglobsty
je. III. šventės čia. Atrodo, kad 
eilėraščiai patiks ne vien au 
torės margiai. Pasižymi sti-; 
liaus lengvumu ir apdainuoja
mos temos tikrumu. Kadangi 
ruduo tikrai ateina, pavyz
džiui ipaimkim iš II skyriaus 
eilėraštį “Ruduo ateina:

Greitai, greitai ir prieš

NAMAS — SVAJONĖ: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir saldy-j 
mas. atominė slėptume, 3 automobi-j

KAS VERTINGA

no

Jau neteksim gero oro, 
Vietoj saulės — vėjas 
tus, 
Ieško gyviai šiltos vietos. 
Laukuos jau šalta, nyku, 
Nėr iš ko nupint vainikų, 
Nes nežydi lauko gėlės —’ 
Rūtos, mėtos, rugiagėlės.. 
Daugiau miškas nežaliuos 
Ir paukšteliai negiedos.
Nakties šalčiai kai sugriebs— 
Voveraitės pasislėps 
Vienas vėjas tik nebijo. 
Ūkanota ar net lyja, 
Drasko lapus, dengia žemę; 
Iš kur jis tą jėgą semia?... 
Niekas ribų jam nenustato 
Pučia, drasko ką pamato, 

.Aukštus stulpus suka smėlis, 
Liūdnas laikas — rudenėlis.

lie-

mas. atominė slėptume, 3 automobi-Į 2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 aute 
lių garažas, du balkonai, patio. Tik garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau- 
$85,000 Marquette Parko centre. j
MŪRINIS BUNGALOW, 3 miegami,’ 

gražiai užlaikytas, $34,000. _
NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI

NĖS biznis. $80,000.
MŪRINIS NAMAS. Didelė taverna, 

apie 200 svečių salė, 2 butai po 6 
kambarius Brighton Parke. $79,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

j jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
|nuo potvynių, aluminum langai, ga-
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metu mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKL VPAS ir garažas Mar
quette Parke.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 irbi 737-8554

ATSIŲSTA PAMINĖTI
TĖVYNĖS PAKLUONĖSE. 

Sofijos Ambrazevičienės eilė
raščiai. Čikaga 1978. Savo kū
rinių 128 puslapių knygą su 
123 savo eilėraščiais ir dail- 
Vilijos Ei vai lės 22 po pilną pus 
lapį užimančiais piešiniais au
torė skiria “savo mylimai mar
čiai Onai Bulotaitei Ambraze- 

atgimti iš naujo?”. Prisiusime vičianęi”. EŲėraščiai sulįfasi- 
--------- : fikuoti skyriais: I. Kalbėk, Tč-

Apie autorę aplankoje kak 
liai parašyta: Sofija Ambraze
vičienė gimė ir augo Vilniuje. 
Tačiau ilgesnį laiką gyvenc 
Kaune, iš kur 1944 metais pa
sitraukė į Vakarus, o vėliau ap
sigyveno Detroite.

Pradėjo rašyti nuo jaunys
tės dienų — poeziją ir apysa
kaites. Bendradarbiavo “Tėvy 
nėję” ir kituose laikraščiuose. 
Dabar yra' paruošusi apysakai
čių rinkinį.

dovanai:

> H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede  dol._

Pavardė ir vardas---------------- --------------------------------------------------------

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

Adresas

• Užsikau' Naujienas kaip dovaną savo .... 
yra naujas skaitytojas. Priede_______ doL

Pavardė ir vardas ______________  -

kurif

Adresas

MARLA NOREIKIENt 
tfflg Wert JMk St, Chloro, Ill M62t • Tri. 1FA 5-Z7S7 

mrirfnkhnw r9U«c fralriv
MAISTAS Ii lUROPOf SANDtLIŲ.

Mill

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus _ doL________

Pavardė ir vardai - ___ _____________________________ ._____ .

Adreso ___ ____ _______________________ ______ ____ ________________
— - --------------------- -------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga. oraSau siuntinėti Naujienas dvi savaites suripa^ 
žinimul nemokamai be jokių Irfpareigojfmų.

■ — ■ n, IH.B

Pavardė ir vardas---------------- --- ------- ------------------- --------------------------

Adresas

Pavardė Ir vardas

Adresas

r~
F išardė ir vardas —

/ /rests

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express corp.

MAtOurrn GIFT PAUCILJ StKVKl
J3»l W. Cklcw., III. — TH. WA 5-1717

5353 **• M*l»**i ChlcM*. IIL _ T< 15443M
V. VALANTINAS

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago^ miesto foldbrą, 
Dirbu Ir užmlosčluose frnlt, ga
rantuotai ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
;4514 S. Talman Avė.

TaL 927-3559 . - ..

HELP WANTED — MALS 
Darbininkę Reikia

MACHINE ASSEMBLER 
Must have own tools. 
Free Hospitalization. 
Apply in person:

NYGREN DAHLY 
1422 W. Altgeld, Chicago

SHEET METAL 
LAYOUT MAN

5 tc>10 years experience. Must 
have tools. First shiflL Good 
starting rate. Good fringe bene
fits.

J. Pr. J

Paid holidays & vacations.
Apply in person:

ELLIS CORP.
2444 N. Pulaski Rd.

• Atspausdinti tūkstantį do
lerinių banknotų valdžiai kai
nuoja 8 doleriai.

• Idaho valstija yra žymi sa- 
vo skaniomis bulvėms. Jos var 
das yra kilęs iš indėnų kalbos 
ir reiškia “brangiausias kainų 
akmuo”.

SPINTELIŲ GAMINTOJAI 
(Cabinet Makers)

Nuolatinis darbas, unijinis atlygini
mas ir priedai.

Kreiptis angliškai.
HIRE — NELSON CO.

325 Factory Rd., Addison, Hl.
543-9400 arba 261-3598

WANTED
BARTENDER

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų reikia

MECHANIC
known Container mfr. 
opportunity for experien- 
Service man to perform

Nationally 
has career 
ed Seamer 
seam check and overhauls. Travel re
quired. Position offers excellent 
ge/benefit package. Contact

PAUL MARHOUL 254-8400

Crown Cork & SEAL CO.

Part Time Nights
Friday & Saturday

6 P. M. to 1 A. M.
Private Club. 957-1203

wa-

ELECTRICAL & MECHANICAL 
MAINTENANCE MAN

needed for south side plant.
Apply in person or call 646-3600.

CHICAGO STEEL & PICKLING 
122nd TORRENCE

B “LIETUVOS AIDAI”
-1 KAZE BRAZDZIONYTE, 

PROGRAMOS VEDĖJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9-30 vaL vak 
Penktadieniais 9:30—10 vai. vak. 

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

2646 W. 71 it Street, Chicago, Illinois 60629 
T»M. - 778-5374

D ! S S I O 
12—48 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $9S pusmečiui automobilis 
Liability apdraudimas, pensininkams 

Kreiptis .

-V45 ASHLAND AVI. S 
»«775

SKRODŽIAI h- BSANGINYBtS

Pardavimas ir Taiiynuj 
WIST mi STRin^ 

‘ Tikiu RImjMIc y-lMl
■" ■ — ~ ~ I—

Siuntiniai į Lietuva

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 60632. Tel; YA 7-5980

M. i I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TaL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai- pildomi pilietybės pra- 

gymAį ir kitoki blankai.

BEST THINGS IN UFE
run fauiX] Fnnk Zipoli* 

W.9Sth St. dĮffi?
GA 44654 IMIVlANCę —•

State Farm L»fe Insurance Company

HELP WANTED — FEMALE
Darbininklv Reikia

TOOL MAKERS 
TOOLS & DIE MAKERS 

MACHINISTS 
JOB SHOP EXPERIENCE. 

COLUMBIA TOOL & GAUGE 
COMPANY 

1921 Pickwick Ave.
Glenview, Illinois 

729-4900

FORKLIFT 
MECHANIC

Mus have experience in gas, 
propane and electrical units. 
Paid vacations, hospitalization, 

training available-Į-OT.

BRUCE GREY & CO.

4^6-0400

MACHINIST
Opening new plant in S.W. sub
urb. 1st & 2nd shifts.
Boring Mill Operators
Bridgeport Operators
Lathe Operators

Milling Machine Operators f
Experienced persons abte tC|HELP wanted — MALE-FEMALE 

read blueprints & have or use 
precision tools. Paid hospitali
zations & life ins. Profit shar
ing, retiring plan.

H & R ENGINEERING 
7401 S. Ferdinand

Bridgeview 458-7696

KEY PUNCH OPERATOR
1__ 2 years experience
Near Midway Airport

- Call Mr. McIntyre 
767-2500

An equal opportunity employer

Reikia Darbininkę ir Darbininklę

CLEANING PEOPLE
Luxury adult apartment comp
lex in Mt. Prospect has several 
openings for janitorial help. 
Full time—experienced. Ideal 
working conditions. 991-4400

PRESSMAN i
Harris LXD printing press. Some ex- į 
serience necessary. Good starting j 
salary and benefits. Opportunity 
advancement Near loop. Call 
appointment.

BERLAND PRINTING 
939-1219

i

for4 
for TheDi-Gel 

Difference

MAINTENANCE WELDER } 
_ . ... IExperience m welding, various 
metals and maintenance work. I 
Paid vacations, holidays & other J 
benefits Call TOM MENDIUsJ 

735-3322
• Di-Gel. 

fe The Anti-Gas Ai
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