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ražas, švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir

I

z.
r

w

Nr. 185V.5hi ; '
1 -i-J.

?1 MAISTVAKAR IRAKpakto pasirašymo nuotrauka su Tarot Card Readings. SaturdayBet kai aš pasakiau, kad anks- aprašymas skatina ne. vien su
-------------- - A---------------------------------------y---------------- — - - . - . ’ . _ ■ t — O'

čiąn negalėjau; nes rijfr- gyvenau- Įdomumu perskaityti, bet kurs- autentiškais parašais. Ta proga 11 to 5 no appointment neces..
estai išleido rezoliuciją, reika- j sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N

goj, o pirkdami pasiteiraukite.

kanadiečiai, taip pat visi prieškelio aprašymais būtų daug pa
pareiškė, kad af dalyvauti arba .pakąri savo tarnautaatebŠiorns lietuvių 

iane.su tam tikrais nuomonę. A- Kelmutis ~ „„ 1_ ji' 1GYVENIMO PUSIAUKELĖ kelias”, gaunamas pąs; autorių, Teksas

Mokame aukštas

besidžiaugiąs_ pradėjusiu pūsti_ joj, Indianoj ir_ Pensilvanijoj e •TRUMPAI 1 pietvakarių vėju, kuris sustab-

t

vežti artyn prie Teksas pakraš-
atsimini

plūdimį, troškins žuvis ir sUkels apžiūrėję

nuoja JAV $7, kitur $8, paski-

nejųokąįs pasitaręs su
Box 1226, Denver, ii

BUSS. OPP. — IN TOWN
Biznio Proga — Mieste

S

vieno žmogaus, gyveni- 
i — nuo 1910 metų rug-

Lietuvoje, tada tas asmuo man to Stepo pačiam savo gyvenimo 
pasakė: ‘‘Atsiprašau, aš maniau, , kelio ryškesnius fąktųs surašyti,

MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo-

čių. Jeigu aliejus pasieks pa
kraščius,’ tai jis užterš visą pą-

nepatenkinamai 
kelioms savaitėms su-

energijos
Marmuro

ruose, dėl to' skaitant' tas vie- 
tas ir Įvykius, kur ' panašiai yra

liai,. auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas.

.HOUSTON, Texas.
gubernatorius labai susirūpinęs 
Teksas pakraščius pasiekusiu 
Meksikos įlankos mineraliniu 
aliejumi. Gubernatorius buvo

didelę smarvę.
» K-.’

s i

įsivėlė’
i

nimai, įvykiai ir faktai bendrais 
bruožais yra panašūš į daugelio

kia visai kitokius momentus.
Knygutėje -atsiminimai prade-

naikintas 1‘etuv.ų spaudos drau
dimas, tad buvo lengvai gauti 
atsiunč'amus iš Amerikos lietu 
v’škus laikraščius. Ir iš tu gsu- 

gafma buvo
kad Susivienijimo 

stengiasi

dė aliejaus plaukimą į šiaurę. 
Vėjas sustabdė- aliejaus plauki
mą į šiaurę, bet jis pradėjo jį

MARQUETTE PARKE parduoda 
mas namas ir taverna. Dėl informal 
jų skambinti tel. 776-4956.

NAUDOS CHEMIKALUS 
ALIEJUI SKAIDYTI

Gubernatorius,
specialistais, planuoja naudoti 
shemikalus pakraščius pasieku
siam aliejui skaidyti. Bet guber
natorius nutarė palaukti' dar 
porą dienų, kad -būtų aišku, ąr

i#.:

“...di-

' >'S-

nugalėtų
būti: “bet kod jas.“ '

'...afTietkūf-pa-
66

ras numeris $1.50. Adresas: Vil
tis, P. O 
CO 80201

. — Ona Blekienė, kuri Nau
jienų piknike gražiai dainavo

.jau žinomų . Stratfordą, Kariadą, aplankytu
. . j--4bkit)S-Ingridoj 3Blekytės, kuri} mūsų šuolis.-.

Teksas valstijoje siaučia laba: didelis lietus, apsėmęs jūros 
pakraštyje esančią miesto dalį'------- —-—:

j bet .vargu daugelis beturės te-, 
kią gerą atmintį kaip Stepas.

| Dėl to verta kartoti raginimą,

Basement,
...i attic, garage. Low Taxes. Low 30’s.

? T V’rA T T-> A ■DT/'TT'T) A conr TXTP

PLANUOJA PURKŠTI CHEMIKALUS ATPLAU
KUSIAM ALIEJUI SKAIDYTI

laujančią pavergtoms tautoms. STATE St., Rm. 1717. Mes kai- 
’ ‘ ' ‘ ' *’ ............ . ’ ’ or

bei Korybdi, pasiekė ramią prie- 
1 plauką garsaus romėnų filosofo j 

ir - 
-rašytojo) Marko- Tuliauš Cicero4

: ’• ■■ T '

.-J

Troy.

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas 
auto garažas. Avers ir 26-ta.
Medinis namas su geležies (Hard 

ware) prekių: krautuve. Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Ineoųie Tax 
2951 W. 63rd St- Tel. 436-7878

išlikusių sveikų gyvų ne Sibiro

'Massachusetts valstijos vadų

OPEN HOUSE SUNDAY
Algust 12—1 to 4 P.M. 

6449 S. Rockwell
6 rm; brick bungalow.

LEO L. PARKER & ASSOC., INC.
5746 S. Pulaski Rd. 

_____________ 767-2562_____________

Liepojuje. ir.per, gyvenimo Scila pargyvenimų aparšymų ir~toks Į.

pabrėžė, kad aš pagal veikiat^.

♦

Prisimenant Susivienijime Lietuvių Amerikoje organizacijos veiklą
Kai seniau Lietuvoje buvo pa- , popieriais ir tok’u būdu būs'an- ! 

ti atlikta priėmimo į Susivieni
jimą procedūra. Kai jis pas ma- ? 
ne atvvko 1960 m. gegužės mėn. ' 
ir prašė duoti atsakymą į rei
kimus paklausimus, tad tuojau 
pabrėžė, kad aš pagal veikiarę. 
ėius Susivienijimo įstatus nega-! 
liu būti priimtas į šios organiząįl 
c'jos narių-skaičių, nes jau esą^ 
pabaigęs 70 metų amžiaus ilgį.] 
Ir jis dar pridūrė: “Kodėl tams-j 
ta anksčiau nepasistengei įstoti 
į Susivienijimą?” 1

namu laikraščū 
pastebėti.
Lietuvių organizacija 
visokia’s būda’s išlaikyti lietu
vybę. ir šios organizacijos na
riams labai rūpėjo, kad j u tėvy
nė Lietuva atgautų reikiamą 
laisvę. Ir man pačiam, gyvenu
siam tada Lietuvoje, atrodė, 
kad toji Susivienijimo organi
zacija gražiai rūpinasi lietuvy
bės išlaikymo visokiais reikalais.

Kai aš atvykau į Ameriką, 
tad greitai gavau fabrike darbą 
ir greit buvau susipažinęs su 
gyvenančiais Amerikos lietu
viais; ir vienas iš jų pasiūlė man 
įstoti į Susivienijimą. Tokį pa
siūlymą priėmiau. Tada tasai 
lietuvis man ] 
vyksiąs pas mane su tam tikrais nuomonę.

kad čia jau seniai gyvenate”.

Taigi nebūdamas Susivieniji
mo narys negalėjau jo susi r in -, 
kimuose dalyvauti,: ir negalėjau : 
įvairių klausimų svarstymuose

■ 
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Over One Million Lithuanian 

In The United States
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■pilni naudingų, informatyvių 
straipsnių. Laikraštį turėtų 

kad rašytų visi, kas turi-apie ką -skaityti ir remti visi pavergtų 
rašyti! Tokiais savo gyvenimo tautų kilmės amerikiečiai bei

komunistiniai veikėjai. Metipe

laisvės. Visi 24 puslapiai yra' bame lietuviškai. 782-3777 
'925-8392. Professional Memben.
American Federation of Astro
logers. (Pr.)

• » SPECIALI 20% NUOLAI
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBT-

“Tiek maža gyventa, 
tiek daug pergyventa.”

(Priežodis)
A.a. Adomui Varnui įvedus 

gyvenimo keliui šimto metų 
normą, i buvusią ligi šiol 70 m. 
“normą” pradedama žiūrėti iš- 
aukščiau, dėl to paštininkui at
nešus naujai išleistą 70 pusla
pių brošiūrėlę, pavadintą “Gy
venimo kelias”, parašytą Cicero 
piliečio, žinomo veikėjo Stepo 
Paulausko, gaunasi Įspūdis, kad 
visais atvejais permaža. Ir štai 
dėl ko. ų _ . ;

Knygutę pradėjęs skaityti, 
nebegali nutraukti neperskaitęs 
visą — ’ 
mo kelią 
ptūeio—1 Į dienos (autorius Ste
pas Paulauskas šį šeštadienį, 
-rugpiūčio 11 d., švenčia^ savo- 
gyvenimo 69 m. sukaktuvės)

(valstybininko, oratoriaus
--------------------------- ii 

garbei jo vardui pagerbti Cice-|.| 
ro, III., mieste. 1
—Kyngu tėję—aprašyti—per gyve-L.

krtoms, kaip gyva medžiaga 
Didžiajai Lietuvos Istorijai. ' 
. Stepo Paulaifeko- “Gyvenimo 

kelias” gaunamas pąs; autorių, 
1516 So. 49th Avęriųe, Cicero,! Canada, M5T 2W2.
111.60650, /' Jpr. t^.,4. nr

mo ir redaguojamo tautinių šo- 
kių žurnalo - <Viltis rugsėjo nr. 
jau pasiekė skaitytojus. Jame 
yra išsamiai' supažindinama su

prenumerata $7.50, pusmetinė
$4, atskiras nr. <75 centai; Adre
sas: SPEAK UP, P.O. Box 272, 
Station “B”, Toronto, Ontario,

i
— Vytauto Bella jaus leidžia- kainas. PATRIA, 4207 So. Sac- 

. ramento - prie Archer.7 ;

-Tel.-247-508 l-(Pr.)--------

Registruokite savo namus 
biznius, sklypus pardavimui jai 
26-tus metus veikiančioj įstai (2 butų mūro namas ir mūro gara- 

C • Z^S. oy‘AncrfpQ hnicmuntoc Prhcoii 
teirautis ir perduoti savo telefoną 

, . -t iš anksto. Viliojanti
Du butai, medinis su skiepu ir ga- kaina.

‘ LABAI SVARUS 2 butu namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

Tuščias sklypas, tinka naujo namo 
statybai Marquette Parke. - t

• t
2 AUKŠTŲ mūro namas Ir 2 auto 

garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas. . apsauga 
nuo potvynių,' aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 2 aukšty mūro namas, 
apie $18,000 ^pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

VALDIS y
REAL ESTATE ■

DAR NEVĖLU
PALIKIMAS. Modernus apie 20 m. 

rengtas beismantas. Prašau 

Viliojanti VĖJAS PUČIA ALIEJŲ Į TEKSAS VALSTIJOS PAKRAŠČIUS

4 ,

i

& - >
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Krašte siaučia 
smarkios audros

MARION, O. — Ohio valsti-

New Guard žurnalo biule
tenis nr. 5 mini Mark Klizą tarp 

kapinyne, o išganinguose Vaka- | ^ounS Americans for Freedom 
ruošė, dėl td skditantr tas vie-UMassachuse?ts . valstijos _ vadų. 
tas ir ivykius. kur panašiai vra ! ™e^1'^ kop~
patirtą “grįžta jau * priminimai f 15l8 d'
apie savo dalią, bet dar'Įdomiau • 
kur autorius taip • gyvai patei-1 
.................. . Į

darni, trumpu Stępo tėyo- gyve- 
nimo aprašymu, kuris buvo žy
mus lietuvis žemaitis, kuri mas- 
koliai buvo ištrėmę. į Sibirą. To- 
liau seka paties autoriaus gyve- ^skaitytojus;

• 1 1 ~ # * ?’I • ♦ • r«’

Shoreham Americana viešbu
tyje, Washington, D.C.

— Giliaro JJrbono Toronte 
leidžiamas ... ir redaguojamas 
j>riešk.om.unįstinjs__politiriio ir

Aliaskos indėnų Ątabasku _ kil
ties muzika, papročiais ir tauti
niais šokiais. Straipsnis, kaip ir 
visas žurnalas, gausiai iliustruo
tas. Yra A. Šagrenės reportažas 
apie Grandinėlės išvyką į Aust
raliją. žurnalas yra 38 pusi., pil
nas informacijų-apie tautinius 
šokius visame pasaulyje. Kai-

ekonominio realizmo mėnesinis 
laikraštis Speak Up~ 7 nr. pra
eitą (.savaitę: pasiekė Amerikos pumpuškas kepdama, išvyko j 

nimo kelias, pilnas nuotykių ir I bendradarbių, Jame rašo komu- 
_____ _______ ___ ___ _____ Anistų: kankinys-kun.. R.-Wurin-

--------------------- -------- -——■ brand, katalikus atstovauja Lar-

Save not,
have not
/ You cannot spend tomorrow' iou cannot spena tomorrow l 

A what you have not saved today. $
So the wise save for tomorrow 

by joining the Payroll Savings
Plan today.

Because mighty U.S. Savings,
i Bonds from little paycheck x

allotments grow.
And a Bond every payday > 

could keep your doctor-to-be x 
away. At medical school. Or take 

i you away. On vacation.i
I i

So do put off for tomorrow 
what you can save today. Join the 
Payroll Savings Plan.

For, remember, a rolling Bond 
[ gathers no moss.But it does , 
gather interest.

Which is why a Bond in timęĄ
gather interest

saves.

įTake
įĮ_

ry Handerson, Kanados aktuąlr
jas apraše. W./H-Rush, dr. W,

i ^Potter, L. R ABaundersųir 'kiti; 
i'-Estų Informacijos.’ ceritras -j.minr

i h-Nacių ir SovięĮĘ\pąktą idĘl Paį 
. Lbalti j o ■ tąutipZanėfoi jos;;' Įdėta 'keptil^altijo' t^įųžųdri^jpsi  ̂jdėta:

. i#

r

StOclAts^ 
inAmerica.

7

-Gc*»

. i f •

□KOREKTŪROS-___ i
PATAISYMAS

Spausdinant Naujienose ma
joro Jond Pyragiaus 
mus apie Dariaus ir Girėno 
transatlantinį skridimą, 

. JioszAorektūros—klaidos^-
VII. 16 d. — I-jė skiltyje at- 

| spausdinta: “Jei kas šiandien 
į imtų mus nejuokais kaltinti...“, 
turi būti: nejuokais, kalbinti. 
Il-je skiltyje atspausdinta: 
bet kad jau_ nugalėtu.“ Turi i

Toje pa-j 
i 
1

— t. b. bet-« 
anas

“anas

M. L. S,

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

f * - •- -

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

—2625 West 71st Street
TeL 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

—4358~So.Washtenaw~Av« 
Tel. 927-3559

krito labai smarkus lietus ir' 
perkūnija. Vietomis iškrito tiek 
daug lietaus, kad sulaikė j>usr 
siekimą vieškeliais. O Marion 
miestelyje perkūnija nutraukė 
laidus ir sunkiai sužeidė 13 
žmonių. Teko paskubomis ga
benti juos į ligoninę. Lietus pa
lietė ir Illinois valstybę. Šiaurės 
Chicagoję buvo patvinę gatvės, 
o vietomis automobiliai nega
lėjo pravažiuoti.

čioje skiltyje.: “
keliui Europoje,
■kur.“ UĮ-je, skiltyje:. “7

t. b.
ūsų_lakūnų-šuolis.“.^—
VII.17 d. Il-je ^kiltyje:

D Ė M E ŠIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio^ 
Liability apdraudimas pensininkam* 
_______ Kreiptis: j. _ , 

ALAU RA 1 T I S 
4645 So. ASHLAND AVĖ.

_____________ 523-8775___ _____

kinius veikalus ’aktorių kolek-
tyve. Ingrida prieš metus baigė 'džioji—spauda~drrosniai jį pagi- 
r
madoje^'Ponia O. 'Blekienė žadą Turi būti:

mentais;“: IlI-je sk. . 
mo ir aukojimo savokbfš. 
b

dramos mokyklą Viktorijoj„Ka- ria centriniais koplimentais“.
~ * ............... centiniais kompli-

“...pasiryži-
46- . . 4- ’

grižti; į-: Marquette Parką prieš
tž^pąš,Įškių ... piniką .: pumpuškų

»‘X * •* '-i* * z

■■■ %

v?'- u ; --■

2608 Weat 69th St, Chicago, HL 60629 • Tel WA 5-2787
k

Didelis’ pasirinkimas gerosrūSės įvairių preRitj.
L

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, Hl. 60629. — Tel. WA 5-2737 

V. VALANTINAS

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or-

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuos
darbus dirbar

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nams patarnauja tik savišalpos pagrindu. ________

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

aukštojo mokslo ir jų gyvenamo' pradžiai. ------

SLA — naikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už

Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, giriančiam

$1,000 apdraudos suma temoka tik $3.00 metami- 

kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreiokltės 
Į šfivn snvlinVAc .QT.A Vm/wm wa«Vax«.^ u - « 

mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centre:

Lithuanian alliance of America 
N«w York, N. Y. 10W1 

X7 w. $eo> st. 
T< (212) M3-221S

SLA—I ___ ______
į savo apylinkės SLA kuopų vėikėimCjie'juiM**"

York, N. Y. 1000]

t
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HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkiy

CASHIER

KARIAI IR MULOS NORĖJO NUVERSTI IRAKO PREZIDENTĄ
SURUOŠTAS KARO TEISMAS, MAIŠTININKAI 

NUTEISTI. PAKARTI IR SUŠAUDYTI

BAGDADAS, Irakas. — Tre- == . _ ________ =
čiadieni buvo nuteisti 21 Irako c 
kariuomenės vadas ir įtakingas 
politikuojantis mula, sako ofi
cialus Irako valdžios praneši
mas. Maištininkai buvo tuojau 
sušaudyti, nes jie ruošė pervers
mą. norėdami nuversti naują 
■krašto prezidentą Saddam Hus- 
s'ėiri. Sušaudytųjų tarpe yra vie-

■ nas karys, kuris paskutiniais 
metais buvo Irako kariuomenės 
vado pavaduotojas. Kariai bu
vo sušaudyti, o politikai ir mu- gurno standartus. Bet NRC ins- 
los buvo pakarti.

Pasirodo, kad - sijitai ir keli j

Uždraudė Indianai 
statyti A-jėgainę

NRC (Nuclear Regulatory 
Commission) pareiškė, kad In- 
dianai uždrausta pradėti statyti 
branduolinės energijos stotį 
(atominę jėgainę)
Kalvoje, kol - NRC bus* pririsi 
įtikinta, kad PSI (Public Ser
vice Indiana) ‘tikrai viską pada
rys pagal NRC nustatytus sau-

pektoriai,- apžiūrėję Marmuro 
Kalvoje vykdomus darbttej-Y-a- 
do. kad cemento pylimo, van
dentiekio ir pataisymų darbai 
atliekami nepatenkinamai ir 
darbai 
stabdomi.

karo vadai buvo nepatenkinti 
buvusio Irako prezidento Bakr 
nutarimu atsisakyti nuo susita
rimo sunjungti Sirijos ir Irako 
valstybes ir sudaryti vieną ga
lingą arabų' valstybę. Jie norė
jo, kad naujai sudarytoji vals
tybė sudarytų Islamo respubli- 

-ką^-ir—skelbtų karą., musulmonų 
priešams? Pirmoje vietoje turė
tų būti paskelbtas karas. Irano 

"šijitų sektos' vadas" Chomemi 
kelis metus yra gyvenęs Irake. 
Jis tikėjosi, kad šijitai galėsią 
laimėti ir primesti savo valią 
visam kraštui, bet taip neišėjo. 
Irako prezidentas Saddam Hus
sein ir buvęs prezidentas Bakr 
žinojo, kad Irako galia ribota, 
o Sirijos dar mažesnė. Jeigu šio
mis dienomis prasidėtų karas 
Artimuose Rytuose, tai jį lai- 

{ mėtų Izraelis. Jis turi geresnių

Buv. Kambodijos valdovas 
sudarys valdžią Paryžiuj
PARYŽIUS. — Princas Noro

dom Sihanouk, buvęs Kambodi- 
jos valdovas, ministeris pirmi- 
ninkas ir valstybės galva, kaip 
Japonijos spauda praneša, pla- 
nūoja Paryžiuje- sudaryti -egzi- 
linę valdžią. . - J.' ■

Sihanouk 1970 metais buvo 
nuverstas Kambodijos premje- 
rp.Lpn Nol ir pabėgo į Pekiną, 
kur įsteigė valdžią tremtyje, bet 
netrukus grįžo į valdžią, kai 
1975 metais Khmer Rouge, už
ėmė Phnom Penh, bet pats gy
veno šiaurės Korėjoje.

Sako, amerikiečiai 
netenka ūpo

PRINCENTON. N.J. — Ame- 
rikos Viešosios Nuomonės Insti
tuto pranešimu, ryšium su eko- 
nominiu lūkesčiu smukimu dra- 

krinta

MULA- CHOMEINI KAKĖUzDMnRANfTžURNALA
--------------------------------------------- :------------------------------------------ :

P t aso C a rte rį kent rb-^ 
____ liuoti kainos

WASHING’" »>;, D.C.— AFL- 
CIO darb: .alkų unijų vadn' 
bė nutarė pritarti n’ zidento 
Carterio pasirašy t „ strateginių 
atomo ginklų sutarčiai, bet jie 
nori, kad prezidentas imtųsi 
priemonių infliacijai-sustabdytu- 
Jiems atrodo, kad prezidentas 
privalėtų

jas gali visą aliejų nustumti į 
Meksikos pakraščius. Jeigu taip 
atsitiktų, tai juo turėtų rūpin-A. TV ERA S___

Laikrodžiai ir brangenybė#
Pardavimas ir Taisymas
2646 West 69fh Street
Tel. REpublic 7-1941

Į

■ .įę

M

ris Meksikos vyriausybė.
amerikiečių- matiškai 

ūpas.
Dar vasario mėnesį 26 nuo

šimčiai sakėsi esą patenkinti 
bendra padėtimi, o 69' < reiškė 
savo nepasitenkinimą. Šiandien 
tik 12% rodę pasitenkinimą, o 
84% rodę nusivylimą.

Per tą patį laikotarpį žymiai 
padidėję? skaičius amerikiečių, 
kurie mano, kad ekonominės są
lygos dar blogės. Nuo 1978 spa
lio mėn. iki 1979 m. birželio 
mėn. Gallup indeksas rodo, kad 
ekonominiai lūkesčiai vra nu
kritę 28 taškais.

ŽURNALO REDAKTORIUS SKEPTIŠKAI VERTINO 
IRANO ISLAMIŠKĄ RESPUBLIKĄ

TEHERANAS, Iranas. — Pra
eitą antradienį, mula Chomemi 
įsakė vyriausybei uždaryti pla
čiai skaitomą dienraštį Ayan- 
degan, o trečadienį visiems lai
kams uždarytas žurnalas Ahan- 
gar. Trečiadienio rytą prokuro
ras pasikvietė žurnalo redakto
rių ir jam pranešė, kad žurnalo 

Ąendencij a neatitinka “Irano 
. islamiškos respublikos” dvasiai. 

Pietiniame Pacifike trečiadienį Vienas Ahangar žurnalo redak- 
žemės gilumoje (požemyje) su- torius yra suimtas, kad pasiaiš-

; Gubernatorius žino, kad visas 
įlankos vanduo ilgiems mėne
siams bus užterštas. Teks ilgai 
Jaukti, kol vanduo ir vėl bus

kati dar ir” šiandien

šiams bus užterštas. Teks ilgai
r“aukojimosi.

VII. 18 d. — UĮ-je skiltyje: 
..kurie. ryžosi žygin

66, <i

Tautos 
garbei...“ — t. b. “ryžtasi“.
ii

VII. 19 d. — Il-je skiltyje:’ 
...skridimo metu Darius buvo- 

26 metų...“ — t. b. 36 metų.“
VII. 20 d. — I-je skiltyje: 

“~.ir - tik' amerikoniškams “bū- 
dingą...“ — l. b. amerikonams. 
Ten pat ITje skiltyje: “..tech
niškos, ginklo ir spo'rto deri
nys...“ — t. b. technikos.

21 — II-je skiltyje: 
“Sprendžiant iš arčiaus laiky
senos...“ — t. b. Sprendžiant iš 
Dariaus laikysenos.

VII. 23 d. — 11-je sk.: 
augęs ir bendrus amerikinėj 
aplinkoj,“ —r t. b. brendęs.

VII. 24 d. — VĮ-je.sk.: “Pa
minklas Dariui ir Girėnui liko 
nepadarytas, — t. b. liko nepa
statytas.

M

- Hours 5 AM — 2 PM------------
Benefits -Profit Sharing Plan. Paid 
Medical - others.

SOUTH WATER MARKET
SALARY BASED ON EXP.

Call CRAIG 829-7700

t

VII.

Ci‘Jis,

Juozo Šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ii 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai 
skirsnelių mėgėjai, prašomi atI vykti ir knygą pasiimti. Batui

i užsisaI gyvenantieji prašomi
! kyti pašlu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
' Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago. IL. 60629.I

i — Specialiuose narvuose lai
komos pelės 12 valandų prieš 

. Etnos prasiveržimą nerimavo, 
ant sienų lipo. Jos, matomai, nu- 

■ jautė prasiveržimą.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

-------“MAINTENANCE -----
Someone to take charge of-building 
maintenance, i ncluding machine 
electrical repair for small business.

733-3313

MACHINIST
Able to set-up own runs on lathes 
& mills from prints. Fully Paid hos- 
pitalizatios. Good starting rates. Ap 
ply in person or phone.

GEAREX, INC.
7100 N. Lehigh St.

763-8200

s
NAMŲ REMONTAS

Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

lKAIP SUDAROM j 
- TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau 

padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsi 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00,

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Aye.
Chicago, 111. 60632. Tel. Y A 7-5980 

L—————

*
ŠIMKUS

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.
m ■ Z

Taip pat daromi vertimai, giminiy
zririicii, piiuvnu j

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POUCY
F. Zapolis, Agen! 
3208’/z W. 95th St ' 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654 l

■ i 
»T>Tf

tMSuaawci

State Farm f»re and Casualty Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 Wsst 63rd Strsot, 
Tsl. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto" susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047. 
Raštinė Teikia Jau daugiau kaip 

40 metų, |

r f

patarnaudama klientams. {»
^_Į.. .----------— y

w 
!■

pravalytas, bet galo dar nesima- 
' . , kad dar ĮČsShdiėn

aliejus iš jūros dugno veržiasi į
to. Aiškėja,

paviršių ir niekas nieko nedaro
aliejui sustabdyti. Aliejus il-
giems metams gali užteršti visą

MOVING
Apdrausta* perkrauttymag 

U įvairiu etatumy.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996 J
SKAITYK PATS IR PARAGINĘ

DAR KITUS SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

1 J MAlMĮlNOt, CHICAGO R, ILL Thursday, August 9, 1979
■

— Vaškai nušovė 
policininką

BILBAO. Vaskonija. — Nepa
žįstami asmenys nušovė civili
nės gvardijos karį, saugojantį 
vietos aerodromą. Anksčiau ci
vilinės gvarijos kariai jodavo 
arkliais po tris^kad galėtų_ gin
tis. Bet šį kartą sargai važinėjo 
specialia sargybine mašina, skir
ta policininkams vežioti. Civili
nės gvardijos trys ginkluoti ka
riai mašina ėjo sargybą prie 
aerodromo, kad niekas neįsi- 
veržtų ir nepakenktų lėktuvams. 
Automobiliui privažiavus prie 
nepažįstamo žmogaus, jis palei
do šūvį ir vietoje užmušė vie
ną policininką. Niekas šoviko 
nepagavo, bet gyvi likusieji 
tvirtina, jog tai būta vaško dar
bas. Vaškai reikalauja, kad is
panai ir prancūzai leistų jiem 
savarankiška- tvarkyti savo re

pirmon eilėn imtis 
priemonių kainoms suvaržyti, o 
tada galėtų kalbėti ir apie 
gų įšaldymą ar pan.

ai-
Prancūzai susprogdino 

didžiausią A-bombą
PARYŽIUS. — Prancūzų val

džia atsisakė bet ką sakyti .apie

1
Meksikos įlanką. '

Kai gyventoją žemejė 
bus 6 ir 12 bilijonu 

—WASHINGTON. — Ekonomi
nės Kooperacijos Organizacija 
pranašauja, kad per dar vieną 
šimtmetį žmonija žemėje pa
daugės iki 12 bilijonų (milijar
dų) ir stabilizuosis. Dabar žmo- servatorijoje nustatė, kad spro- 
nių _ 
turi bilijonai. Apie 2000 metus, 
tai yra po 6ar 21 metų, Meksi
kos miestas bus didžiausias pa
saulyje — su 32 milijonais gy
ventojų, o visame pasaulyje bus 
6 bilijonai žmonių, bet propor
cija ir santykiai tarp turtuolių 
ir beturčių būsią kaip buvę, tik 
aštresni.

Išmirimui apie 12 bilijonų 
žmonių Trečiojo Pasaulio žemės 
plotai jau 2075 metais bus visu 
100 nuošimčių paruošti žemdir
bystei. Didžiausią sunkenybę 
sudarys kova su vandens ir oro 
teršimu.

neatitinka Nužude diplomatą 
“tUPanchenką

grikių,’.'-amunicijos :ir didesnį 
pasiryžimą. Irakas gali ginti 
savo teises, bet jis nepajėgus 
m ėstis—į—kitos valstybės—vidaus 
reikalus;-------------------------------

Trečiadieni buvo suimti ir 
nuteisti mirti penki Irako “re
voliucinio komiteto“ nariai, ku
rie valdė kraštą. Jie buvo infor
muoti apie padarytus Irako 
valstybės valdymo planus ir už
sienio politiką. Atrodo, kad jie 
pritarė prez. Bakr ir naujai iš
rinkto prezidento Saddam Hus
sein užsienio politikai, bet išal
kinta, kad penki šios “rėvoliuci-r 
nio komiteto" nariai ruošė per
versmą prieš dabartinį prezi
dentą Saddam Hussein.

Išaiškinus sąmokslą prieš da
bartinį krašto prezidentą Sad
dam Hussein ir nustačius j są
mokslą jsitraukusius mulas šiji-. 
tus bei krašto politikus, jie buvo 
suimti ir atvežti i teismą. Teis
mo posėdžio metu paaiškėjo, 
kad sąmokslas buvo žymiai pla
tesnis. negu, vyriausybės saugu
mo organai galėjo manyti. Ka
ro teismas tuojau paskyrė mir
ties bausmę “revoliucinio komi
teto” nariams ir kartuves mu- 
loms šijitams. būtinai norėju
siems Iraką sujungti su Sirija ir 
pardėti naują karą prieš Izraelį 
ir Egiptą.

Sušaudytųjų tarpe yra Adnan 
Hussein, kuris buvo paskirtas 
naujos Irako vyriausybės prem
jero pavaduotojas, ir Mohie Ab
dul Hussein, kuris ilgus metus 
buvo revoliūcinės tarybos sek-

MASKVA. Rusija. — Praeito 
trečiadienio laidoje oficialus—so
vietų valdžios organas paskel
bė. kad sovietų diplomatą galė
jo nužudyti šveicarų kontr
žvalgybos agentai. Sovietų dip
lomatas, tuo metu buvęs Švei
carijoj. Leonid Panchenko bu
vo rastas negyvas viešbučio

— Marengo. III., policija tre
čiadienį rado 9 metų mergaitę 
Kelly Martin, kuri buvo pagrob
ta Bento Harbor. Mich. Mergai
tė atiduota tėvams, o grobikas 
turės aiškintis teismui.

sprogdintą didžiausią atominę tintų, kodėl jo straipsniai taip 
ja “Islamiškos 

respublikos” pagrindinius dės
nius. Žurnalo redaktorius atsa
kęs prokurorui, kad “Islamiška 
respublika” yra vienos mažos 
grupelės, bandoma ją primesti 
visiems krašto gyventojams. 
Daugelis nežino, ką visa tai reiš
kia. Niekas suprantamai jiems 
nepaaiškino. Pagaliau, niekas jų 
neatsiklausė, ar jie pritaria 
lamiškos respublikos” 
šito paaiškinimo užteko, kad 
prokuroras paskirtų teismo die
ną suimtam žurnalo bendradar- 
biui. o patį žu malą .prokuroras 
uždarė visiems laikams. Žurna
las buvo satyrinio žanro.

Irano laikraštis Paygham Em- 
ruz turėjo pasirodyti trečiadie
nį. bet neišėjo. Nei redakto
rius, nei leidėjai nieko apie ne- 
pasirodymą nepaskelbė. Gali
mas daiktas, kad pats redakto
rius priverstas aiškintis, _kodėl 
jis nepritaria mulos Chomeini 
skelbiamoms idėjoms.

Mulos policija nuo antradie
nio tardo Ayandegan laikraščio 
redaktorius ir bendradarbius.

bombą nup 1960 metų, kai ji aštriai kritikuoj
pradėjo savo sprogdinimus.

Seismologai Wellingtono ob-

I

ių yra truputį daugiau kaip ke-j girnas, įvykęs jau liepos 26 die- 
' na, buvo pusės megafono pa

jėgumo.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 10: Asterija, Lau

rynas, Laima, Avietė, Tautenis, 
Gedgaudas.

Šaulė teka 5:52, leidžiasi 7:59.
Oras šiltas, vakare Iii

Prezidentas Carteris 
apramino Izraelį

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris trečiadienį 
buvo pakvietęs pietų Izraelio 
ambasadorių Efraimą Evroną. 
Buvo pakviestas—ir-Gyrus R.- 
Vance. Valstybės sekretorius iš
vaikė Izraelio politikų baimę 
apie JAV nutarimą keisti pozi
ciją Izraelio atžvilgiu. Aišku, 
sekretorius priminė, kad ir Iz
raelis privalo laikytis tarptau
tinių įsipareigojimų Jis priva
lo laikytis įsipareigojimų

-Amerikai:-----------------------
Prezidentas gana plačiai kal

bėjo ir užtkmo, kad Mošė Da- 
janas klysta, viešai skelbdamas 
savo spėliojimus. Jis privalėtų 
prisilaikyti faktų

“įs
idėjai.

it

Tymai žymiai sumažėjo
Federaliniai 

sveikatos pareigūnai pranešė, 
kad per pirmuosius šešis šių me-

ATLANTA.

tų mėnesius tymai sumažėjo 
daugiau kaip per pusę: iš 21.232 
apsirgimų per 6 mėnesius 1978 
mętąis iki , JO,686 per tą patį lai
ką šįmet. t’

viešbučio 
maudynėje su perplautomis ran
kų gyslomis.

Šveicarų vvriausybė tuojau 
paneigė rus'škų Izvestiiu įtari- 

s i ‘ . | ma

kalus. Dabar vieną dalį valdo 
ispanai, o antra dalis yra pran
cūzų pavergta.

ir nereiškė, kad šveicarų 
agentai nieko bendro neturėję 
su Panchenko mirtimi.

Jau

Etna gali išversti 
daug lavos

CATANIA. Sicilija. — 
dvrdienos iš Etnos viršūnės ver
žiasi dideli d imu debesys. Kal
ną pažistantieji žmonės mano, 
kad šį kartą iš Etnos gali prasi- 
veržti žymiai daugiau lavos, ne
gu iki šio meto. Pačiame vulka
ne girdisi nepaprastai stiprūs 
ūžimai ir trenksmas. Mokslinin
kai taip pat mano, kad prasi
veržimas gali būti didelis, nes 
kalną apgyvenusieji 
bėga tolyn. Kalno sodus ir vyn
uogynus prižiūrintieji vietos gy
ventojai taip pat mano, kad šį 
kartą prasiveržimas bus žymiai 
didesnis.

Chicago gaus $24 
milijonupaskolą

Majore Jane Byrne pranešė, 
kad prezidento Carterio vyriau
sybė sutiko paskolinti Chicagai 
24 milijonus dolerių sniego są
skaitoms apmokėti, 
dar bus aiškinamas, bet užtik
rinta, kad Chicaga gaus pinigų 
būtiniausiems reikalams.

visą naujo prezidento Saddam 
Hussein pasitikėjimą, gavo la
bai aukštas vietas, o vis dėlto jie 
persimetė pas šijitus ir dalyva
vo perversme prieš Irako laisvę.

Be šių įtakingiausių “revoliu
cinio komiteto" narių, trečiadie
nį dar buvo sušaudyti šie įta
kingi perversmininkai: Moham
med A
joub ir Ghane 
33 
k<»-ri

Reikalas

žvėreliai

— Kinijos gyventojai palaips
niui kelia balsą prieš policijos 
vadomus bereikalingus perse
kiojimus. Reikalauja daugiau 
laisvės.

— Washington valstijos sau
suose miškuose kilo keli gaisrai, 
bet ugniagesniai juos gana sėk
mingai gesina. -< .■ .-- rėtorius.’ Abu Šie Vyrai turėjo

Mohammed Mah- 
Xbdul Jalil.

■ Lieji gavo po 10 metų 
.no. o vienas stebuklingu

būdu p; apuolė. Jis turėjo būti 
teisiama; ir kariamas su kitais, 
šešiolika maištininkų dalyvių 
buvo pakarti ir sušaudyti. Tas 
pas specialus teismas išteisino 
13 įtakingų politikų ir mulų, nes 
jie perversme nedalyvavo ir 
bendradarbiavo su nauja vy
riausybe. Pirmą žinią apie ruo
šiamą perversmą patyrė liepos 
28 dieną. Tuojau buvo pradė
tas tardymas ir išaiškintas di
delis suokalbis.

Kitas pranešimas sako.
Irakas pasiliks nepriklausomas, 
neleis mulomis ar: agentams kiš
tis į Irako likimą.

kad

iane.su


Kanados naujienos
St. Catharines Apylinkės Lie

tuvių Bendruomenei tenka šj- 
met surengti 24-ąją Kanados 
Lietuvių Dieną. Šis sunkus dar
bas mažai lietuvių kolonijai jau 
tenka ketvirtą kartą — suruošti 
didžiąją Kanados lietuvių šven
tę — Lietuvių dieną. Darbas di
delis. o dirbančių skaičius ribo
tas. Vienam asmeniui tenka 
dirbti už kelis. Laimė, kad atsi
randa idealistų iš kitų lietuvių 
kolonijų, kurie supranta mažos 
lietuvių kolonijos didelius dar
bus ir ateina į pagalbą. Iš jų 
yra šie: tautinių šokių vadovė 
G. BREICHMANIENĖ, iš Ham
iltono, kuri vadovaus tautiniams 
šokiams programos išpildyme 
Lietuvių dienoje.

G. Breichmanienė yra viena 
žymiausių tautinių šokių vado
vų, kuri su savo šokėjų grupė
mis ir koncertais yra aplankiusi 
ne tik Kanados ir Amerikos di
džiąsias lietuvių kolonijas, bet 
ir Kolumbiją, Europą ir toli
mą Australiją. Jos įdėtas tauti
nis darbas išeivijos lietuviams 
garsinant lietuvių ir Lietuvos 
vardą išeivijoje, yra milžiniškas. 
Jos asmeninis darbas ir jos as
meniškos išlaidos kelionių metu 
taip pat yra didelės.

Antras idealistas yra muzikas, 
solistas ir dirigentas V. VERI- 
KATTIS iš Toronto, kuris, vado^ 
vaus chorams programos išpil
dyme 24-oje Kanados Lietuvių 
dienoje. V. Verikaitis su jo va-

kęs taip pat Kanados ir Ameri- 
kos lietuviu kolonijas ir Eu- 
ropą.

Apie šiuos gabius meno vado
vus trumpai parašome, kad sve
čiai apie juos žinotų programos
išpildyme Kanados Lietuvių jau sukti dešinėn, ir Įvažiuosite

dienoje St. Catharines mieste.
Koncertas įvyk§ š. m. spalio 

7 dieną 4 vai. popiet Collegiate 
Institute auditorijoje, Catarine 
Str., miesto centre ir arti prie 
Queen Elizabeth. Važiuojant 
QEW Hwy. nuo Toronto ar 
Hamiltono, daryti posūkį į Lake 
Street ir, privažiavus Lake St., 
sukti kairėn ir pravažiavus švie
sas, kurios yra prie Carlton St., 
važiuoti tiesiai ir, sekančią gat
vę privažiavus, sukti kairėn ir 
už kelių šimtų metrų bus Cata
rine St. ir Collegiate Instituto 
auditorijos didelis pastatas, ku
riame randasi viena iš didžiau
sių salių koncertui St. Cathari
nes mieste. Taip pat važiuojan
tiems nuo Buffalo, privažiavus 
posūki į Lake St., pasukti iš 
QEW Hwy. ir privažiavus Lake 
St. sukti kairėn ir laikytis aukš
čiau nurodytų gatvių bei vie
tovių.

24-osios Kanados Lietuvių die
nos susipažinimo vakaras įvyks 
Prudhomme’s Motor Hotel and 
Convention Centre, Vineland 
Station, Ontario, Canada LOR 
2E0, apie 10 mylių nuo St. Cath
arines, Toronto kryptimi. Į su
sipažinimo vakarą važiuojan- 
tiems nuo Buffalo, pravažiavus 
St Catharines miestą QEW 
Hwy. už 9 mylių bus rodyklė: 
Prudhomme’s Boulevard ir, pa
sukę dešinėn, tuojau privažiuo
site didelius pastatus, kuriuose 
ivyks Kanados Lietuvių dienos- 
susipažinimo vakaras.

Važiuojantiems iš Hamiltono, 
Toronto, St. Catharines krypti- 
mi, privažiavus posūkį į Vic
toria Avenue, išsukti iš QEW 
Hwy. Privažiavus “stop”, sukti 
kairėn ir pervažiavus tiltą tuo-

> r-

Kalifomijos pakraščiuose
t

Kas perės nakvynes užsisa- 
kyti St. Catharines mieste, ar-

į Prudhomme’s Hotel Conven
tion Centrą..

Kas nori iš ankšto , užsisakyti čiausiai koncerto salės, gąĮite 
nakvynes Prudhomme’s viešbu
tyje, adresas yra jau aukščiau 
nurodytas. Telefonu užsakant 
numerį sukti: 1-416—562-4101.

Kainos labai žemos. Dienai 
dviguba lova 2 asmenims $24.50; 
kambarys—3—asmenims $28.50; 
4 asmenims $32.50. Kurie atvyks 
iš anksto' neužsisakę nakvynes, 
praneškite, kad atvažiavote į 
Lithuanian Day Celebrations. 
Ten bus suteiktos visos privi-: 
legijos. ‘ ”■

Prudhomme’s viešbutyje res- 
toranas veikia nuo 7 vai, ryto j 
iki 9 vai. vakaro, p sekmadie-

kreiptis į šiuos motelius: May- 
wood Motei, 87 Meadowale Dr., 
telefonas 1-416—934-2531-2, arba 
Q-Way Motei, 260 Lake Street,

St. Catharines, Ont., L2R 5Z3, 
telefonas 1-616—684-9245. Mieste j 
motelių kainos truputį aukštes
nės. Paskutinis motelis turi ap
šildomą maudymosi baseiną.

J. šarapnickas, 
KLD informacija

1 MŪSŲ SPAUDOJE

V0LDEMARIN1NKAI VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS METAIS

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS
Valerijonas Šimkus, Laisvosios Lietuvos redaktorius ir lei
dėjas, laužydamas dr. K. Griniaus pasiūlytą amnestiją 
nesipešti tarp savęs, kol nebus išvytas okupantas iš Lie
tuvos ir atstatyta nepriklausomybė, pradėjo šmeižti ir te- 
bešmeižia Naujienas ir jų redaktorių. Kad Amerikos 
lietuviai pažintų voldemarininkus ir suprastų jų šmeižimo 
tikslus, spausdiname frontininkų vado, veikusio J. Bra
zaičio, A. Sūduvio ir kitais vardais, straipsnį. (N. Red.)

(Tęsinys)
— tokios tarybos pirmininku. Bu

vo žadėta man visiška laisvė 
pasirinkti tarybos narius ir net 
jų skaičių. Vokiečiai buvo pasi
likę sau tik vieną rezervą, bū
tent, ’Į tarybą būtinai turėtų 
Įeiti dr. Germanias-Meškauskas 
. . . A4 nesutikau” (S. Rąštikis. 
Kovose ... II, 298-9 p.).

Liepos 11 Į Kauną atvyko dr 
Peter B. Kleist iš partijos 
(NSDP) užsienių politikos biu
ro. “Akivaizdoje visos savo 
gausios svitos jis pareišl<ė J. 
Ambrazevičiui ir Z. Ivinskiui 
(kuriuos pažinojo -asmeniškai 
iš ankstesnio nepriklausomybės 
laikais atsilankymo Kaune 
Aut.), kad LL vyriausybė ne
gali būti toleruojama; ji turi 
persiformuoti Į kokį komitetą 
ar tarybą prie vokiečių valdžios; 
kad iš pulk. K. Škirpos, kuris 
tud metu sėdėjų Berlynę, nie
ko nesitikėtų, nes su juo vokie
čių vyriausybė nepalaiko Tyšio” 
(Z. Ivinskis, Į Laisvgs 195o N r. 
6-43). Jau privačiai ‘ tiem pa
tiem asmenim dr. Kleist pridė
jo, kad jam pačiam uždraustą

“Kb gi vokiečiai norėjo?
Jiems Lietuvos laikinosios vy- 
raiausybės atsiradimas buvo la-, 
bai nepageidaujamas, tuo la
biau, kad nei latviai nei estai 
tuo metu nebuvo paskelbę sa
vo vyriausybių . ■ . Vokiečiams 
reikėjo nepageidaujamą Lietu
vos vyriausybę pašalinti arba 
paversti ją keikiu nors kitu vo
kiečiams paklusniu organu, 
Griebtis prieš lietuvius labai 

Į radikalių priemonių, ypač po 
j pavykusio lietuvių sukilimo 
Į prieš bolševikus, vokiečiai >ne- 
] drįso. Jų priemonės buvo kito- 
; kibs . . .

“Pirmiausia vokiečiai reika
lavo, kad Lietuvos laikinoji vy
riausybė pati išsiskirstytų. Jos 
vieton turėjo būti sudaryta pa- 
sitikėjimo taryba — vertrauens- 
rat, nuo 4-rių iki 11-kos narių 
• • • Iš pradžių dr. Greff e gan

Nekintamos vertybės ir Kad pavergtoje tėvynėje lai
išeivijos pseudppolitikieriąi .-kas kėičia tautinį veidą, tai ne-j - - ”- - —

stebėtina. Vieni dėl karjeros, rezervuotai minėjo' J. Ė. yy’sku-
1 kiti dėl duonos kąsnio, o dar 

kiti prievartos grąsinimų ir 
kankinimų verčiami. Tačiau

Dirvos 30 nr. vedamajame 
E. čekienė rašo apie nesikei
čiančius idealus bei vertybes. 
Moderniais laikais kai kas pa
norėjo tuos idealus bei verty- 
4>es-paneigti bei pamiršti. Tams- 

AXXJL V V UVAXAA4V4VA*V- e

niais nuo 7 vai. ryto iki 8 vai. dab'kui panaudoti net ha
liucinaciniai .vaistai, atitinka-: 
ma muzika ir net literatūra, 
pavyzdžiui, nesąmonių teatro 
veikalai. Ąptąrusi padėtį Ame
rikoje, ji rašo apie lietuvių išei
vijos nuotaikas:

“Kiekvienas pasaulyje plin
tantis teigiamas ar neigiamas 
j udėj imas, dvasinių vertybių 
perkainojini as ųeaplęnkia nei 
mažųjų tautu bei jų išeivių ne 
palikdamas pėdsakų. Neaplęn- 
kia nei mūsų lietuvių. Ir mūsų 

I lietuviškam veiklos pasaulyje 
girdime priekaištų organizaci
jų vadovybėms, kad kai kurie 
iš jų darbo metodai pasenę, 

. kad reikia eiti kartu su gyve
nimu. prisitaikyti prie besikei
čiančių gyvenimo sąlygų-. Ar 
taip kalbėdami neklysta ar ne 
pamiršta, kad pasaulyje yra 

* aukštesnių vertybių, kurios' ne- 
Į sikeičia nei amžių bėgyje. Mes 
einame kartu su laiku, mes gy
veninio kasdienybėje taikomės

vakaro. Valgiams žemos kainos.
Susipažinimo vakaras bus 

dviejose salėse. ’ V S i M? i » - .-

£

Announcing a new interest rate for •
- US. Savings Bonds:

Here’s some great news for 
all Americans. On June 1,1979, 
the interest rate on United 
States Savings Bonds, Series E 
and H, was increased to 6x/2%.

This 6x/2% rate will apply to 
new Bonds and to all outstanding 
ones, too. For Series E Bonds 
that have not reached original 
maturity of 5 years, the 
improved yield will be received 
as a bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds and 
Notes, and fof Series H Bonds, 
the increase fekes effect with 
their next semiannual interest 

. period, beginning on _ t 
or after June 1,1979 JiclKe J

Bonds ar,e getting better all the 
time. This new 6&% interest rate, 
together with the tax advantages 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

And when you buy Savings 
Bonds through the Payroll 
Savings Plan at work, or the 
Bond-a-Month Plan where you 
bank, Bonds are still the most 
convenient, easiest, safest way 
to save.

If you haven’t thought 
about Savings Bonds for awhile, 
this is the kind of news that

po V. Brizgio kandidatūrą Į ta
rybos narius ar gal net Į jos pir
mininkus. Vėliau buvo pradėta 

nežiūrint į tai, pavergtieji lie- siūlyti man> kad sutikčiau būti 
tuviai net okupanto terorizuo-i . -
Janii deda visas pastangas isj Skiečiai greitai pastebėjo kas 
silaikyti lietuviais, su priešu ko-: ( - - — -
tys verčia keisti laisvojo pa- (jenĮųj jaunimo ir jų 
einamais būdais, galimybių ri- ( ‘............... —
bose jie veda pasyvų pasiprie-, £or Freedom”. Tos organizaci-- 
šinimą. Tos žinios vis dažniau |jos jSĮa-taį yra pagristi nekin-

čia dabar darosi. Jie Įsteigė stu 
.J rėmėjų 

organizaciją “Young Americans

pasiekia mus Įvairiais informa 
ciniaiš kanalais, net ir pogrin
džio spauda.
“"Taigi, pavergtos tautos veU 
dą prievarta keičia sovietinis 
okupantas, bet kokios priežas- 
stys verčia keisti laisvojo pa-

susitikti su K. Škirpa, nes-Jis 
padarąs iš to nereikalingų išva
dų, o dėl laikinosios vyriausy
bės tai tegul tik jos nariai pa
keičia savet vizitines korjęįer, 
bent kreipdamiesi Į vokigčįų įs
taigas. Qen. SL Raštikio išvadataniomis vertybėmis ir idealais

1960-70 m. pasimetimo laikoj..dėl__dr^_JĮleisto_ niisijoą: 
tarpiu YĄF organizacija yra

Joje auga busimasis Amerikos 
elitas.

Deja, lietuvių jaunimas daug 
šaulio išeivijos lietuvių—veiklosl dėmesio šiais otgamzacIjai ne 
veidą? Tiesa, keitimosi sąlygų|skyrė. Jų elitas pakluso bendra 
niekas negali išvengti. Politi-Į darbiau tojams ir tiltų statyto- 
niai mus veikia neigiamos jė-| Jams’ dirbantiems už trupinį 

ilpnintų,! aukso, gardaus valgio’ šaukš- 
tą’’. Atrodo, kad ir autorei te
ko nuo tiltininkų nukentėti.

K. Petrokaitis.

prie besikeičiančių gyvenimo 
sąlygų, bet siekiame tų pačių 
nesikeičiančių idealų. Mums 
lietuviams reikia ypatingo pas
tangų pastovumo, nes mūsų 
idealai, uždaviniai ir tikslai—: 
atstatyti savame krašte nepri- 

I klausomą Lietuvos valstybę, 
vien rezoliucijų paskelbimais 
nesibaigia. Didėli darbai rei
kalauja ne tik laiko, bet ir iš
tvermės. susikaupimo bei . su-, 
gebėjimo mūsų kovą su-I-iptu* 
vos priešu komunizmu laikyti 
virš politikos, virš organizaci
nių bei asmeninių ambicijų, 
vadų sugebėjimo, kad visos 
lietuvių jėgos eitų suderintais 
veiklos būdais, jeigu jas jun- 

į gia -didysis ir visiems bendras 
i idealas Lietuvai laisvės sie- 
' kimas-

gos, kad skaldytų ir s: 
kad juo greičiau užmiršę pra-j 
eiti skubėtume žvelgti ateitin, 
ko nepaprastai siekia mūsų di
dysis priešas komunizmas, ta
čiau ir jie gerai žino, kad tau
tų praeitis taip lengvai iš isto
rijos neištrinsi. Jau V. Leninas 
dejavo, kad “kai naikinama se
noji visuomenine santvarka,pa 
naikintu ją iš Tearto visų žmo
nių sąmonėje negalime, lieka 
dar didelis skaičius, kurie dai-
rosi į praeitį“ (V. Leninans, 
154, V. 29, psl. 10, jo’ raštai). 
Atseit, jiems tuos neskuban
čius prisitaikyti prie besikei
čiančių sąlygų/ žvelgiančius ne 
vien Į ateitį, bet vis dar sie
kiančius savo didžiųjų idealų 
sunkiau “apšviseti”, Įsąmonin
ti komunizmo pranašumu- Ypač 
mūsų. pagrindinė veikla priva
lo remtis praeitimi, nes mes 
siekiame atstatyti laisvą vėl ne 
priklansomą Lietuvą visoje jos 
didybėje, o tada gerbdami pra
eities didvyrius visas jėgas au
kosime mūsų tautos ateities kū 
rimui’’._____________________

Kalbant apie nekintamas ver 
(tybes l>ei idealus, ižvalūs aine-

vokiečių buvo sugalvotas naji- 
4as—variantas—IdetĄyųs yyriąp- , 
sybė, ne išsiskirsto’ bet fik ppi'- 
sikrikštiįą,_ar persi'Ą a;ko Į t^i- 
rybą. Šią reikalas buvo ĘiąĮ’SĮ^:- 
tas vyriausybės pdSėpyįey įr . . . 
buvo nutarta ąčmęsti yQ^iecyj 
siūlymą- Šiam vųkiečių pasĮBfly- 
mui._atkri.tiIS, liko vėl pirpiąęįs 
,:ų rėikaiavim. s — L etųvos vy
ria usybė .tu ri pati išsĮskĮrsty3-’

Rovqke . . .11,299 
fBūs daugiau)7

TAVO ŽODIS YRA T-IESA
Jono 17:117

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS 
Jono 8:32

ŠV. RAŠTO ---- —
NAUJASIS TESTAMENTAS 

IR PSALMAI
LEIDINYS LIETUVIU KALBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠILŲ .o 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FOrtMAtu.

KAINĄ $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. ikx 331,
Oak Lawn, i|L„63454

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

So you see,

• ptJ&Hc o* **“

_SP-17iU5

BALZEKAS MOTOR’S 
; 4030 Archer Ave„ Tel. VI 7-1515

interest.
Bonds are a better 

buy than ever before.

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos masinos’— urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros depąrt« men k
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K STRIKAITIS

WINNIPEG, MANITOBA
(Tęsinys)

KLUBO GEGUŽINĖ kelias rimtas fizines kliūtis, t.y. 
protinį atsilikimą, negalėjimą 
kalbėti ir negalėjimą kontroliuo
ti savo galvos, sprando.

Betrenirųodamas nelaimingą
jį, Z. Brazauskas pastebėjo jo 
asmenyje ypatingus muzikinius 
gabumus. Betreniruojant pasi
rodė, kad jis akordeonu pradėjo 
groti iš atminties daugybę dai- i 
nų, nuo klasikų iki modernaus 
džiazo, nors jis niekad nėra tu
rėjęs nė vienos rimtos pamokos 
iš muzikos, bet visa tai jis daro 
iš klausos.

Ir taip piknikautojams besi
linksminant muzikantai inten
syviai traukė įvairiausias melo
dijas, šokius ir dainas, kurias 
vedė Z. Brazauskas smuiku, o jo 
mokinys — akordeonu.

Taip jiems begrojant atsirado 
ir daugiau muzikantų, kurie įsi
jungė į bendrąją kapelą, o kiti 
grojo pakaitomis. Į kapelą įsi
jungė klubo narys Juozas Rim
kus, kuris ne tik grojo, bet ir 
šokdino “jaunąsias” poniutes, o 
mūsų Kazys Beniušis su savo 
priesaika Helen pirmas pradėjo 

■ Tžangiiri—šokį, pasiramstydamas- 
savo trečia “koja ’ — lazdele. 
Duok, Viešpatie, tam seneliui 
sveikatos! ------- ----

Kitas klubo narys, kurio var
do .aš . nežinau, bet pavadinsiu 
Mr. King (jo žmona lietuvaitė), 
labai gražiai pakaitomis traukė 
įvairias melodijas akordeonu.

Po parapijos pikniko KL klu
bas Manitoboje savo posėdyje 
nutarė š.m. liepos 29 d. (sekma
dienį), tuojau po pamaldų, 
rengti gegužinę buvusio klubo 
nario a.a. Juozo Čekanausko 
dukters Helen ir žento Don 
Kendall ūkyje, kuris randas^ 
apie 30 km. nuo Winnipego.

Klubo pirmininkas Bob Urbo
nas jau iš anksto telefonu pra
dėjo kviesti kaip klubo narius, 
taip ir svečius į ruošiarųą gegu
žinę. Išaušo sekmadienio rytas, 
oras labai gražus, saulėta, tad 
kiekvieną miestietį traukte 
traukia iš miesto kur nors pasi
šalinti kad ir trumpam laikui.

Tik suskamba telefonas, na, 
ir J. Demereckas užklausia: “Ar 
vyksti į pikniką?’' Sakau: Pasi
žiūrėsiu, gal ir vyksiu. —Tai 
nuvežk ir mane. —Gerai, — sa
ldau, — tik būk pasiruošęs, 
antrą valandą išvykstame, tai

bii

A. Rukšlelė

■S*-

, ....
’x?"
•^-xsy::->e?

Prieplauka

I atvykusiu į Ameriką vos vie-1 nint, bus galima išsamiau vien 
nuol.kos metų amžiaus. Jis, nors( apie ok. Lietuvos padėtį padis- 
tebesiskaito vengru patriotu, • kutuoti. Tik. žinoma, jei minė- 
bet persiėmęs Amerikos univer ■ jimo iškilmingumas nebus ap- 
sitetuose išplitusiu liberalizmu, j temdytas ir apkarpytas mūsų 
Su 
taip 
bet 
apie 
gus ve ksmus prieš Ameriką. Iš , 
to galima suprasti ir apie mūsų I

! jaunosios kartos liberalus, kurie 
I ir panašių pažiūrų apsčiai yra

Įsisavinę.
šeštadieni, liepos 21 d., miesto ! 

parke, prie Draugystės fakelo, i 
susirinko virš šimto ukrainie
čių, lenkų, gudų, vengrų ir lie
tuvių atstovų su tautinėmis ir 
Amerikos vėliavomis bei įvairių 
šūk'ų plakatais. Po Amerikos 
himno, lenkai, ukrainiečiai iri 
lietuviai pagiedojo savo himnus. 
M esto ir apskrities merai pa-"

Į sak’tė savo proklamacijas. Iš- Į 
universiteto 
Priimta pre-1 

rezoliucija, 
pasiūlymu)

dideliu užsikirtimu puolė 
vadinamą “makartizmą”, 

prisipažino nieko nežinąs 
kino artistės Fondos žalin-

, pač'u priesakais bei nepateisi
namai užmojais.

Petras šilas

• Pasaul'o judriaus as aero
dromas yra Chicagos O'Hare. 
Praeitais meta s buvo aptarnau
ta 49 milijonai keliautojų. Kitas 
sparčiai augąs aerodromas yra 
Atlanta. Ga., kur per metus bu
vo atvežta ir išvežta 40 milijonų 
keleivių. Londono Heath aero
dromas aptarnavo 27 mil. ke
leivių. New Yorko trys aerodro
mai — La Guardia. Kennedy, ir 
Newark perleido 51 milijoną 
keleivių.

bus laikę^ba^^tą, į^^ai^ne 
ir po nepilno^J^d^įadbų- 
vomę geguzirįj]^ >• y'■, 
... Da važia v ųs/?Starbuck mieste-: 
lį jau kitoje* įj£isĮBj<e; kelį o ma
tome iškabą-^^e Lithuanian 
Club picnic’*f_;kųrtaa?§kiaf kiek
vienas . pagaliną j 'be; jokių
klaidžiojirtaų^iV'TOhšfu prie 
kiekvieno vpt^O^v'5t8idds pat 
krypties rodyklės iki pat gegu
žinės, kur ^uyyktis-Įjąu matosi 
dau^ybė-autonįobiliųT-o-pikniko.. 
aikštelė apstatytą naujai dažy
tais stalais. . .........

Viename. kampelyj e. veikė bu
fetas su įvairiausiais gėrimėliais,
kuriuos tvarkė “bartenderiai”: 
klubo sekretorius Viktoras Ma
tutis ir klubo iždininkas, Vikto
ras Nbvogrodskis.

Kitame aikštelės gale prie sta- 
lo sėdėjo muzikantai-šu savo- 
svečiais; atvykę -iš Portage la 

- -Prairie. -Muzikantai tai - visiems 
winnipegieciams jau gerai žino
mi Zigmas Brazauskas su savo 
įdomiu muzikos mokiniu Cla
rence Asham.

Port la Prairie, Manitoba, pro
tiniai atsilikusiems asmenims 

-prieglaudoje (Hospital) dirba 
Zigmas Brazauskas, kuris ten 
rado iš prigimties--invalidą, ne
bylį ir aklą 14 metų bernioką. 
Zigmas ėmė jį mokyti groti

AR ĮMANOMA PAVEIKLIAU? z ryžtumu sukeliamas tautos at
sparumas.

lietuvių vis dalyvaudavo bent 
30-40. šiais metais vos 15 beat
ėjo. Sumažėjo ne tik dėl aukš
čiau minėto, abejingumo, bet ir 
daugiausia besiteisinančiais, kad

I sak’tė
klausyta ir Miami 
profesoriaus kalba, 
zidentui Carteriui 
Taip pat (lietuvių 
ir pop. Jonui Povilui II padėka 
Už aktyvumą žmogaus religinių i 
įsitikinimų bei tautinių laisvių j 
gynime. |

Vakare iš kelių televizijos sto- j 
čių parodyta ir minėjimo nuo-

® šveicarai dirba ilgesnes va
landas. negu kiti Europos dar
bininkai. Per metus išdirba 
2.000 valandų, taiktai 18 dienų 
turi laisvalaikio. Seka Švedija, 
Danija, Prancūzija ir Vakarų 
Vokietija, kurios bendrai išdir
ba 1.784 valandas per metus ir 
turi 27 dienas laisvalaikio.

ta išvedžiojimai apie tautų par
davimą, išdavimą, ar kaip tik 
besugalvojama išsireikšti. Tie
sa, žmonijoje gal ir yra daugiau 
pikto ar blogos valios nei, saky
sim, artimo meilės. Tačiau ži
nome pažadą: “žmogau stenkis 
ir Aš tau padėsiu”. Pastangų 

štai, juo--5^.Hen^staH1Į^uzikaniaiJoe_-ęsąmą^ląbąLjyąiriuL 
; pinigų, kurie gali groti visada 
ir bet kur.

Kiek įvakarėjus,. pradėjo ro- 
dytis nejaukūs juodi debesys 
su aštriai bauginančiais žaibais, 
kas piknikautojus vertė traukti 
atgal į lagamin^ų&c^nęjsąlgyius 
valgius ir ruoštis' namučio?'

Užbaigai V. Mockus įuždegė 
TaūząT^kuribTiepsnos siekė TieT
medžių viršūnes, o ' Aplinkui 

-laužą prasidėjo -įvairūs-^,sporto į
triukai, kaip tai. virvės trauki-į

džiai degino miestus ir ■ aiškiai 
pasimatė jų laimėjimai. Žydai 
visa gerkle rėkia ir matome, 
kad netuščiai. Revoliucionieriai 
valdžias nušalina ir valstybių 
santvarkas pakeičia. Religija pa
siremdami lenkai išvengia net 
imperialistinės Rusijos divizijų 
pajudėjimo. Ir ok. Lietuvoj tik

pikniko, jei dar būsime visi gyvi 
ant šios ašarų pakalnės.

(Pabaiga)
mas, lenktynės maišuose trr*3117? 
kas žmonėms sudarė gardaus 
juoko, žaidimus pravedė a.a. J. 
Čekanausko duktė Mr. Jo-Ann 
Wozney.

Laužui dar nebaigus—degtų 
piknikautojai skirstėsi, nes 
tus dideliais lašais pradėjo 
sinti ugnį, o piknikautojus 
varė į mašinas. Tad visiems

KNOW YOUR HEART

su-I
ge-

akordeonu, nors berniokas turi riausios kloties iki kitų metų

r _ - ____ ■
< 4 ‘ ■ ''  i e ■iru ■■■ ■■■•

A=*^ For your headache get 
extra strength and safety, too.

AnaeiaP feas extra strength, by a panel of experts, used as 
Mor© stfgfigth than any reg- directed. But Anacin gives you 
ulaz beadaehe tablet. And more pain reliever than any 
Anacin cemfess that strength regular strength headache
with safety. $ tablet. Gives you safety you

Like all leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anacin starts with a want. Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions. ,
Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin. ’

HELP YOUR HEAR! FUND’

HELP YOUR HEART

O mes, dažnokai pasiraginda
mi būti pavergtos tautos amba
sadoriais, kiek bepasireiškiam?! 
Didesnėse lietuvių kolonijose 
nusiskundžiama, kad jaunimas 
nedalyvauja pavergtųjų tautų 
ir kituose minėjimuose. Ar pa
galvojame, kad čia daugiausia 
reikia _ apsikaltin-ti vyresniajai 
kartai: ar užtektinai įkvėpėme- 
jaunimui tautos siekimų pajau
timą, ir ar pačius renginius be- 
paruošiame jiems pakankamai; 
patraukliai? Bet ne vien jauni
mu betenka nusivilti ar guostis. 
Miami lietuvių nėra daug, ypač 
vasaros metu.- Veik visi jau sa
vo gyvenimo saulėlydyje. Bet 

-vis—dar-floridiškainusiteikę-----
judrumą dar nevisiškai tepra- 

_radę. Tačiau tautiniai dvasiniu 
judrumu ne kažin kiek pasigirti' 
begali. Ko daugiau: nusivylimo, 
apsileidimo, nesusigaudymo ar 
pakantos stoka — nelengva at
sakyti, tik ryškėja didėjantis 
abejingumas pavergtos tautos 
rūpesčiais. Ne priešiškai nusitei
kusiųjų, ne; tik daugiau besirū
pinančių amerikoniškai teisin
tis: “Juk pensininkai esame!” 
Žinia, pasiteisinimas būtų visai 
atleistinas, jei ir Sibire esantieji 
taip pat pensininko dalia galėtų 
naudotis, o ir tauta ok. Lietuvoj 
džiaugtųsi laisve. Dabar gi, ir 

-senieji “ateiviai.-ir- ypač-tie, at-
- -vykę -po-paskutinio karo, turime- 

justi pilną atsakomybę prieš 
kenčiančia tauta: labiausiai išsi-V 
mokslinusieji tautos bendrų pa
stangų dėka.

Miami pavergtųjų -tautų mi
nėjimai niekad nebuvo pakan
kamai iškilūs ar Įspūdingi, bet

rie betgi lengvai buvo nukelia
mi kitam laikui. Graudu, kad 
tokiais sumetimais neatvykusie- 
ji yra apšvietos pasisėmę dar

niam komunizmui tikra paguo
da — ir tie aprimsta, apsipranta!

šiais metais liepos 19 d. pa- 
- -vergtųjų—tautų rūpesčiai -buvo 

aptariami per Miami radijo 
WKAT stotį nuo 10 vai. vakaro 
iki 1 vai. kitos dienos ryto. Sto
ties pokalbiuose dalyvavo uk
rainiečių, lenkų, vengrų, žydų, 
ir lietuvių atstovai. _VėliaiL_tele- 
fonais į diskusijas, be kitų, Įsi- 
jungė dar ir trys lietuviai. Tuo 
būdu mūsų rūpesčiai buvo gana 
gausiai paliesti.

Konservatyvių pažiūrų stoties 
Ir programos vedėja Sherly 
Spellenberg svarstybas pradėjo 
apžvelgdama Amerikos politikų 
pasimetimą — nekreipimą pa
kankamo dėmesio Į komunizmo 
imperializmo plitimą. Tikra 
staigmena buvo, kai poniai S. 

-Spellenberg teko susikirsti su 
jaunu Miami universiteto profe- 
soriumi, apie 35 metų vengru, {

trupų. Tačiau jokių atgarsių di
džiojoje angliškoj spaudoj. Ar 
galima priekaištauti vien Žinių Į 
tarnybai? Ar pirmoj eilėj ne-į 
prisiskirti apsileidimą pačioms 
pavergtoms tautoms. Miami apy
linkėse gyvenančioms?!

J
I

Kaip minėta, radijo WKAT j 
stoties pokalbyje pusėtinai buvo j 
paliesti pavergtų'lietuvių reika- ‘ 
lai. Bet pat svarbiausia — už
megztas ryšys su stoties progra
mų vedėjais. Yra vilčių, kad 
1980 metais. Vasario 16-ąją mi-"

— 300 italų visą laiką gyvena 
ugnikalnio Etnos pašlaitėse ir 

■pfižrūri_’6bėliš ir vynuogynus. 
Jie nebėga nuo Etnos.

Doctor provęii ingrediėnt 
^squn^ioimęsci^$MH

Doctors !ind a special laxative 
ingredient to be highly effective in 
relieving even severe constipation 
overnight. Don’t let irregularity or 
constipation become a problem. 
This medical ingredient is now 
available in the exclusive EX-LAX 
formula. Use only as directed. 
Chocolated Tablets
or Unflavored Fills. EX-LAX

2759 W. 71st St., Chicago, III.
» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 

„ DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai vak. 
_ D._ KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

-L Tel. 476-2206

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

IXPRtSSMSY D/W/NCr

YOU'LL. RUN INTO TROUBLE IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WHICH 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY—

DON'T CUT IN BETWEEN CARS’ll 
THAT ARE ALLOWING SAFE If 
FOLLOWING DISTANCES.— " ~

KNYGOS ANGLŲ KALBA —-
J. A KISS IN THE DARK. Pikmtlikij ir Intvmfn nuvCyKi

ipraiyiMi, paint! ii gyvenimo. Lengvo itiliiM. gyva kalba. zrriHal iiWau 
150 paL Kaina S3.50. ( - a

Dr. Jixxaa B. Kančlut, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos IrtorUo 
antranki nno pat aenqjij imiin Iki pokario nets. Vidutinio formato 1C 
nL, kainuoja S3.00.

Dr. B. KanJIin, VYTAUTAS THE GREAT. literiniai T/LK Vj
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valityoea ir j<m riimynn ..tartia 
211 pal. Kaina S3.00. Kietais virfeliaia $4.0u.

Dauguma ilq knygų yra tinkamos dovanot įvairiomis progom U Jaa b 
kitas knygai galima laižyti itailanldui i Naujienas arba ataiuntua čeki ai 
uinlgine perlaida

NAUJIENOS
L7SV 8trwt_ (h <•<•>

jĮ DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIK.a GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gvuon — MINTYS IR DARBAI, 2» pal.. liečiatičlna 1906 

metu įvykiui, Jablonaklc ir lutoriičio jaunai dienas ir gmd 
ra pini ima.  ______ ______ ___________________

i >. A. j. Gvtnn — DANTYS, ju prietarą, sveiki u ir rrrfU
Kietais rtriellala, vietoje M.00 dabar tik_______ _ SJ.W
MlnJtitils rlrtellAif tik .  —

Or- A- J. — AUKJTA KULTOItA — jtlAUROk fMONtk ’
KAUoofe p© <urop$ l>-p0<W»L Dabar tik _______ SUN J

laUOM JMif HaftXyfl ček| eHm «r^rį, prU
***’ kalMe ^HdedavH

NAUJIENOS, - i
1781 S*. HAJLSTKD ST, CHICAGO. ILL. <•««•

Į 1 IJJ "   -1IJU- "'"l I—li.i miiM IRI ■!  .......... ....

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl..... ............   $10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis, 

Minkšti viršeliai $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.____
Minkšti viršeliai $15.00

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl
Minkšti viršeliai _ $10.00

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį palto išlaidom*.

| — MĄlMlBNoa, CMICĄBO K H-U Friday, Aujust 10, 1979
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Pr-of. AD. VARNAS Ant politikos laktij (Grafika)Valandos pagal susitarimu.

■LIŪDNOS IŠVAKARĖS
Laidotuvių Direktoriai

ssoje
Lietuvoje

NAUJIENŲ rūtinė atdara kasdien, išskyra sekmadienius, ase

434.00
313.00
f 4.00

"Vakare ir ryte ir vidudieny aš dejuoju ir šaukiu, o jis išgirdo mo
lio 4>l$4". — Psalmė 55:17.
Nėra abejonės, kad geriausiais vyrais ir moterimis pasaulyje yr» tie. 

kuriį regutiariškai meldžiasi kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo 
mylimasis Danielis. (Dan. 6:10). Taip sunaudotasis laikas suteikia žmogui 
nepalyginamai daug palaimų. Palaiminimų gauna patys maldų darytojai ir 
kiti su kuriais jie susieina. Negalima gyventi pasiŠventusio žmogaus gyve
nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. Dievo žmoguj malda darosi dar svar
besnė, kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėja arba Gynėją pas Tėvą, 
Jėzų Kristų, Teisųjį, kurio šventuoju vardu mes galime drąsiai artintis j

ūžsieniuos®:
zaetauia __ 

pusei metų --------
vienam manaaiui

Kito** JAV rieto*:

TO.eo 
S18.00 
sie.oo 
i BJ0

Kanadoje:
metams ______
pusei metu ___
vise i m mtoesiui

poet Eaetu 
trim* mėnesiazns 
viešam meneeiui

03.00
318.00
I kOO

Naujiem* tasdiwu SsxirUiit 
sekmAdiftniug Leidžia Naujieną Ben
drovė, 173S So. Halfted St, Chicago, 
hl aoeoe. raw. oi-aioo.

Plnlfss reikia dwm pafa 
Orderiu tarts m uMbm-

316.00
S 9.00
Ė 3.00

elau naujasis tikėjimas turi būt 
tvarkomas lietuvių dvasininkų, 
4) I-ieluvos valstybinis 
tas turi būti lietuviškas.

Minėtas istorikas K. Stalšans 
priekaištavo Lietuvos valdinin
kams, kad jie atkariavę iš sla-DR, FRANK PLECKAS 

OPTDMETRISTAS 
KALBA. LIETUVIŠKAI 

261I W. 71 St. T»l. 737-5144 
Tikrina aki*. Pritaiko akio i us ir 

.. “couxact leases’”
Vai &gai susitarimą. Uždaryta treČ.

Klaidos

Visai taikingai pr-?f. J. Webcl- 
pley (Ręeonstruclic::, 1923) aiš
kino, kad valstyl 
klaidos gali prąžu.iyti atskiras 
tautas. Senosios L etuvos val
dovų politinės klaidos k tados 
galingą Lietuvos imperiją pra
žudė ir pačią lietuvių tautą bu
vo pastančiusios ant prapul-

A< of Dffnfeor L 1^77 
Subocrip+loft ju+w:

M Chicago 433.00 per year, $18.00 per 
dx month*, $10 00 per 3 months. In 
other USA leealitie* $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

30 cents per čo^f.

Nuo sruediie plrmoa d. 
DioncaUio kaisoa:

Chi eigoje ir priendesčiuoee:
metame ----------
pusei metu — 
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

TH t LITHUANIAN DAILY N1WS

fof- trri Dtfiy 2xapt Sunday W Lithuxnixa Newt Pub. Co., lie.
I7T4 $•. Hateted thwt, Chk*ęo, III. 60604. T»l»»lmw 421-6104 

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS §’ą ir k;tas J. Venclovos knygas galinas gauti, je’gu jos 
dar neišparduc'.os, “Naujienose”. N. Red.

(Tęsinys)
būt viulūaga, 2) ji turi būti vai- dangiškos malonės sostą ir gauti reikalingos pagalbos.
durna tvirtos valižips, 3) Lie- *v- RASTO tyrinėtojai

. tųva turi būti krikščionišką, ta- J- Muzikam, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

9 vaL ryto iki 5 vai. vakaro, iežtadienlaia — iki 12 viL

Nejaugi nieko negalima?
Keli atkaklūs ir energingi frontininkai, vartodami 

ne lietuviškas ir nusikalstamas visuomeninio darbo prie
mones, prieš kelis metus pagrobė Amerikos Lietuvių Ry- 
mo ‘___ _ .___ _
plėšikiška veikėjų grupė jau planuoja užtraukti juodą

Katalikų Federacijos vadovybę, šiandien ta pati aki-

debesį ant pačios didsiausios ir naudingiausią darbą at
likusi os Amerikos Lietuvių Tarybos.

Amerikos Lietuvių Rymo Katalikų Federacijoje tu-
retų būti visų didesnių. Amerikos,lietuvių katalikų orga-
nizacijų atstovai’ Per kelis metus frontininkai taip rei-
kalus sutvarkė, kad ne tik valdyboje, bet ir visoje orga-
nizacijoje žodi gali tarti tiktai frontininkai. Kas ne
frontininkas — Federasijoje jau žodžio negali turėti. Jis
eliminuotas iš ALRKF vadovybės.!

Frontininkai eina dar toliau. Nelegaliu būdu jie no
ri primesti Amerikos Lietuvių Tarybai tokius pančius,n
kurių ALTa nenori. Jie nori sujungti ALTą su Gečio va-
dovaujama Bendruomene ir duoti ponios Levbs vadovau
jamam komitetui įsakinėti ALTai, ką ji turi daryti ir ko-
nedaryti. Diu- A. Damušio- vadvaujama ALRKF . kreįpia-
si i visus katalikus ir nekatalikus, kad Clevelando kon
g-p^se -jie galėtų primesti ALTai tokius- ryšius, kokių
ALTa nenorėjo ir didele balsų dauguma atmetė.

Visame krašte įsakymus gauna nė tiktai-katalikių 
kų organizacijų ir draugijų atstovai, bet patarimus ga-
vo ir frontininkų ardomam darbui nepritariančios drau
gijos. Jie, rodos, nieko neprašo, -------gijos. Jie, rodos, nieko neprašo, tiktai nori priversti AL- 

tą priimti taiy ką ALTa jau- atmetė-----------—--------------
Susidaro toks įspūdis, kad frontininkų pučiamas

juodas debesys jau apgaubia visą ALTą ir konferencija
nieko negalėsianti padaryti. Frontininkai savo žinioje
turi katalikų spaudą, su jais bendradarbiauja kelios ra- 

....... .................................... ■, o 
daugiausia jie moka pesimizmą sėti ir tų žmonių tarpe,

į dijo valandėlės, apie save jie visą laiką, patys giriasi.

- kurie-nepritaria frontininkų vartojamiems metodams ir 
~ 'lietumiam nepriimtinomis idėjomis. Su jais-eina tik lietu- 
r vių tautos vedamos kovos nesuprantantieji jaunuoliai.Su-
I sidaro įspūdis, kad to juodo debesio stabdyti negalima.

* _ _ . . . . -I - -v • I • • •

jiems priklauso ateitis, jiems 
negali.

Ar iš tikrųjų taip yra? Jeigu kas kris pesimizman 
ir nieko nedarys, tai frontininkai ne tik katalikus sušla
pins, bet jie užgoš savo keistomis idėjomis ir pesimizmui
visus laisvus lietuvius. Bet jeigu lietuviai ryšis prieš tą 
pesimizmą ir nelietuvišką politiką priešintis, tai jie 
laimės.

Mes juk visi atsimename, ką jie pranašavo apie ALr 
Tū. Jie tvirtino, kad jie kontroliuoja viską ir daro ką 
nori Jie pasiuntė į ALTą ne jų pirmininką. Jie pasiuntė 
į ALTą žmogų, kad jis pirmininkautų. Tas žmogus pa-
tikėjo, kad jam teks pirmininkauti, bet kai pamatė, kad 
Pirmininkas privalo ALTą pažinti ir ryžtis kovą vesti, 
tai frontininkų parinktas žmogus atsistatydino ir pa
sitraukė.

Panašius planus jie turėjo su VLIKu. Jie buvo pla- 
sudarę VLIKą valdyti, bet kai lietuviai ryžosi jiems 

... n • n j* * <•, n. , ♦
zacijas. Jeigu lietuviai būtų nepasipriešinę, tai šiandien 
ALTa ir VLIKas būtų buvę jų rankose. Šios dvi organi- 
zauijos iš jų kontrolės išslydo. ALTą jie dar nori pa
vergti ALRKF pagalba, Jeigu lietuviai katalikai tylės,

nūs i
kelia pastoti tai frontininkai pralaimėjo dideles organi-

tai jie dar gali laimėti. Bet jeigu jie sukrus, tai tada pra
kiš visiems laikams. Neiškenčia negnaibęs paties ir tarnautojų, bet ir pačių ba gali užveisti naujus tumorus

. ______ ______ * »
Frontininkai yra geri propagandistai Jie visuomet Buvęs Chicagos meras Bilan-

die negali nusiraminti Ir, nors 
viešai prižadėjo “būti geresnis 
diplomatas majorės By me adre
su, negu ji yra jo adresu, bet 
karts nuo karto neiškenčia.

Naujienoms iškelti juodas ir pūvančias to Pornografinio į majorės pareiškimą, kad 
Chicagos Parkų Distriktą ji no
ri pavesti miestui administruoti, 

“majore 
lai pirma savo ranką išmėgina 
miestui tvarkyti, o ne Parkų 
Distrikto siekti”. Arba, dėl jos 
dar sebaigto policijos pertvar
kymo ir trečią kartą paskyrimo 
kito superintendento pareigas 
eiti laikinai, Bilandic pasišaipė, 
sakydamas: “Aš nemanau, kad 
miestui į garbę eina per šimtą 
dienų turėti tris policijos super
intendentus”.

moka gintis, kai laimi, bet kai prakiša, tai tyli. Imkime, 
kad ir artistės Nijolės atvejį. Liepos 17 d. Drauge buvo 
įdėtas platus pranešimas, kaip šaunioji artistė sendrau
giams aiškins ^Stryptyzo” spalvas ir jų grožį. Užteko

romano dvokiančias spalvas, kai visas reikalas buvo išim
tas iš Dainavos programos. Jei Naujienos nebūtų iškė- 
lusios sovietinių spalvų dvokimo, tai Nijolė būtų turėju
si karštą dieną sendraugiams prakaituoti, bet visa josios 
patirtis buvo išimta iš programos.

Mums atrodo, kad galima pradurti ir juodą debesį, 
kurį frontininkai planuoja užtraukti Clevelando kong- 
-resui. Reikia tiktai pradėti-iš-pradžids._ Reikia _iškelti
viešumon, kaip ALRKF pateko į visišką frontininkų 
kontrolę. Reikia, kad dalyviai ir liudininkai aprašytų, 
kaip buvo padarytas pirmas nusikaltimas visuomeninia
me lietuvių gyvenime. ALRKF juk apėmė visas lietuvių 
katalikiškas organizacijas. Kai liudininkai, paliudys, 
kaip į susirinkimą prigužėjo ne nariaLir organizacijų at- 
stovai, bet. irohtininikų politikos draugai, Tai buvo aiš- 
kus pirmas nusikaltimas. Vėliau buvo kiti.

• Nieko frontininkai taip nebijojo, kaip tiesos. Kai
Andrius Juškevičius kruopščiai surinko faktus apie 
JAV Lietuvių Bendruomenės “rinkimus”, 
frontininkuT iiutilo apie norą sudaryti vieną Amerikos 
Bendruomenę. '' •

Kai vienas liudininkas aprašys kaip buvo padarytas 
pirmas nusikaltimas visuomeninio darbo žingsnyje, fron
tininkai. nustos kalbėję apie ALRKF centro įsakymus 
Amerikos lietuvių organizacijoms sujungti ir kon
troliuoti.

Naujienos tam ir įsteigtos, kad keltų • viešumon ne
normalius lietuviško gyvenimo reiškinius. Jos yra daug 
padėjusios Amerikos lietuviams. Jos yra pasiryžusios 
padėti ir šiandien. Kviečiame Amerikos lietuvius veikė-

sukčiavimą,

Bilandic pasakė, kad

tafnautojų tarpe. Buvę glaudūs 
Niksono bendradarbiai vienas 
su kitu šiandien kalbėtis nenori. 
Jiems atrodo, kad Niksono di
džiausioji klaida buvo įsitikini
mas, kad įstatymai jam nepri
valomi.

Niksono bendradarbis J. Dean 
pirmas pareiškė tuometiniam 
prezidentui, kad jis neturįs tei
sės laužyti įstatymų.

LIETUVOS POLITIKA, 
IŠDAVOS IR SUGESTIJOS

J. Venclova y u padaręs, parašęs ir ’šieidęs visą e'lę 
Lietuvos ir lietuvių tautos praeitį liečiančių knygų. Jis 
naudojosi lietu . ų ir užsieniečių studijomis bei doku
mentais. “Lietuvos politika” yra paskutinioji jo studija.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Mažeika S/ Evans
■

ties slenksčio. Atrodo, kad pati 'U senųsias lietuvių žemes (Gu- 
r . L. Ir- Mi a • .•» \ v* y s.L . v\ r-. A

didžiausia politinė klaida, jog 
vėlesnieji Lietuvos valdovai su 
mažomis išimtimis nesilaikė sa-

■ ŽHAVtu.J VV? 411V4UU (Aki 1 W * I

nemaloniai skamba toks '° Pt=m«»k« P**'’* karaliausi

Niksonds sukėlė daug 
nepasitikėjimo

--WASHINGTON, D.C. — Visi . 
pripažįsta, kad Richard Nikso- 
nas kraštui norėjo gero, kad 
jam buvo-aiškūs—veikiantieji-- 
įstatymai, kad jis pasirinko iš
tikimiausius bendradarbius, bet 
visi taip pat kelia aikštėn ir tai, 
kad Niksonas susipyko beveik 
su visais bendradarbiais, sukėlė 
nepasitikėjimą' ne tik tarp jo

Vočių gynybos sistema
Mokslininkai atrado įrodymą, 

kad-votys (tumorai) sugeba iš
vengti organizmo natūralių ap- 

“Sigynime priemonių-iš savo sek- 
recijų pasigamintais kokonais.

Tą atradimą padarė Massa
chusetts General Hospital tyri
nėtojai, parodydami kaip votys 
išsilaiko ir plinta organizme ir 
kaip daktarai gali sustabdyti jų 
plitimą.

Tumorai (votys) yra masė ce- 
lių,. kurios išsivysto nepriklau-
somai- ir panaši į gumuliuką. 
Medicinos literatūra aiškina, 
kad -tie- tmnor-ai—neturi jokių 
naudingų funkcijų.. “Gerieji 
(benign) tumorai augdami gali 
daryti spaudimą į artimiausią 
kūno audinį, o_“piktybiniai” 
(blogieji) gali įsimesti ir sunai
kinti-sveiką audinį ir suirti ar-

ganizacijų ardytojus..
Mes žinome, kad frontininkų valdoma spauda, šių 

i,, kad frontininkaikad frontininkai 
šmeižė ir tyčiojosi iš kun. M. Krupavičiaus. Visiems lie
tuviams žinoma, kaip, frontininkai ęlgėsi su Leonardu 
Šimučiu. Šie du vyrai priešinosi neteisingiems ir nekata- 
likiškiems frontininkų metodams/

Iškėlus faktus viešumon, apardysim frontininkų

įvykių nespausdins. Katalikai žino

jus aprašyti, kaip didelė Amerikos lietuvių katalikų or- 
ganizacija pateko. j_ mažos grupelės rankas ir yra pasi- 
ryžusi pakenkti ALTai. Pirma aprašinėti faktus^ viską — -----------, -y.—---- ------- .
aprašyti teisingai ir imti atsakomybę už aprašytus fak- planus ir apginsime Amerikos lietuvių organizacijas.

Niekas jiems kelio pastoti negali. Jie turi jaunimą, i tus. Vien tik faktų iškėlimas sustabdytų lietuviškų or- Frontininkai šviesos ir teisybės bijo.

ŽODIS NUGALI KARDĄ
- (Autentiškas tekstas Vytauto Sirvydo paskaitos
* 50-tam SLA seimui, Cleveland, Ohio,

birželio 30 d.)
r (Tąsa)
• Susivienijimas žengia į 94-tus savo gyveni-
; mo metus. Politiniai neprilausoma Lietuva, ku

rią usivienijimą suorganiavęs Šliūpas kitą metą 
■’ paskelbė visų susipratusių lietuvių idealu, išgy

veno tik 22 metu. Kas žino? Kada politiniai ne
priklausoma Lietuva vėl užims savo teisėtą vie- 

; tą Europos tautų tarpe, jūsų šio seimo darbų dė-
- ka ji, gali būti, Amerikos lietuviuose dar ras 

tvirtą, stiprų senuką — Susivienijimą lietuvių
' Amerikoje. — c

____Nuo seniausių laikų išmintingieji mums į 
galvas kala, kad žodis yra galingesnis negu 
kardas. Mūsų tauta žodžiu nugalėjo žandarų 
kardus, nors vienų knygnešių nukentėjo apie du 
tūkstančiai, jų tarpe ir mano tėvas. Apie vieną 
tų knygnešių Šliūpas sykį pareiškė:
man tūkstantį tokių, d aš jums duosiu nepriklau
somą Lietuvą!”

Benu:”1
šiai nusakė Motiejus Slančiauskas, kuris 1885 me
tais Vienybėje Lietuvninkų rašė:

Priešas žada ką ten rengt—engt, engt, engt!

1979 m.

Duokit

1

knygnešiams nuotaiką bene geriau-

I

Nori mums ką tai daryt—ryt, ryt, ryt!
Bus kaip tikras gyvulys
Jokios gėdos neturės — ės, ės, ės!
Bet jo darbas negražus — žus, žus, žus! 
O jis pats sau po velniais — eis, eis, eis! 

.Lietuvą pasigrobusi carų imperija nieko ge
ro lietuviškam žodžiui po 1795 metų nedavė. Val
džios įstaigose ir mokyklse buvo įvesta rusų kal
ba, o dvaruse, daugelyje kelbonijų ir pas pjrasi- 
siekusius miestelėnus, Po senovei, viešpatavo 
lenkų. Lietuvis su savo kalba, seniausia ir moį 
lo vyrų labai gerbiama pasaulyje ,turėjo slaps
tytis po šiaudine pastoge. Kai panoro į žmones 
išeiti, didrusių biurokratai išdidžiai, ir be jokios

lys, lys, lys!
Amerikos lietuvius

Senieji ir naujieji tik tada susipras, 
Kada Paskutinio teismo dieną 
Abu pas Dievo sostą atsiras.

Gazietos Lietuviškos leidėjas - redaktorius 
buvo 1861 metų sukilimo dalyvis ir per Prancū
ziją Amerikon atvykęs Mykolas Tvarauskas. Sa
ve ! 
nojęs

skelbė lenku, bet su juo bendravęs ir jį paži- 
jęs Šliūpas sakė: “Jis troško lietuvius pakelti 

kaip tautą. ” Pirmame savo laikraščio numeryje 
pirmuoju redakciniu Tvarauskas šimtą metų at-
gal iškėlė Amerikos laisvių svaibą lietuviams iš
eiviams ir rašė: ...

Mes Amerikoje esame laisvi, už tai galime
įstatymiškai teisės, įsakė vartoti jų kirilicos rai- įsitaisyti laikraštį, kuris mus sulygintų su kito- 

tautomis. Jis darys mums, išeiviams, garbę, 
kad sunkiai svetur dirbdami, štai, išmokome

dės, tartum, būtų geriau supratę ką lietuviai bū
tų spausdinę. Tauta, tačiau, jauno poeto Antano.
Baranausko trenksmu sušuko: “Ka tu, gude, ne- 
sulauktumF Gudas 4r nesulaukėr nors prisimei
lindamas išspausdino net 58 knygas kirilica, ku
rių joks lietuvis net dovanai į lankas neėmė.

Šioje kovoje Amerikos lietuvių įnašas gar-
bingas, nes darbingas ir kovingas. Toną nustatė
pirmasis lietuviškas laikraštis Amerikoje New
Y°rko Gazieta Lietuviszka, kurios šimto metų su-
kaktį šįmet priderėtų smarkiau minėti, negu mi-

mis tautomis. Jis darys mums, išeiviams, garbę,

skaityti ir įgijome dvasinį įrankį. Galėsime brp-
liams namo persiųsti ir Pasigirti ,kad Amerikoje
niekas neuždraus mums nei spausdinti, nei skai
tyti naudingus raštus.”

Lemtingi žodžiai — niekas neuždraus! Ame
rikoje uždrausti tegali patys Amerikos lietuviai, 
:„J__ ; oovn cnandns nebevertinti ir j“

Lemtingi žodžiai — niekas neuždraus! Ame-

imdami, savo spaudos nebevertinti 
skaityti.

Gazieta

jos nebe-

kitose kūno vietose.
Kol kas votys-tumorai nepa

siduoda tyrinėtojams, nors iki 
šiol buvo tikima ir tikinama, 
kad kūnas pats gali būti paska
tintas atmesti tumorus visai 
taip, kaip jis atmeta priskiepytą 
svetimo kūno dalį.

“Aš tikiu, kad naujosios stu
dijos gali atverti duris į visai 
naują tumorų gydymą”, pasakė 
patologas' dr; Harold F. Dvorak, 
kuris tiems, tyrinėjimams vado
vavo. “Dabar, vartojant chirur
giją, chemoterapiją ar radio te
rapiją, reikia sunaikinti kiekvie
ną iki -paskutinės -tumoro—celę. - į. 
Jei paliks nors viena ’tumoro 
celė, anksčiau ar vėliau ji išaugs 
ir išsiplės”, sako dr. Dvorak.

Gera tų tyrinėjimų naujiena 
yra tuo svarbi, kad medicinai 
pasisekė, rasti piktybinių celių 
“kokonų” sistemą, po kuria slė
pėsi piktybinių vočių gemalai.
^11

Perkūnas uždegę___
—, gazolino talpyklą 
TOLEDO, Ohio. — Sekmadie

nį užėjus audrai su perkūnija, 
žaibas trenkė į Gulf rafinerijos 
daugiau kaip 800,000 galonų ga
zolino rezervuarą — cisterną. 
Nuostolių pridaryta daugiau 
kaip už vieną milijoną? dolerių.

— Prez. N ik son as -pareiškė, 
kad jis nenorįs pasimatyti su 
buvusiais Baltųjų Rūmų tar
nautojais, kurie knygas tuo rei
kalu rašė.

“ — 'Sovietų Sąjanga netrūkūs 
tttrės importuoti naftą iš užsie^ 
nio. Rusijoje yra naftos, bet 
sovietų valdžia nemoka jos rafi
nuoti, sako ČIA pranešimas.

staneių Lietuvos išeivių. Tiesa, pusė būvo beraš
čiai, kita pusė mažaraščiai. Vienas Gazietos pre-čiai, kita pusė mažaraščiai. Vienas Gazietos pre
numeratorius ir pirmasis įžinomas sąmoningas
Amerios lietuvis, Antanas Jurgelaitis iš Spring-
field, Ohio, Basanavičiaus Aušrą 1883 metais už 
siprenumeruodamas, laiku iš Amerikos redak
cijai pranešė: “Buvome rodą užvedę Lietuviszka 
Gazietą, laikraštį, ale su mažu kapitalu ir turė
jome sustoti.”

Šis nepasitenkinimas Amerikos lietuvių ryž
to nepalaužė. Vokietijos Tuebineno stovykloje 
gyvendamas profesorius Vaclovas Biržiška 
rašė ten išleistą mūsų visų žinomų rašytojų var
dyną, kuriame pareiškė: “Spaudos draudimo me
tu būdingas yra iškilimas trečio lietuvių litera
tūros sentro Amerikos Lietuvoje.” Jo brolis, My
kolas geras mūsų- tautinės kultūros žinovas, kny 

“Spaudos

pa-
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DItLEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

• Vii. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirto, ū—7 vai. rak.
Ofūm želei.: 776-2890

Rezid^djo* telež.: 448-5545

(Tęsinys)

turėjome Kainų ko fantazijos. Be to, mūsų au-
tvarkytojo įstaigą. Ji reguliavo šiai i________  ______ ___ x

vardas, kaip “Žirnių tvrsriubė“. M“<WS0 nustatytų sveikų po
liai ėia norėta pavaizduoti tos 1,tlkos «ain*: » lj<<“va turi:

kainas ir baudė jų nesilaikan
čius prekybininkus. Spaudoje 
paskaitę tų nubaustųjų sąrašus, 
pastebėjome, kad didelė jų dalis 

į turi svetimtautiškas' pavardes. 
ITas aiškiai parodė to’kių preky- 
Į bininkų moralinį veidą. Atrodo, 
i kad svarbiausias jų šūkis-nau- 
dokis momentu. Sąžinė, teisin- 

_ gumas, padorumas, valstybės 
i reikalų žiūrėjimas, tai jiems bu-

sriubos veikimo procesą. Taip

dija bei krivičius) nieko nedarė 
lietuviškam gaivalui sustiprinti 
ir patys leidosi nutautinami. O 

> Lietuvos valdovas Algirdas net 
I savo valstybinį dvarą padarė 
rusišku ir senąją slavų kalbą 

. valstybine Lietuvos kalba, gi jo
į sūnus Jogaila padėjo pamatus

. Ir

>&<

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR ihIRURGAS

8«ndra praktika, <p«&. MOTERŲ Ilges. į daug jų nusikaltu per tnuupą
Ofiaa* 2652 WEST 5Mi SI 22ET J ’ -7__V

T«l. PR Sr1222 j
OFISO VAL.: 'pina- antrai, trečiai raj^ _ ____ _____ _____ ,

ir 5-8 vai. lįk. Stitaflir' j da j^ainu tvarkytojo įstaigos
mali 2-4 vaL popiet ir kita laika1

Bnsitarimu

y I •> r,

pat “Smegenėlės” skamba labai konsulės gyvenimo draugą, daug lietuvių tautos lenkinimui, 
poetiškai, bet prie geriausių no- įtakos turėjusį lietuvių kultūros baudžiavos pagal lenkų madą 
rų negalima įspėti jų paskirties puoselėjimui išeivių tarpe. 
Mąndra pilvo filolo'gija. j Alfonsas Šijiągis pagiedojo lietuvių tautą. 

A VN AA11 rr/vlr A a 11 ei o o ’’ Ant D
Lapkričio 30 d. S. Rusija už- Kevėža paskaitė savo eilėraštį 

puolė Suomiją. Ji pareikalavo, “Pasveikinta būki’ 
kad suomiai jai perleistų dalį Duoblienė .dainavo

į jvąedimas Lietuvoj labai žlugdė

Apsaugok, Aukščiausias”, Ant.,

j vo svetimos sąvokos. Jei tiek

laika, tai galima spręsti, kokia 
buvo jų bendra prękybinė “mo- 

per visus tuos 'laikus, ka-9f

Dr. P. Olins nurodė dvi pa
grindines politines klaidas: 1)

Adelė Lietuvos valdovai nepasisten^ė
Ten, kur išvaduoti iš vokiečių jungo lat-
“Lietuva yjus ir prūsus, sukuriant stiprų 

teisėtais rusų reikalavimais ne- brangi”, savo kūrinį “Aš matau tautinį junginį (“a strog natio- 
sutiko'. Tuomet rusai Į Suomijos Baltijos jūrą”;. Jonė Bružienė — nąl unity”), 2) Jo'gailos padary- 
frontą metė apie 45 divizijas ka- “Lakstingąlėli, linksmas paukš- ta unija su Lenkijo (“anti-Li- 
riuomenės. O suomiai gynybai teli” ir kt. Alfonsas šidagis dai- thuaniaYi policy of Jagello”).

I” 

cci 

savo teritorijos. Suomiai su ne- Nemunas banguoja’7.

x A

, P ŠILEIKIS, O. P.
. OBTHOPEDA^-PROTEZJSTAS į 
įflk Aparatai - Protezai. Mid. ban- į

OBTHOPEDAS>-PBOTi!iįįprA3 j 
Aparatai - Protezai. Mid. bau- Į 
tiarai. Speciali pagalba tojam*.'

mes neturėjome- Tas suktybes 
aiškiai apibūdina ir lietuviškas 
posakis: “Teisingas kaip žydo 

jbezmėnas’.

galėjo suformuoti tik apie 9 di
vizijas. Bet suomiai narsiai gy-

navo 
“Daug.■0’

“Nežinau tokios šalies”, Tai paaiškino T. Narbutt (Star.
“Tris Nar. Utewskigo, IX. 489):daug dainelių”, “Lie-

nėši ir rusai tik nežymiai Įsibro-; diepas, tris naktis". Lucia To- tuva žydėjo prieš uniją su Len-
deklamavo “Lietuvos kija. Po unijos Lietuva puolė

! į pelkes lenkiškos anarchijos ir

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

Aparatai - Protezai ARfcL ban-j “Valgio”
tisai. Speciali pagalba '
{Aręn Supports) į t t lamcmjmu įjavdtuuuuuo-

U—4 ir 6—8. Se*tadieiiiais 9—IjTai atsirado muštiniai, malti“ 
, užkandiniai, —sumuštiniai, 

į mišrainiai, sultiniai, kapotiniai, 
* lietiniai ir kitoki neįprasti pa-

bendro'vė stengėsi
atlietuvinti valgių pavadinimus-

4

Wwt 44rd St, Chicago. VL M429 ijiai,
s3fe’ 3 4 ■* •T

PRc*p»ct f-5094
užkandiniai,

.JL0K1DA

Jį 
t

3

£
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- ę. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

Žakų chirurgija.
5025. CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710
: -4eL (813) 321-4200

ziC
V'--

: ' DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija.

5037 Central Avė.
St. Petersburg, Fla. 33710

Tek (813) 321-1004
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Lsidimsi >— Mitu apdriuds 
ŽEMA KAINA

. ĮLlIlįiNĄS
■ - JŲ S-«063

ŽEMĄ KAINA

/*■
SOPHIE BARČUS

^rarviMH H WOPA, 

A. M.
LKuvių kalba: 

madleme 
—43* VaL popiet Seitadienii 
ir wkmadlmMla nn 

r*L iyto.
AI4ww Davirva

Jalafu HEmtock 4-2413

*71W Sf.iMARLIWOOD AVE

/

kasdien nuo ptr- 
penktadienio 3:00

.nuo ft30 iki 340

CHICAGO, ILL.

vė į jų teritoriją. Suomius nu- macki
vargino ilgai užsitęsusieji rusų; giesmė”, 
skaitlingi puolimai ir iš užsie- :
nio negavo tikėtos paramos. Tai konsulei p. J. Daužvardienei su būtų gyvenusi laisvėj, jei ne- 
besigindami pavargo ir buvo sveikinimais išreiškė neseniai iš būtų susijungusi su Lenkija”.

Pagarbos ir dėkingumo gener. 1 tampa auka kaimynų. Lietuva

SENIAUS1A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
____________ - ' ■____________ L_______________________ ' _________________ -  ’ '

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

vadinimai. Spauda nagrinėda- 
ma tų naujų terminų tinkamu
mą kėlė surastus netirdiamu- 
mns Nes greta, tu atlietiivintųjįi 
jiilvažodžių buvo palikti bifš
teksai, eskalopai, kurių pavadi- 

.nimams pakeisti gal jau pritrū-

ir buvo sveikinimais išreiškė neseniai iš būtų susijungusi su Lenkija”, 
prive 'sti pasirašyti rusų padik- Lietuvos atvykusi mokytoja Ka- j Taip pat buvo politinė klaida 
tūptą" šutaidįirTameTl^re-^vdTfoIina Klimarvičienė. Baigiant-; Jogailos ir Vytauto Tier-tų^pė^ - 
ajūe 2LUUu ir buvo sužęistų apie pagerbimą; A’isų kartu sugiedo- dinių suteiktus privilegijos ka- 
44-08J suomių karių. Bolševikų ta “Ilgiaųsaų -merų” ir Adelė: talikams, ,
-žuv<; :4pto ^0-000 karių,'-ne4yko--^rhioblięnė_-?^_‘lAve_Maria’’. Ger~ į stačiatikius, kas paskatino juos 
l.fHW tankų ir daugiau kaip biamąi konsrdei buvo nunešta pasidaryti ne tik rusais, bet ir 
1.000 lėktuvų. Tai buyo “nęnu- iš Sodybos rgžių puokštė su ofi- Lietuvos priešais, įsijųngiamt į 
galiiuająi“ skaudus smūgis.

Praeities Aidas,

roliha Klimavičienė. Baigiant: Jogailos ir Vytauto bei jų į|iė- — .. « 1 X*  — • _ J _ ' -i • • . • y . • -t • • y
44-08J suomių karių. 'Bolševikų ta “ilgiausių metų” ir Adelė: talikams, išskiriant . lietuvius t =
žuvę- a.pie 2i.iQ-(X)0 karių, 'netpkp Duoblienė —

Sodybos-rj^žiu puokštė su ofi- Li^ūybs priešais, įsijungiantį 
i cialiu sveikinimu ir padėkos Maskvos valstybę.
. raštų. . . . O. Algminienė (Bus daugiau)O. Algminienė

R

I
Lietuvos gen. konsulės Chicagoje p. Juzės i

Daužvardienės pagerbimas
-I

About the* 
•pJouse

1

Sulaukusi 75 metų ąmžiąus, S.L.A Labdarybės Komisijos: 
lietuvių aukštai gerbiama erų- narė, baigusi advokatūrą”.
ditė gen. konsule Juzė Daužvar- 

'dienė, atstovaujanti Lietuvai ir 
lietuviams, plačiai ir su dėkin-

I

Sodybos globėjas dr. J. Ado
mavičius susirinkusiems namiš
kiams ir svečiams apibūdino su-

■gurnu -Retuvių-visuomenės-buve*-kektuv: įlinkę -kaip didžiai—nusi- _  .... ... • . • v^-pagerbta. Neatsiliko nei -Lietu-- 
vio sodyba.

š.m. liepos 29 d. svetainėje 
ant gyvomis gėlėmis ir žalumy
nais papuošto stalo buvo išsta
tytas solenizantės atvaizdas ir 
šalia jo padėtas Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje atskleistas 
jubiliejinis albumas $ų jaunos 
studentės fotonuotrauka bei įra
šu: “Juzė Daužvardienė, buvusi

pelniusią-savo tautai ir tėvų že-~ 
mei Lietuvai darbais, išlaikyda
ma čia neblėstančią lietuvių 
patriotinę dvasią, tautinius pa- 
proč’us bei kultūrą. Taip pat 
padėkojo savo ir Alyudo vardu 
gerbiamai konsulei už pagalbą 
sunk;ose Alvudo valapdose. Su 
gil a pagarba dr. Adomavičius 
prisiminė ir a.a. gen. konsulą dr. 
Petrą Daužvardį, dabartinės

League^ is Floor Fashion Specialist, GAF Corporation.

Perk Up The Kitchen For Holiday Entertaining

— ■ . — ■   ’SyM. K. Lots,

Sylvia K. Lowe, a member of the National Home Fashions . « « n ay’. a ▼ _ __ _ —-

cotta tone of the cushioned 
GAF sheet vinyl floor. Then, 
the textured stucco walls were 
painted a pale sand-beige. 
Mixing a bit of country 
warmth with streamlined con
temporary, a natural look was 
further emphasized with straw 
baskets, rush-seated chairs and 
butcher-block countertops. 
The round table with its soft 
cloth provides a graceful 
accent among all the square 
comers. Extra seating is a

■ _ - - -

In easy-care polished cotton 
in chocolate, with blue and 
terra-cotta stripes. The sleek 
no-wax vinyl floor covering is 
GAF’s new “Belmont” from 
the GAFSTAR Softred line, 
featuring a diagonal geometric 
against a pleasingly textured 
background. Easy to maintain.

With the holiday season 
upon us, you’re sure to be 
enjoying festive activities with 
family and friends. You'll 
probably be doing lots of en
tertaining right in your own 
home, so why not perk it up? 
__ Since more entertaining 
takes place centered around 
the cozy kitchen, you can 
start there. Guests love to 
gravitate there when a meal is 
being prepared, so make it 
dual purpose: a place to serve
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4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS ~
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
- jį ĄIKSTSS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
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| PHILLIPS - LABANAUSKAS
I 3307 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArd. 7-3401

____________m
MIDLAND 
SAVINGS 
and loan association
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

I
BUTKUS - VASA1TIS

1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Tel.: OLympic 2-100J
I

1914metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi u 
ateityje.

Sąskaita* apdraustos 
>ki $40,000

26S7 W. 69 STREET
Chicago, IL 60629

Tel. 92S 7400____
S929 SO. HARLEM AVE., 

Bridgeview, IL 60455
Tel. 598-9400

-----_ PETRAS BIELIŪNAS Į
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayetu 3-3SW I

GEORGE F. RUDWAS ' |
3319 So. LITUANICA AVE. TeU YAris 7-1138.HM J

I
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£ “Lietuvos Aidai’
JR —KAZE brazdžionytT

t meal and to visit with comfortable bench cushioned
friends.

Your kitchen must be func
tional but you want it pretty, 
too, not jnst for guests, but 
for yourself as wgll. Nothing 
boosts your morale like beau
tiful colors and a play of 
different textures. Let your 
imagination soar and you’ll 
be delighted with your own 
creation.
/In fixe conUmporary kitch
enette shown here, hote how 
the color keynote lies in the 
vibrant geometric-patterned 
floor covering. Using the 
floor as a starting point, the 
creamy apricot paint on the 
cabinets and iocr ware done 
in a softer hue of the terra- holiday entertaining

_KAZ* BRAZOžIONYTT
goję. Lietuvių tautos kelias sprendė: 
drauliihas lietuvius išeivius Amerikoje labiairTi- 
šd su Lietuva ir juos auklėjo politiniai.”

Antras tokio ryšio bei vaisingesnio politinio 
auklėjimo laikotarpis buvo kova gauti tarptauti
nį pripažinimą nepriklausomai Lietuvai, 1914 — 
1920 metais. Nuo liūdnųjų 1940 metų Amerikos 
lietuviai gyvena'tretįjį -su tauta ruošimo bei po
litinio auklėjimosi laikotarpį. -

(Bus daugiau)

I

-

Programos vedė)4

Kasdien nuo pirmadienio Ud 
penktadienio 9 vai vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg. Ela., B:30 vai p.p.

r '

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL

against a pleasingly textured 
background. Easy to mam tain, 
there are five colorways styled 
to complement or coordinate 
with the latest appliance 
colors.

With minimal effort and 
lots of imagination, you too 
can achieve a decorator look 
in your kitchen. Just add a 
patterned floor and lots of 
color and you’re ready for

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672 

. 974-44167 */•5’4%ii WTIS stoties 1110—AM banga.

. 2646 W. 71»t Street 
i Chicagt, Illinois 60629 

Tekf. 778-5374

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET 'Passbook Savings.

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum S50Q)

_  Lietuviška' uždegė daug gi’ažių vil
čių, pasiekdama lietuvius Paryžiuje^ ir 
bet prenumeratorių L----  ,

ių 15-kos ar kiek tuk-•

Londne, 
tesusilaukė 132 iš Ameri; 

dviejT brolių, baltveidžio-ir juosdveidžio. Pas koje’spėjamai apsigyvenusių ------- -------

nima bet, deja, pas Amerikos lietuvius vyksta
ką anglas poetas Kiplingas numatė vyksta tarp bet prenumeratorių . * • • -
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pelitinės
"1apara- p

Pr-of. AD. VARNAS Ant politikos laktij (Grafika)Valandos pagal susitarimu.

■LIŪDNOS IŠVAKARĖS
Laidotuvių Direktoriai

ssoje
Lietuvoje

NAUJIENŲ rūtinė atdara kasdien, išskyra sekmadienius, ase

434.00
313.00
f 4.00

"Vakare ir ryte ir vidudieny aš dejuoju ir šaukiu, o jis išgirdo mo
lio 4>l$4". — Psalmė 55:17.
Nėra abejonės, kad geriausiais vyrais ir moterimis pasaulyje yr» tie. 

kuriį regutiariškai meldžiasi kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo 
mylimasis Danielis. (Dan. 6:10). Taip sunaudotasis laikas suteikia žmogui 
nepalyginamai daug palaimų. Palaiminimų gauna patys maldų darytojai ir 
kiti su kuriais jie susieina. Negalima gyventi pasiŠventusio žmogaus gyve
nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. Dievo žmoguj malda darosi dar svar
besnė, kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėja arba Gynėją pas Tėvą, 
Jėzų Kristų, Teisųjį, kurio šventuoju vardu mes galime drąsiai artintis j

ūžsieniuos®:
zaetauia __ 

pusei metų --------
vienam manaaiui

Kito** JAV rieto*:

TO.eo 
S18.00 
sie.oo 
i BJ0

Kanadoje:
metams ______
pusei metu ___
vise i m mtoesiui

poet Eaetu 
trim* mėnesiazns 
viešam meneeiui

03.00
318.00
I kOO

Naujiem* tasdiwu SsxirUiit 
sekmAdiftniug Leidžia Naujieną Ben
drovė, 173S So. Halfted St, Chicago, 
hl aoeoe. raw. oi-aioo.

Plnlfss reikia dwm pafa 
Orderiu tarts m uMbm-

316.00
S 9.00
Ė 3.00

elau naujasis tikėjimas turi būt 
tvarkomas lietuvių dvasininkų, 
4) I-ieluvos valstybinis 
tas turi būti lietuviškas.

Minėtas istorikas K. Stalšans 
priekaištavo Lietuvos valdinin
kams, kad jie atkariavę iš sla-DR, FRANK PLECKAS 

OPTDMETRISTAS 
KALBA. LIETUVIŠKAI 

261I W. 71 St. T»l. 737-5144 
Tikrina aki*. Pritaiko akio i us ir 

.. “couxact leases’”
Vai &gai susitarimą. Uždaryta treČ.

Klaidos

Visai taikingai pr-?f. J. Webcl- 
pley (Ręeonstruclic::, 1923) aiš
kino, kad valstyl 
klaidos gali prąžu.iyti atskiras 
tautas. Senosios L etuvos val
dovų politinės klaidos k tados 
galingą Lietuvos imperiją pra
žudė ir pačią lietuvių tautą bu
vo pastančiusios ant prapul-

A< of Dffnfeor L 1^77 
Subocrip+loft ju+w:

M Chicago 433.00 per year, $18.00 per 
dx month*, $10 00 per 3 months. In 
other USA leealitie* $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

30 cents per čo^f.

Nuo sruediie plrmoa d. 
DioncaUio kaisoa:

Chi eigoje ir priendesčiuoee:
metame ----------
pusei metu — 
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

TH t LITHUANIAN DAILY N1WS

fof- trri Dtfiy 2xapt Sunday W Lithuxnixa Newt Pub. Co., lie.
I7T4 $•. Hateted thwt, Chk*ęo, III. 60604. T»l»»lmw 421-6104 

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS §’ą ir k;tas J. Venclovos knygas galinas gauti, je’gu jos 
dar neišparduc'.os, “Naujienose”. N. Red.

(Tęsinys)
būt viulūaga, 2) ji turi būti vai- dangiškos malonės sostą ir gauti reikalingos pagalbos.
durna tvirtos valižips, 3) Lie- *v- RASTO tyrinėtojai

. tųva turi būti krikščionišką, ta- J- Muzikam, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

9 vaL ryto iki 5 vai. vakaro, iežtadienlaia — iki 12 viL

Nejaugi nieko negalima?
Keli atkaklūs ir energingi frontininkai, vartodami 

ne lietuviškas ir nusikalstamas visuomeninio darbo prie
mones, prieš kelis metus pagrobė Amerikos Lietuvių Ry- 
mo ‘___ _ .___ _
plėšikiška veikėjų grupė jau planuoja užtraukti juodą

Katalikų Federacijos vadovybę, šiandien ta pati aki-

debesį ant pačios didsiausios ir naudingiausią darbą at
likusi os Amerikos Lietuvių Tarybos.

Amerikos Lietuvių Rymo Katalikų Federacijoje tu-
retų būti visų didesnių. Amerikos,lietuvių katalikų orga-
nizacijų atstovai’ Per kelis metus frontininkai taip rei-
kalus sutvarkė, kad ne tik valdyboje, bet ir visoje orga-
nizacijoje žodi gali tarti tiktai frontininkai. Kas ne
frontininkas — Federasijoje jau žodžio negali turėti. Jis
eliminuotas iš ALRKF vadovybės.!

Frontininkai eina dar toliau. Nelegaliu būdu jie no
ri primesti Amerikos Lietuvių Tarybai tokius pančius,n
kurių ALTa nenori. Jie nori sujungti ALTą su Gečio va-
dovaujama Bendruomene ir duoti ponios Levbs vadovau
jamam komitetui įsakinėti ALTai, ką ji turi daryti ir ko-
nedaryti. Diu- A. Damušio- vadvaujama ALRKF . kreįpia-
si i visus katalikus ir nekatalikus, kad Clevelando kon
g-p^se -jie galėtų primesti ALTai tokius- ryšius, kokių
ALTa nenorėjo ir didele balsų dauguma atmetė.

Visame krašte įsakymus gauna nė tiktai-katalikių 
kų organizacijų ir draugijų atstovai, bet patarimus ga-
vo ir frontininkų ardomam darbui nepritariančios drau
gijos. Jie, rodos, nieko neprašo, -------gijos. Jie, rodos, nieko neprašo, tiktai nori priversti AL- 

tą priimti taiy ką ALTa jau- atmetė-----------—--------------
Susidaro toks įspūdis, kad frontininkų pučiamas

juodas debesys jau apgaubia visą ALTą ir konferencija
nieko negalėsianti padaryti. Frontininkai savo žinioje
turi katalikų spaudą, su jais bendradarbiauja kelios ra- 

....... .................................... ■, o 
daugiausia jie moka pesimizmą sėti ir tų žmonių tarpe,

į dijo valandėlės, apie save jie visą laiką, patys giriasi.

- kurie-nepritaria frontininkų vartojamiems metodams ir 
~ 'lietumiam nepriimtinomis idėjomis. Su jais-eina tik lietu- 
r vių tautos vedamos kovos nesuprantantieji jaunuoliai.Su-
I sidaro įspūdis, kad to juodo debesio stabdyti negalima.

* _ _ . . . . -I - -v • I • • •

jiems priklauso ateitis, jiems 
negali.

Ar iš tikrųjų taip yra? Jeigu kas kris pesimizman 
ir nieko nedarys, tai frontininkai ne tik katalikus sušla
pins, bet jie užgoš savo keistomis idėjomis ir pesimizmui
visus laisvus lietuvius. Bet jeigu lietuviai ryšis prieš tą 
pesimizmą ir nelietuvišką politiką priešintis, tai jie 
laimės.

Mes juk visi atsimename, ką jie pranašavo apie ALr 
Tū. Jie tvirtino, kad jie kontroliuoja viską ir daro ką 
nori Jie pasiuntė į ALTą ne jų pirmininką. Jie pasiuntė 
į ALTą žmogų, kad jis pirmininkautų. Tas žmogus pa-
tikėjo, kad jam teks pirmininkauti, bet kai pamatė, kad 
Pirmininkas privalo ALTą pažinti ir ryžtis kovą vesti, 
tai frontininkų parinktas žmogus atsistatydino ir pa
sitraukė.

Panašius planus jie turėjo su VLIKu. Jie buvo pla- 
sudarę VLIKą valdyti, bet kai lietuviai ryžosi jiems 

... n • n j* * <•, n. , ♦
zacijas. Jeigu lietuviai būtų nepasipriešinę, tai šiandien 
ALTa ir VLIKas būtų buvę jų rankose. Šios dvi organi- 
zauijos iš jų kontrolės išslydo. ALTą jie dar nori pa
vergti ALRKF pagalba, Jeigu lietuviai katalikai tylės,

nūs i
kelia pastoti tai frontininkai pralaimėjo dideles organi-

tai jie dar gali laimėti. Bet jeigu jie sukrus, tai tada pra
kiš visiems laikams. Neiškenčia negnaibęs paties ir tarnautojų, bet ir pačių ba gali užveisti naujus tumorus

. ______ ______ * »
Frontininkai yra geri propagandistai Jie visuomet Buvęs Chicagos meras Bilan-

die negali nusiraminti Ir, nors 
viešai prižadėjo “būti geresnis 
diplomatas majorės By me adre
su, negu ji yra jo adresu, bet 
karts nuo karto neiškenčia.

Naujienoms iškelti juodas ir pūvančias to Pornografinio į majorės pareiškimą, kad 
Chicagos Parkų Distriktą ji no
ri pavesti miestui administruoti, 

“majore 
lai pirma savo ranką išmėgina 
miestui tvarkyti, o ne Parkų 
Distrikto siekti”. Arba, dėl jos 
dar sebaigto policijos pertvar
kymo ir trečią kartą paskyrimo 
kito superintendento pareigas 
eiti laikinai, Bilandic pasišaipė, 
sakydamas: “Aš nemanau, kad 
miestui į garbę eina per šimtą 
dienų turėti tris policijos super
intendentus”.

moka gintis, kai laimi, bet kai prakiša, tai tyli. Imkime, 
kad ir artistės Nijolės atvejį. Liepos 17 d. Drauge buvo 
įdėtas platus pranešimas, kaip šaunioji artistė sendrau
giams aiškins ^Stryptyzo” spalvas ir jų grožį. Užteko

romano dvokiančias spalvas, kai visas reikalas buvo išim
tas iš Dainavos programos. Jei Naujienos nebūtų iškė- 
lusios sovietinių spalvų dvokimo, tai Nijolė būtų turėju
si karštą dieną sendraugiams prakaituoti, bet visa josios 
patirtis buvo išimta iš programos.

Mums atrodo, kad galima pradurti ir juodą debesį, 
kurį frontininkai planuoja užtraukti Clevelando kong- 
-resui. Reikia tiktai pradėti-iš-pradžids._ Reikia _iškelti
viešumon, kaip ALRKF pateko į visišką frontininkų 
kontrolę. Reikia, kad dalyviai ir liudininkai aprašytų, 
kaip buvo padarytas pirmas nusikaltimas visuomeninia
me lietuvių gyvenime. ALRKF juk apėmė visas lietuvių 
katalikiškas organizacijas. Kai liudininkai, paliudys, 
kaip į susirinkimą prigužėjo ne nariaLir organizacijų at- 
stovai, bet. irohtininikų politikos draugai, Tai buvo aiš- 
kus pirmas nusikaltimas. Vėliau buvo kiti.

• Nieko frontininkai taip nebijojo, kaip tiesos. Kai
Andrius Juškevičius kruopščiai surinko faktus apie 
JAV Lietuvių Bendruomenės “rinkimus”, 
frontininkuT iiutilo apie norą sudaryti vieną Amerikos 
Bendruomenę. '' •

Kai vienas liudininkas aprašys kaip buvo padarytas 
pirmas nusikaltimas visuomeninio darbo žingsnyje, fron
tininkai. nustos kalbėję apie ALRKF centro įsakymus 
Amerikos lietuvių organizacijoms sujungti ir kon
troliuoti.

Naujienos tam ir įsteigtos, kad keltų • viešumon ne
normalius lietuviško gyvenimo reiškinius. Jos yra daug 
padėjusios Amerikos lietuviams. Jos yra pasiryžusios 
padėti ir šiandien. Kviečiame Amerikos lietuvius veikė-

sukčiavimą,

Bilandic pasakė, kad

tafnautojų tarpe. Buvę glaudūs 
Niksono bendradarbiai vienas 
su kitu šiandien kalbėtis nenori. 
Jiems atrodo, kad Niksono di
džiausioji klaida buvo įsitikini
mas, kad įstatymai jam nepri
valomi.

Niksono bendradarbis J. Dean 
pirmas pareiškė tuometiniam 
prezidentui, kad jis neturįs tei
sės laužyti įstatymų.

LIETUVOS POLITIKA, 
IŠDAVOS IR SUGESTIJOS

J. Venclova y u padaręs, parašęs ir ’šieidęs visą e'lę 
Lietuvos ir lietuvių tautos praeitį liečiančių knygų. Jis 
naudojosi lietu . ų ir užsieniečių studijomis bei doku
mentais. “Lietuvos politika” yra paskutinioji jo studija.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Mažeika S/ Evans
■

ties slenksčio. Atrodo, kad pati 'U senųsias lietuvių žemes (Gu- 
r . L. Ir- Mi a • .•» \ v* y s.L . v\ r-. A

didžiausia politinė klaida, jog 
vėlesnieji Lietuvos valdovai su 
mažomis išimtimis nesilaikė sa-

■ ŽHAVtu.J VV? 411V4UU (Aki 1 W * I

nemaloniai skamba toks '° Pt=m«»k« P**'’* karaliausi

Niksonds sukėlė daug 
nepasitikėjimo

--WASHINGTON, D.C. — Visi . 
pripažįsta, kad Richard Nikso- 
nas kraštui norėjo gero, kad 
jam buvo-aiškūs—veikiantieji-- 
įstatymai, kad jis pasirinko iš
tikimiausius bendradarbius, bet 
visi taip pat kelia aikštėn ir tai, 
kad Niksonas susipyko beveik 
su visais bendradarbiais, sukėlė 
nepasitikėjimą' ne tik tarp jo

Vočių gynybos sistema
Mokslininkai atrado įrodymą, 

kad-votys (tumorai) sugeba iš
vengti organizmo natūralių ap- 

“Sigynime priemonių-iš savo sek- 
recijų pasigamintais kokonais.

Tą atradimą padarė Massa
chusetts General Hospital tyri
nėtojai, parodydami kaip votys 
išsilaiko ir plinta organizme ir 
kaip daktarai gali sustabdyti jų 
plitimą.

Tumorai (votys) yra masė ce- 
lių,. kurios išsivysto nepriklau-
somai- ir panaši į gumuliuką. 
Medicinos literatūra aiškina, 
kad -tie- tmnor-ai—neturi jokių 
naudingų funkcijų.. “Gerieji 
(benign) tumorai augdami gali 
daryti spaudimą į artimiausią 
kūno audinį, o_“piktybiniai” 
(blogieji) gali įsimesti ir sunai
kinti-sveiką audinį ir suirti ar-

ganizacijų ardytojus..
Mes žinome, kad frontininkų valdoma spauda, šių 

i,, kad frontininkaikad frontininkai 
šmeižė ir tyčiojosi iš kun. M. Krupavičiaus. Visiems lie
tuviams žinoma, kaip, frontininkai ęlgėsi su Leonardu 
Šimučiu. Šie du vyrai priešinosi neteisingiems ir nekata- 
likiškiems frontininkų metodams/

Iškėlus faktus viešumon, apardysim frontininkų

įvykių nespausdins. Katalikai žino

jus aprašyti, kaip didelė Amerikos lietuvių katalikų or- 
ganizacija pateko. j_ mažos grupelės rankas ir yra pasi- 
ryžusi pakenkti ALTai. Pirma aprašinėti faktus^ viską — -----------, -y.—---- ------- .
aprašyti teisingai ir imti atsakomybę už aprašytus fak- planus ir apginsime Amerikos lietuvių organizacijas.

Niekas jiems kelio pastoti negali. Jie turi jaunimą, i tus. Vien tik faktų iškėlimas sustabdytų lietuviškų or- Frontininkai šviesos ir teisybės bijo.

ŽODIS NUGALI KARDĄ
- (Autentiškas tekstas Vytauto Sirvydo paskaitos
* 50-tam SLA seimui, Cleveland, Ohio,

birželio 30 d.)
r (Tąsa)
• Susivienijimas žengia į 94-tus savo gyveni-
; mo metus. Politiniai neprilausoma Lietuva, ku

rią usivienijimą suorganiavęs Šliūpas kitą metą 
■’ paskelbė visų susipratusių lietuvių idealu, išgy

veno tik 22 metu. Kas žino? Kada politiniai ne
priklausoma Lietuva vėl užims savo teisėtą vie- 

; tą Europos tautų tarpe, jūsų šio seimo darbų dė-
- ka ji, gali būti, Amerikos lietuviuose dar ras 

tvirtą, stiprų senuką — Susivienijimą lietuvių
' Amerikoje. — c

____Nuo seniausių laikų išmintingieji mums į 
galvas kala, kad žodis yra galingesnis negu 
kardas. Mūsų tauta žodžiu nugalėjo žandarų 
kardus, nors vienų knygnešių nukentėjo apie du 
tūkstančiai, jų tarpe ir mano tėvas. Apie vieną 
tų knygnešių Šliūpas sykį pareiškė:
man tūkstantį tokių, d aš jums duosiu nepriklau
somą Lietuvą!”

Benu:”1
šiai nusakė Motiejus Slančiauskas, kuris 1885 me
tais Vienybėje Lietuvninkų rašė:

Priešas žada ką ten rengt—engt, engt, engt!

1979 m.

Duokit

1

knygnešiams nuotaiką bene geriau-

I

Nori mums ką tai daryt—ryt, ryt, ryt!
Bus kaip tikras gyvulys
Jokios gėdos neturės — ės, ės, ės!
Bet jo darbas negražus — žus, žus, žus! 
O jis pats sau po velniais — eis, eis, eis! 

.Lietuvą pasigrobusi carų imperija nieko ge
ro lietuviškam žodžiui po 1795 metų nedavė. Val
džios įstaigose ir mokyklse buvo įvesta rusų kal
ba, o dvaruse, daugelyje kelbonijų ir pas pjrasi- 
siekusius miestelėnus, Po senovei, viešpatavo 
lenkų. Lietuvis su savo kalba, seniausia ir moį 
lo vyrų labai gerbiama pasaulyje ,turėjo slaps
tytis po šiaudine pastoge. Kai panoro į žmones 
išeiti, didrusių biurokratai išdidžiai, ir be jokios

lys, lys, lys!
Amerikos lietuvius

Senieji ir naujieji tik tada susipras, 
Kada Paskutinio teismo dieną 
Abu pas Dievo sostą atsiras.

Gazietos Lietuviškos leidėjas - redaktorius 
buvo 1861 metų sukilimo dalyvis ir per Prancū
ziją Amerikon atvykęs Mykolas Tvarauskas. Sa
ve ! 
nojęs

skelbė lenku, bet su juo bendravęs ir jį paži- 
jęs Šliūpas sakė: “Jis troško lietuvius pakelti 

kaip tautą. ” Pirmame savo laikraščio numeryje 
pirmuoju redakciniu Tvarauskas šimtą metų at-
gal iškėlė Amerikos laisvių svaibą lietuviams iš
eiviams ir rašė: ...

Mes Amerikoje esame laisvi, už tai galime
įstatymiškai teisės, įsakė vartoti jų kirilicos rai- įsitaisyti laikraštį, kuris mus sulygintų su kito- 

tautomis. Jis darys mums, išeiviams, garbę, 
kad sunkiai svetur dirbdami, štai, išmokome

dės, tartum, būtų geriau supratę ką lietuviai bū
tų spausdinę. Tauta, tačiau, jauno poeto Antano.
Baranausko trenksmu sušuko: “Ka tu, gude, ne- 
sulauktumF Gudas 4r nesulaukėr nors prisimei
lindamas išspausdino net 58 knygas kirilica, ku
rių joks lietuvis net dovanai į lankas neėmė.

Šioje kovoje Amerikos lietuvių įnašas gar-
bingas, nes darbingas ir kovingas. Toną nustatė
pirmasis lietuviškas laikraštis Amerikoje New
Y°rko Gazieta Lietuviszka, kurios šimto metų su-
kaktį šįmet priderėtų smarkiau minėti, negu mi-

mis tautomis. Jis darys mums, išeiviams, garbę,

skaityti ir įgijome dvasinį įrankį. Galėsime brp-
liams namo persiųsti ir Pasigirti ,kad Amerikoje
niekas neuždraus mums nei spausdinti, nei skai
tyti naudingus raštus.”

Lemtingi žodžiai — niekas neuždraus! Ame
rikoje uždrausti tegali patys Amerikos lietuviai, 
:„J__ ; oovn cnandns nebevertinti ir j“

Lemtingi žodžiai — niekas neuždraus! Ame-

imdami, savo spaudos nebevertinti 
skaityti.

Gazieta

jos nebe-

kitose kūno vietose.
Kol kas votys-tumorai nepa

siduoda tyrinėtojams, nors iki 
šiol buvo tikima ir tikinama, 
kad kūnas pats gali būti paska
tintas atmesti tumorus visai 
taip, kaip jis atmeta priskiepytą 
svetimo kūno dalį.

“Aš tikiu, kad naujosios stu
dijos gali atverti duris į visai 
naują tumorų gydymą”, pasakė 
patologas' dr; Harold F. Dvorak, 
kuris tiems, tyrinėjimams vado
vavo. “Dabar, vartojant chirur
giją, chemoterapiją ar radio te
rapiją, reikia sunaikinti kiekvie
ną iki -paskutinės -tumoro—celę. - į. 
Jei paliks nors viena ’tumoro 
celė, anksčiau ar vėliau ji išaugs 
ir išsiplės”, sako dr. Dvorak.

Gera tų tyrinėjimų naujiena 
yra tuo svarbi, kad medicinai 
pasisekė, rasti piktybinių celių 
“kokonų” sistemą, po kuria slė
pėsi piktybinių vočių gemalai.
^11

Perkūnas uždegę___
—, gazolino talpyklą 
TOLEDO, Ohio. — Sekmadie

nį užėjus audrai su perkūnija, 
žaibas trenkė į Gulf rafinerijos 
daugiau kaip 800,000 galonų ga
zolino rezervuarą — cisterną. 
Nuostolių pridaryta daugiau 
kaip už vieną milijoną? dolerių.

— Prez. N ik son as -pareiškė, 
kad jis nenorįs pasimatyti su 
buvusiais Baltųjų Rūmų tar
nautojais, kurie knygas tuo rei
kalu rašė.

“ — 'Sovietų Sąjanga netrūkūs 
tttrės importuoti naftą iš užsie^ 
nio. Rusijoje yra naftos, bet 
sovietų valdžia nemoka jos rafi
nuoti, sako ČIA pranešimas.

staneių Lietuvos išeivių. Tiesa, pusė būvo beraš
čiai, kita pusė mažaraščiai. Vienas Gazietos pre-čiai, kita pusė mažaraščiai. Vienas Gazietos pre
numeratorius ir pirmasis įžinomas sąmoningas
Amerios lietuvis, Antanas Jurgelaitis iš Spring-
field, Ohio, Basanavičiaus Aušrą 1883 metais už 
siprenumeruodamas, laiku iš Amerikos redak
cijai pranešė: “Buvome rodą užvedę Lietuviszka 
Gazietą, laikraštį, ale su mažu kapitalu ir turė
jome sustoti.”

Šis nepasitenkinimas Amerikos lietuvių ryž
to nepalaužė. Vokietijos Tuebineno stovykloje 
gyvendamas profesorius Vaclovas Biržiška 
rašė ten išleistą mūsų visų žinomų rašytojų var
dyną, kuriame pareiškė: “Spaudos draudimo me
tu būdingas yra iškilimas trečio lietuvių litera
tūros sentro Amerikos Lietuvoje.” Jo brolis, My
kolas geras mūsų- tautinės kultūros žinovas, kny 

“Spaudos

pa-
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DItLEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

• Vii. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirto, ū—7 vai. rak.
Ofūm želei.: 776-2890

Rezid^djo* telež.: 448-5545

(Tęsinys)

turėjome Kainų ko fantazijos. Be to, mūsų au-
tvarkytojo įstaigą. Ji reguliavo šiai i________  ______ ___ x

vardas, kaip “Žirnių tvrsriubė“. M“<WS0 nustatytų sveikų po
liai ėia norėta pavaizduoti tos 1,tlkos «ain*: » lj<<“va turi:

kainas ir baudė jų nesilaikan
čius prekybininkus. Spaudoje 
paskaitę tų nubaustųjų sąrašus, 
pastebėjome, kad didelė jų dalis 

į turi svetimtautiškas' pavardes. 
ITas aiškiai parodė to’kių preky- 
Į bininkų moralinį veidą. Atrodo, 
i kad svarbiausias jų šūkis-nau- 
dokis momentu. Sąžinė, teisin- 

_ gumas, padorumas, valstybės 
i reikalų žiūrėjimas, tai jiems bu-

sriubos veikimo procesą. Taip

dija bei krivičius) nieko nedarė 
lietuviškam gaivalui sustiprinti 
ir patys leidosi nutautinami. O 

> Lietuvos valdovas Algirdas net 
I savo valstybinį dvarą padarė 
rusišku ir senąją slavų kalbą 

. valstybine Lietuvos kalba, gi jo
į sūnus Jogaila padėjo pamatus

. Ir

>&<

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR ihIRURGAS

8«ndra praktika, <p«&. MOTERŲ Ilges. į daug jų nusikaltu per tnuupą
Ofiaa* 2652 WEST 5Mi SI 22ET J ’ -7__V

T«l. PR Sr1222 j
OFISO VAL.: 'pina- antrai, trečiai raj^ _ ____ _____ _____ ,

ir 5-8 vai. lįk. Stitaflir' j da j^ainu tvarkytojo įstaigos
mali 2-4 vaL popiet ir kita laika1

Bnsitarimu

y I •> r,

pat “Smegenėlės” skamba labai konsulės gyvenimo draugą, daug lietuvių tautos lenkinimui, 
poetiškai, bet prie geriausių no- įtakos turėjusį lietuvių kultūros baudžiavos pagal lenkų madą 
rų negalima įspėti jų paskirties puoselėjimui išeivių tarpe. 
Mąndra pilvo filolo'gija. j Alfonsas Šijiągis pagiedojo lietuvių tautą. 

A VN AA11 rr/vlr A a 11 ei o o ’’ Ant D
Lapkričio 30 d. S. Rusija už- Kevėža paskaitė savo eilėraštį 

puolė Suomiją. Ji pareikalavo, “Pasveikinta būki’ 
kad suomiai jai perleistų dalį Duoblienė .dainavo

į jvąedimas Lietuvoj labai žlugdė

Apsaugok, Aukščiausias”, Ant.,

j vo svetimos sąvokos. Jei tiek

laika, tai galima spręsti, kokia 
buvo jų bendra prękybinė “mo- 

per visus tuos 'laikus, ka-9f

Dr. P. Olins nurodė dvi pa
grindines politines klaidas: 1)

Adelė Lietuvos valdovai nepasisten^ė
Ten, kur išvaduoti iš vokiečių jungo lat-
“Lietuva yjus ir prūsus, sukuriant stiprų 

teisėtais rusų reikalavimais ne- brangi”, savo kūrinį “Aš matau tautinį junginį (“a strog natio- 
sutiko'. Tuomet rusai Į Suomijos Baltijos jūrą”;. Jonė Bružienė — nąl unity”), 2) Jo'gailos padary- 
frontą metė apie 45 divizijas ka- “Lakstingąlėli, linksmas paukš- ta unija su Lenkijo (“anti-Li- 
riuomenės. O suomiai gynybai teli” ir kt. Alfonsas šidagis dai- thuaniaYi policy of Jagello”).

I” 

cci 

savo teritorijos. Suomiai su ne- Nemunas banguoja’7.

x A

, P ŠILEIKIS, O. P.
. OBTHOPEDA^-PROTEZJSTAS į 
įflk Aparatai - Protezai. Mid. ban- į

OBTHOPEDAS>-PBOTi!iįįprA3 j 
Aparatai - Protezai. Mid. bau- Į 
tiarai. Speciali pagalba tojam*.'

mes neturėjome- Tas suktybes 
aiškiai apibūdina ir lietuviškas 
posakis: “Teisingas kaip žydo 

jbezmėnas’.

galėjo suformuoti tik apie 9 di
vizijas. Bet suomiai narsiai gy-

navo 
“Daug.■0’

“Nežinau tokios šalies”, Tai paaiškino T. Narbutt (Star.
“Tris Nar. Utewskigo, IX. 489):daug dainelių”, “Lie-

nėši ir rusai tik nežymiai Įsibro-; diepas, tris naktis". Lucia To- tuva žydėjo prieš uniją su Len-
deklamavo “Lietuvos kija. Po unijos Lietuva puolė

! į pelkes lenkiškos anarchijos ir

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

Aparatai - Protezai ARfcL ban-j “Valgio”
tisai. Speciali pagalba '
{Aręn Supports) į t t lamcmjmu įjavdtuuuuuo-

U—4 ir 6—8. Se*tadieiiiais 9—IjTai atsirado muštiniai, malti“ 
, užkandiniai, —sumuštiniai, 

į mišrainiai, sultiniai, kapotiniai, 
* lietiniai ir kitoki neįprasti pa-

bendro'vė stengėsi
atlietuvinti valgių pavadinimus-

4

Wwt 44rd St, Chicago. VL M429 ijiai,
s3fe’ 3 4 ■* •T

PRc*p»ct f-5094
užkandiniai,

.JL0K1DA

Jį 
t

3

£

z

- ę. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

Žakų chirurgija.
5025. CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710
: -4eL (813) 321-4200

ziC
V'--

: ' DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija.

5037 Central Avė.
St. Petersburg, Fla. 33710

Tek (813) 321-1004
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Lsidimsi >— Mitu apdriuds 
ŽEMA KAINA

. ĮLlIlįiNĄS
■ - JŲ S-«063

ŽEMĄ KAINA

/*■
SOPHIE BARČUS

^rarviMH H WOPA, 

A. M.
LKuvių kalba: 

madleme 
—43* VaL popiet Seitadienii 
ir wkmadlmMla nn 

r*L iyto.
AI4ww Davirva

Jalafu HEmtock 4-2413

*71W Sf.iMARLIWOOD AVE

/

kasdien nuo ptr- 
penktadienio 3:00

.nuo ft30 iki 340

CHICAGO, ILL.

vė į jų teritoriją. Suomius nu- macki
vargino ilgai užsitęsusieji rusų; giesmė”, 
skaitlingi puolimai ir iš užsie- :
nio negavo tikėtos paramos. Tai konsulei p. J. Daužvardienei su būtų gyvenusi laisvėj, jei ne- 
besigindami pavargo ir buvo sveikinimais išreiškė neseniai iš būtų susijungusi su Lenkija”.

Pagarbos ir dėkingumo gener. 1 tampa auka kaimynų. Lietuva

SENIAUS1A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
____________ - ' ■____________ L_______________________ ' _________________ -  ’ '

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

vadinimai. Spauda nagrinėda- 
ma tų naujų terminų tinkamu
mą kėlė surastus netirdiamu- 
mns Nes greta, tu atlietiivintųjįi 
jiilvažodžių buvo palikti bifš
teksai, eskalopai, kurių pavadi- 

.nimams pakeisti gal jau pritrū-

ir buvo sveikinimais išreiškė neseniai iš būtų susijungusi su Lenkija”, 
prive 'sti pasirašyti rusų padik- Lietuvos atvykusi mokytoja Ka- j Taip pat buvo politinė klaida 
tūptą" šutaidįirTameTl^re-^vdTfoIina Klimarvičienė. Baigiant-; Jogailos ir Vytauto Tier-tų^pė^ - 
ajūe 2LUUu ir buvo sužęistų apie pagerbimą; A’isų kartu sugiedo- dinių suteiktus privilegijos ka- 
44-08J suomių karių. Bolševikų ta “Ilgiaųsaų -merų” ir Adelė: talikams, ,
-žuv<; :4pto ^0-000 karių,'-ne4yko--^rhioblięnė_-?^_‘lAve_Maria’’. Ger~ į stačiatikius, kas paskatino juos 
l.fHW tankų ir daugiau kaip biamąi konsrdei buvo nunešta pasidaryti ne tik rusais, bet ir 
1.000 lėktuvų. Tai buyo “nęnu- iš Sodybos rgžių puokštė su ofi- Lietuvos priešais, įsijųngiamt į 
galiiuająi“ skaudus smūgis.

Praeities Aidas,

roliha Klimavičienė. Baigiant: Jogailos ir Vytauto bei jų į|iė- — .. « 1 X*  — • _ J _ ' -i • • . • y . • -t • • y
44-08J suomių karių. 'Bolševikų ta “ilgiausių metų” ir Adelė: talikams, išskiriant . lietuvius t =
žuvę- a.pie 2i.iQ-(X)0 karių, 'netpkp Duoblienė —

Sodybos-rj^žiu puokštė su ofi- Li^ūybs priešais, įsijungiantį 
i cialiu sveikinimu ir padėkos Maskvos valstybę.
. raštų. . . . O. Algminienė (Bus daugiau)O. Algminienė

R

I
Lietuvos gen. konsulės Chicagoje p. Juzės i

Daužvardienės pagerbimas
-I

About the* 
•pJouse

1

Sulaukusi 75 metų ąmžiąus, S.L.A Labdarybės Komisijos: 
lietuvių aukštai gerbiama erų- narė, baigusi advokatūrą”.
ditė gen. konsule Juzė Daužvar- 

'dienė, atstovaujanti Lietuvai ir 
lietuviams, plačiai ir su dėkin-

I

Sodybos globėjas dr. J. Ado
mavičius susirinkusiems namiš
kiams ir svečiams apibūdino su-

■gurnu -Retuvių-visuomenės-buve*-kektuv: įlinkę -kaip didžiai—nusi- _  .... ... • . • v^-pagerbta. Neatsiliko nei -Lietu-- 
vio sodyba.

š.m. liepos 29 d. svetainėje 
ant gyvomis gėlėmis ir žalumy
nais papuošto stalo buvo išsta
tytas solenizantės atvaizdas ir 
šalia jo padėtas Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje atskleistas 
jubiliejinis albumas $ų jaunos 
studentės fotonuotrauka bei įra
šu: “Juzė Daužvardienė, buvusi

pelniusią-savo tautai ir tėvų že-~ 
mei Lietuvai darbais, išlaikyda
ma čia neblėstančią lietuvių 
patriotinę dvasią, tautinius pa- 
proč’us bei kultūrą. Taip pat 
padėkojo savo ir Alyudo vardu 
gerbiamai konsulei už pagalbą 
sunk;ose Alvudo valapdose. Su 
gil a pagarba dr. Adomavičius 
prisiminė ir a.a. gen. konsulą dr. 
Petrą Daužvardį, dabartinės

League^ is Floor Fashion Specialist, GAF Corporation.

Perk Up The Kitchen For Holiday Entertaining

— ■ . — ■   ’SyM. K. Lots,

Sylvia K. Lowe, a member of the National Home Fashions . « « n ay’. a ▼ _ __ _ —-

cotta tone of the cushioned 
GAF sheet vinyl floor. Then, 
the textured stucco walls were 
painted a pale sand-beige. 
Mixing a bit of country 
warmth with streamlined con
temporary, a natural look was 
further emphasized with straw 
baskets, rush-seated chairs and 
butcher-block countertops. 
The round table with its soft 
cloth provides a graceful 
accent among all the square 
comers. Extra seating is a

■ _ - - -

In easy-care polished cotton 
in chocolate, with blue and 
terra-cotta stripes. The sleek 
no-wax vinyl floor covering is 
GAF’s new “Belmont” from 
the GAFSTAR Softred line, 
featuring a diagonal geometric 
against a pleasingly textured 
background. Easy to maintain.

With the holiday season 
upon us, you’re sure to be 
enjoying festive activities with 
family and friends. You'll 
probably be doing lots of en
tertaining right in your own 
home, so why not perk it up? 
__ Since more entertaining 
takes place centered around 
the cozy kitchen, you can 
start there. Guests love to 
gravitate there when a meal is 
being prepared, so make it 
dual purpose: a place to serve
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4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS ~
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
- jį ĄIKSTSS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI: 
■k

Chicagos
Ik

Lietuviu
4.

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

c

AM8ULANS0 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Vi

★ I
I ■

| PHILLIPS - LABANAUSKAS
I 3307 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArd. 7-3401

____________m
MIDLAND 
SAVINGS 
and loan association
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

I
BUTKUS - VASA1TIS

1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Tel.: OLympic 2-100J
I

1914metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi u 
ateityje.

Sąskaita* apdraustos 
>ki $40,000

26S7 W. 69 STREET
Chicago, IL 60629

Tel. 92S 7400____
S929 SO. HARLEM AVE., 

Bridgeview, IL 60455
Tel. 598-9400

-----_ PETRAS BIELIŪNAS Į
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayetu 3-3SW I

GEORGE F. RUDWAS ' |
3319 So. LITUANICA AVE. TeU YAris 7-1138.HM J

I

—.... ........

£ “Lietuvos Aidai’
JR —KAZE brazdžionytT

t meal and to visit with comfortable bench cushioned
friends.

Your kitchen must be func
tional but you want it pretty, 
too, not jnst for guests, but 
for yourself as wgll. Nothing 
boosts your morale like beau
tiful colors and a play of 
different textures. Let your 
imagination soar and you’ll 
be delighted with your own 
creation.
/In fixe conUmporary kitch
enette shown here, hote how 
the color keynote lies in the 
vibrant geometric-patterned 
floor covering. Using the 
floor as a starting point, the 
creamy apricot paint on the 
cabinets and iocr ware done 
in a softer hue of the terra- holiday entertaining

_KAZ* BRAZOžIONYTT
goję. Lietuvių tautos kelias sprendė: 
drauliihas lietuvius išeivius Amerikoje labiairTi- 
šd su Lietuva ir juos auklėjo politiniai.”

Antras tokio ryšio bei vaisingesnio politinio 
auklėjimo laikotarpis buvo kova gauti tarptauti
nį pripažinimą nepriklausomai Lietuvai, 1914 — 
1920 metais. Nuo liūdnųjų 1940 metų Amerikos 
lietuviai gyvena'tretįjį -su tauta ruošimo bei po
litinio auklėjimosi laikotarpį. -

(Bus daugiau)

I

-

Programos vedė)4

Kasdien nuo pirmadienio Ud 
penktadienio 9 vai vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg. Ela., B:30 vai p.p.

r '

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL

against a pleasingly textured 
background. Easy to mam tain, 
there are five colorways styled 
to complement or coordinate 
with the latest appliance 
colors.

With minimal effort and 
lots of imagination, you too 
can achieve a decorator look 
in your kitchen. Just add a 
patterned floor and lots of 
color and you’re ready for

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672 

. 974-44167 */•5’4%ii WTIS stoties 1110—AM banga.

. 2646 W. 71»t Street 
i Chicagt, Illinois 60629 

Tekf. 778-5374

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET 'Passbook Savings.

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum S50Q)

_  Lietuviška' uždegė daug gi’ažių vil
čių, pasiekdama lietuvius Paryžiuje^ ir 
bet prenumeratorių L----  ,

ių 15-kos ar kiek tuk-•

Londne, 
tesusilaukė 132 iš Ameri; 

dviejT brolių, baltveidžio-ir juosdveidžio. Pas koje’spėjamai apsigyvenusių ------- -------

nima bet, deja, pas Amerikos lietuvius vyksta
ką anglas poetas Kiplingas numatė vyksta tarp bet prenumeratorių . * • • -

4 _ NAUJIENOS. CHICAGO t, ILL. Friday, August 10. 1979

.d
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TeL YArds 7-1911

f — NAUJllNOS. CHICAGO I, ILL Friday. August 10, 1979 t
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66-asis Vvčiu Seimas* v

Chicagos vyčiai yra jau pasi- nosėdžiai prasidės 9 
ruošę priimti svečius Į 66-ąji 
vyč’u seimą, kuris bus Radis
son viešbutyje Chicagoje, 505 N. 
Michigan Avenue, rugpiūčio 
15-19 dienomis.

Trečiadienį, rugpiūčio 15 d.. 
suvažiavusieji svečiai žais golfą 
ir dalyvaus pietuose Palos Coun
try klube. Tiems, kurie nežais 
golfo, bus ekskursija autobusu 
į Balzeko muziejų ir Lithuanian 
Plaza krautuves. Vakarienę jie 
valgys Drury Lane Water Tow
er teatre.

Ketvirtadieni, rugpiūč’o 16 d., 
seimas bus atidarytas mišiomis 
v’ešbutyje. Karaliaus Artūro 
kambaryje. Po mišių bus prieš
piečiai Boulevard kambaryje. 
Antrą valandą popiet prasidės 
seimo posėdž:ai Tally Ho salėje. 
7 vai. vakare Šv. Mergelės Gi
mimo parapijos salėje bus kul
tūrinė šventė. Programą atliks 
Vyčių choras ir jaunųjų vyčių 
tautinių šokių grupė. Bus meno 
ir tautodailės paroda. Bus ska
naus maisto ir gėrimų.

Penktadienį, rugpiūčio 17 d., 
9 vai. ryto prasidės posėdžiai 
viešbučio patalpose. 2 vai. po
piet bus renkama nauja centro 
valdyba. 7 vai. vakare Vyčių so
dyboje—vyks—lietuviška- “Souths 
Pacific” naktis. Vaivos choras 
dainuos ištraukas iš filmo 
“South Pacific”. —Wally- -Tenc- 
linger orkestras 1 gros šokiams. 
Bus cepelinų ir įvairaus lietu-

Namai, — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Price 20 c-VOL. LXVI

5 ptęgramoš*' gegužinė Romuvos 
Iparke, Brdckton, Mass. ’ ';
. . ‘ ■ ’ 

į — Kun. 'Ansas Trūkis vado
vauja VLIKo sudarytai Lietui-, 
vos stud’jų komisijai. Komisi?
jos nariais yra dr. Jonas Šalna; 
dr. Jonas Stikliorius, Juozas 
Skorubskas, Kęstutis Dirkig ir

, Stasys Žadeikis. Taipgi sudaryta ’ 
Į politinė ir teisių komisija. Jon — 
i įeina: Algirdas J. Kasulaitis, 
' Aleksandras Laikūnas, Jonas 

Virbalis, Antanas Kučys, prof.
J. Meškauskas, dr. Rima Sko- 
rubskaitė, Mečys Valiukėnas ir 
inž. Jonas Jurkūnas.

— Aleksandras Gedmintas 
/

baigė antropologijos- studijas 
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vai. ryto’ 
6:30 vai.

F The First and CrecUest \
Lithuanian Daily in America••••••••••••••••••••••••••••s

Radisson viešbutyje.
vakare Lake Superior kamba
ryje prasidės svečių priėmimas 
i banketą. Pats banketas Grand 
Ballroom salėje prasidės 7:30 
vai. Pagrindinis kalbėtojas ban
kete bus kongresmanas Edward 
Derwinski. Jam bus įteiktas 
‘Lietuvos Draugo” aukso meda-

į,

lis. Dalyvaus bankete ir ■Gied
ros. kovotojai už žmogaus teises ! 
Lietuvoje, neseniai pasiekę 
Ameriką. Bus ir meninė progra-Į 
na. Šok'ams gros dešimties . 
nstrumentų orkestras.

Sekmadienį, rugpijįčio 19 d.

neseniai

Šok'ams

UJt -LC7 Vi.,

10:30 vai. ryto šv. Wergeles Ma-. 
rijos Gimimo bažnyčioje bus
seimo uždarymų mišios. Po mi- ; 
šių bus daroma, sėkmei' nuotrau
ka. Po to bus pusryčiai.

Chicagoje ir josif apylinkėse" 
gyvenantiems iJutmai reikia is x. 
anksto užsisakyti vietą, norintį
dalyvauti bet ‘'kuriame seimo d
parengime ar užkandžiuose. Tuoh
reikalu galima Skambinti tele-L
fonu 927-1233. Čikagiškiai vyčiai i-J

.: - — ‘

irs ■ s, • ’

daktaro laipsniu New Yorko

galės apsigyventi viešbutyje,jjosėdžiuose . įį;
kad nereikėtų-?važiriė^'ų se=mQ
iš namų po kelis karius į dieną. 
Vienam asmeniui: kaštuos apie ..
35 doleriai nakčiai,, dviem vie- 
nas- kambarys -apie—44-doleria!.-

Kas nesate dar buvę vyčių 
seime,

sijunkite tada *prie vakarinės

Illinois-lndidna Apygarda
Veiklos.

planuokite ’dalyvauti. į j
Pamatysite,,- kaip atrodo -vyčių Į
organizacija. Susitiksite Lietu-p 
vos vyčius. . ___ , rdt^skir-

viško maisto. J?agęįdąujama-ap*- -tingų "krašto vietų,’ \ pąsikeisite
sirengti havajietiškai.

šeštadienį, rugpiūčio 18 d.,
idėjomis ir įsigysite naujų drau
gų. Jeigu jums būtu sunku da-

' -r sjf

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti ■— kreipkitės į Lietuviu Įstaigą: :

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

Telef. 312 238-9787 -■ įį.
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių. laivų keHo-

TRUMPAI |

— Ponia A. Utakis iš'Coroa-- 
■ polis, Pa., be raginimo pratęsė 
m______ _4._ _ LsiAL. .
kėjimus—atlydėjo $5 auka. Dė-

; . prenumeratą, .pasavo gerus Įin- 
kėjimus-atlydėjo $5 auka. Dė- 
km. Taip" pat- dėkui Philadel-

J phijos tautiečiui,’1 užsisakiusiam 
i Naujienas vienėriems metams
j ir atsiuntusiam $3 iauką, bet pa

vardės prašiusiam neskelbti.
U. Gznnw-Nbryttwa 'is Que-

r - - ------------------ ---------- ------ ------ -------- --------—

olų (criūses), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 

ryst pratęsdamas prenumeratą,
me kelionių draudimus^"Organizuojame keliones~rLietuvą ir kitus
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer-

------     - ' —- ...... _-----------------  .. ..    1___ dL

Taupykite-skmdami-ChartArpd lAktyvais tik reikta rezervuoti vietas’
macijas visais kelionių reikalais.-

B anksto — prieš 45-60 dienų.

Save not,
have not

A

z You cannot spend tomorrow l 
what you have not saved today. V 

So the wise save for tomorrow 
by joining the Payroll Savings

4 Plan today.
Because mighty U.S. Savings/

<> Bonds from little pay check 
allotments grow.

And a Bond every paydays
could keep your doctor-to-becould keep your doctor-to-be V 
away. At medical school. Or take
you away. On vacation.

I
So do put off for tomorrow

s what you can save today. Join the
I Payroll Savings Plan.

For, remember, a rolling BondX WA, A ---»
gathers no moss. But it does 
gather interest.

Which is why a Bond in time^ 
saves. "

Take
^StOCK^

O 
£ ★

2-------- 'GS

merica^

<1

I

veiklus narys, kiekviena proga 
paremia Naujienų leidimą. Dė-
kui jam ir jo mielai žmonai už 
ankstyvą prenumeratos pratęsi
mą ir už atsiųstą $7 auką.

— Vincas LdnkdiiJš is Mar- 
quette Parko, pratęsdamas pre
numeratą, atsiuntė auką Nau
jienų paramai.‘Dėkui. Taip pat 
dėkui tos apylinkės tautiečiui, 
užsisakiusiam Naujienas viene-

: • i % »

riems metaihs ir atsiuntusiam
\ = i .-i ~ L . . A. _ - __

.$2-auką^betųšavaMės—prašiu-. 
sTam neskelbti. Visi skaitytojai 
prašomi remti Naujienas ir jas 
platinti. Visi lietuviai kviečiami 
su jomis susipažinti ir tapti pre-

REAL ESTATE
Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento

2212 W. Cermak Road Chicago, UI. Tel. VirginiaChicago, UI.

The Lithuanian Daily News
Published by The Lithuanian News Publishing Co., loc. 

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608 
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States ff

Nr. 186

universitete, Binghamton, N.Y.
— Lietuvos Dukterų Draugi

jos ruošiama gegužinė įvyks 
rugpiūčio 12 d., sekmadienį,- 
12 vai., Marquette parke, prie 
71-mos ir California. Bus šiltį 
patiekalai, šalta gira, namie kep
ti' pyragai ir smulkių dovanų 
laimėjimas. Prašoma turėti savo 
kėdes. (Pr.) i

• JAV LB (R) Cicero Apylin-

19 d. 12 vai. vidudienį rengia

Registruokite savo 
biznius, sklypus pardavimui jai

namus DAR NEVĖLU

PALIKIMAS. Modemus apie 20. m.
26 tus metu<; veikiančio! istai butu mūro namas ir mūro gara- «o-ius metus veiKiancioj jsiai žas «rengtas beismantas. Prašau 
goj, o pirkdami pasiteiraukite. i

apžiūrėjimui
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

Du butai, medinis su skiepu ir ga
ražas. Švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
Proy.

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas 
auto garažas. Avers ir 26-ta.
Medinis namas su geležies (Hard 

waye) prekių krautuve. Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public-

Insurance, Income Tax
kės Valdyba š.m. rugpiūčio mėn.

GEGUŽINĘ"ponų Grinių ūkyje, 2951 W. 63rd St Tel. 436-7878
Rt. 5, Box 18-A, Lockport, Ill. j

■ Maloniai visus kviečiame daly-1
vauti. Tel. 656-2550. Ponų Gri-
V-ba~'nių tel. (815) 838-8555.

• Tauragės Klubas kviečia; 
visus į pikniką sekmadienį, rug
piūčio 19 d., tuoj popiet Šaulių

Chicago, Ill. — šeštadienis, ,$a urday. August 11, J 9^
i

apkaltino, kad “baltasis žmogus^ 
.vėl kalbėjo perskeltu (dvišakiu) 
liežuviu ir ūž tait-n-ors dgr nesi;

£

Pradėjus Teksas valstijoje siausti audroms, Floridoje tvanku
prieš artėjantį lietų.

/y
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lODOJOJE JUROJAMERIKOteirautis ir perduoti savo telefoną ... ... •. j, anksto. Viliojanti
kaina.

LABAI ŠVARUS 2 butų namas ir

1 šildymai, Brighton Parke. $37,000.
Tuščias sklypas, tinka naujo namo 

statybai Marquette Parke.
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto

Tas stogas,’ gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 2 aukštų mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

VALDIS
REAL ESTATE

2625 West 71st Street

TcL 737-7200 arba 737-8534

is anksto. Viliojanti

garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

garažas. Apie $6,000 pajamų. Nįu- 

nuo potvynių, aluminum langai, ga-

IRANO DARBININKAI PROTESTUOJA PRIEŠ LAIKRAŠČIŲ UŽDARINĖJIMĄ SOVIETU LAKŪNAI “APŠAUDĖ”KARO LAIVUS, BET NEPATAIKĖ
AMERIKA PRIMENA RUSAMS. KAD JAV KARO 

LAIVAI TURI TEISĘ NAUDOTIS TA JURA
WASHINGTON. D.C. — JAV 

laivyno vadovybė praneša, kad 
du Amerikos karo laivai praeitą 
savaitę buvo įplaukę į Juodosios 
jūros vandenis ir plaukiojo įvai
riose minėtos jūros vietose.
—Sovietų lakūnai,- pastebėję- 

i j ’ i ~\+ ■ 'juodosios jūros vandenyse dusybe, kad parlamentas patv.r-1 J J .
ir- ' didesnius Amerikos karo laivus,

t tuojau pranešė- sovietų aviacijos 
1 vadovybei. Prie Amerikos karo

—MES KRAUJĄ LIEJOM UŽ SĄŽINĖS IR ŽODŽIO LAISVĘ, 
— TVIRTINA PROTESTUOJANTIEJI DARBININKAI

TEHERANAS, Iranas. — Pra- mula Telegani buvo ir yra prie- 
eitą ketvirtadienį labai griežtą šingas tokiam dideliam iranie- 
protestą dabartinei Irano vy- čių kraujo praliejimui. Niekad 
riausybei pareiškė organizuoti nebuvo nužudyta tiek daug ira- 
Irano darbininkai. —Mės krau- niečių, kiek tai padaryta pas- 
ją liejome už sąžinės ir žodžio kuriniais šešiais mėnesiais.

Telegani pilniausiai pritaria 
paskelbtai amnestijai. Jis norė- 
tų. kad po amnestijos paskelbi- 
mo nebūtų žudomas nei vienas 
iranietis. Jis norėtų baigti žu
dynes su amnestijos paskelbimu. 
Jis priminė mulai Chomeini, 
kad jis privalo tesėti paskelbtą 
žodį. Jeigu paskelbta amnestija, 
tai ji privalo būti visuotina,. sa- 
ko ajatola Telegani.

Mažumcs koalicijos 
valdžia Italijoje

ROMA. — Italijos premjeras 
Francesco Cossiga ketvirtadienį 
pristatė parlamentui savo suda- 

| rytą mažumų koalicijos vyriau-

M. L. S.

Gausus namų pasirinkimas 
—pietvakariuose- —

BUD R AI TIS RE A LT T 

įvairi apdrauda —INS URANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-

7laisvę, bet ne už valdžios pa- 
—ruoštus- suvaržymus, — pareiš

kė organizuotų darbininkų rink
ti pareigūnai. .

Darbininkai protestavo prieš 
paties mulos Chomeirii nutari- 

‘ mą uždaryti dienraštį-- Ayande-. 
gan. Dar labiau suerzino Tehe
rano darbininkus įsakymas užr 

~ darytį žurnalą Ah'angar. Darbo

tintų ir baigtų šešis, mėnesius 
nusitęsusią valdžios krizę.

Cossiga, 51 metų amžiaus, vai- laivų atsirado apie 30 sovietų 
dančiosios krikščionių demokra- lėktuvų. Jie tuojau pradėjo ma
tų partijos narys ir buvęs vidaus nevruoti aplinkui ramiai tolyn. 
reikalų ministeris. parlamentui į Juodąją jūrą plaukiančius du 

t išdėstė ambicingą programą, ku- 
ri apima pagriežtintas priemo
nes prieš terorizmą, planus apie 
ekonomines reformas ir stipres
nę paramą Šiaurės Atlanto su
tarties organizacijai — NATO.

namuose, 2417 W. 43rd St. Bus 
įvairių valgių ir gėrimų. Gros A. 
Ramonio orkestras. įėjimas 
tik $l, , /i 7 (Pr.)

■ ■ • V^taūto^TDTdziojo Šaulių ' 
rinktinė Chicagoje nuolat suren
gia gražių pramogų, štai ir vėl 
viena prieš akis. Rugpiūčio 12 d'.

orkestras. kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

A
ELECTROS ĮRENGIMAI, 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos.miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greitu 

garantuotai ir sąžiningai. 
___KLAUDIJUS PUMPUTIS - .

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

J A-V-karo laivus.------------------- -

Susidarė įspūdis, kad sovietų 
lėktuvai buvo besirengią pulti 
JAV karo laivus, bet nepuolė. 
Jie sukinėjosi, leidosi iš vienos 
ir iš antros pusės, bet gyvų šo- 

-virrių-prieš-^Amerikos karo lai
vus rusai nevartojo.

Rusiškų lėktuvų tarpe buvo 
ir tas garsusis sovietų lėktuvas, 
kuris pajėgia paleisti ir artile- 
rijos šovinį., -____ -----_

— Amerikos diplomatai reikala
vo. kad atomines kanuoles šau
dantieji lėktuvai būtų skaitomi 
strateginiais lėktuvais, bet rusai 
tvirtino, kad šios rūšies lėktuvai 
tiktai gynybai, puolimams jie 
neparuošti.

Pasisukinėję apie .Amerikos 
,laivus, : -sovietų karo lėktuvai 
pradėjo ! manevruoti. Jie orga
nizavo puolimą, bet tiktai tuš
čiais šoviniais. Bet įdomiausia, 
kad prie karo laivų atsirado ir

to_ vadovaujamos organizacijos kanuolę Įsitaisęs sovietų lėktu-

neteko didokas skaičius redak' 
Cijos ir spaustuvės darbininkų.

OPEN HOUSE SUNDAY

August 12 — 1 to 4 P.M.
6449 S. Rockwell

6: rm. brick bungalow. Basement, 
attic, garage. Low Taxes. Low 30’s. 
-LEO-L.-BARKER_<V ASS.QC_ IN_C_._

5746 S. Pulaski Rd.
767-2562“

t

Laikraščiai spausdino ne tik 
mulos Chomėįni: pareiškimus; 
bet įdėdavo ir aštrias jų kriti- 

---- kasz—Laikraščiai—nemano,—kad 
valdžia pati paruoš įstatymus, 
juos pasirašys įm paskelbs, o 
prokuroras, Jais bęsjyądovauda- 
mas, minėtus laikraščius; .mulai 
Chameini įsakius, uždarinės.

—------ Penki tūkstančiai spaudos-
darbininkų organizuotai nužy
giavo į miesto centrą ir organi
zuotai pareiškė labai griežtą 
protestą prieš spaudos ir sąžinės

"Baltasis žmogus kalba 
su perskeltu liežuviu"

—Sioux—indėnai—ketvirtadieni

bll JOllllo bLLoipclZililH LdjJLl pi C“ j 

burneratoriais. ’' Nau jienos • yra j. 
siunčiamos susipažinimui dvi Į 
savaites nemokamai. ~ - |

Ponia Julija Adackus iš

Į į;

beko pro vinci j oš Kanadoj e, LMA

iZmat šiaurinės miesto apylinkės išvy-
_ _ ___ ___ _ Ir : 

parėmę' Naujienų - ‘ leidimą $17 
auka. Lekui. Taip pat dėkui P. “ 
Bendikui ir M.- šulmistrui iš 
LaSalle už' ankstyvą prehume- 
ratos pratęsimą’- ir už $2 auką 
kalendorhikL-l^k.ui"-jiems:; už 
sveikinimus, ir nuoširdžius; lin- 2. .. L■■ ■ . v_____________ 'kejimus. J. r: , r.*., ■

— Augustas A. Ašoklis, Ci-
Y •• 5- '• < . ^'-4 - ‘ i ’.

šūornenės veikėj ąs ir Vaistiėčių

auka. De'kui. Taip pat dėkui P

LaSalle už ankstyvą prehume-

i >

<T

savuose namuose šauliai rengia 
_ nuotaikingą vasaros gegužinę. 
pKaip“ visuomet, - taip ir šį—kartą 

atsilankę turės daug malonumų 
savitarpyje pabendraudami, pa-i

ko į Daytona Beach. Fla. Ten 
jos sūrias BfUfl^iftriartl Irena

V ' *• f* “ • * r‘ • X —spako namus-Ar' taip pat- išsikė- 
lė gyventi. - - - ;-,v

— Pensilvanijos Lietuviu Die
na įvyks rugpiūčio 12-ąją 1 vai.

sivaišindami šaulių šeimininkių; 
pagamintu maistu ir kiekvienas’ 
pagal’ savo skoriį gėrimais

■ popiet Lakewood" Parke“ Bar- 
riesviHė, Pa.' Programai’ 'vado
vaus/ Juozas Drazdys. Tą dieną 
taip pat' įvyks- Minkų radijo j S1-

nesviliė, Pa. Programai7 vado-

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
" \ • i? MARIJA NOREIEJENĖ i J ; • ■ "

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių pr^ių.

"HiūSTAS'irEUROPOS SANDiMII
A

D Ė MES 1 O •_u e m e i v 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

-Tiktai- $98 pusmečiui autornobiĮįo^

Mė-
BUSSrOPP. — iN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

Liability apdraudimas pensininkam* 
Kreiptis:— - -—■—— 

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVE. 
------- -------- 523-8775 —3—---

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosihos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
• ’ ■- ’■ ■ ' < ■ I. !■'

2501 W. 69th St., Chicago, TH 60629. — TeL WA 5-2737 
v- VALANT LN AS ~ M

TAUPYKITE PIRKDAMI IšFABRIKO" SANDĖUŲ
SEKMADIENI, RUGPIŪČIO 12 D., NUO 8 V AL RYTO

■ . > •

r

' IKI 4 V AL. POPIET
Pirkit dabar dovanas saviškiams ir siuntiniams

• SPECIALŪS BARGENAI TIK PER ŠĮ IŠPARDAVIMĄ
• SAULĖS" SUKNELĖS — buvo $13.50 dabai- $3
• DAUG NAUJOS ŠILTOS APRANGOS
9 15 YARDŲ NAILONAS 108’ platumo — $5
• JUOSTOS IR TĮSTANTI MEDŽIAGA — 2,3 ar 5 

centai nž yardą
• CHALATAI, PIŽAMOS, KELNAITĖS, SUKNELĖS 

IR KITA
Specialus Įvairios Medžiagos Gabalu Maišelis tik SI.

1022 W. VAN BUREN STREET
PRANEŠKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO AfttIMAlilAIS 

Didelė automobiliams aikštė vėltui .

kestras. Kaip girdėto sios-ge
gužinės daug kas’jau seniai lau
kė. Taigi ji jau čia pat. Į gegu
žinę kviečiami visi, kas tik nori

mas namas ir taverna. Dėl informaci
jų skambinti, tel. 776-4956.

f

geroje nuotaikoje praleisti sek-

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

madįenio popietę. Laukiami vi-
Pi Vn. -

Zarasiškių piknikas įvyks

Vyčių salėje ir sodelyje, 2455 
»W. 47 gat. šokiams gros Vens- 
kaus orkestras. Bus gausus fan
tasmagorijų šulinys, pumpuš- 
kų virtuvė, na, ir dar ko ekstra. 
VišOrialdniai kvfėčiami^paš^za^ 
rasiškius praleisti dieną grar 

! žioje nuotaikoje. Bet teks su
mokėti vieną doleriuką įėjimui. 
Kviečia Valdvba.

• SPECIALI 20% NUOLAI
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re
tėželiai, žiedai, gintariniai karo
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženklu 

| kolekcijas. Mokame aukštas 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

Juozo šmotelioATSIMINIMŲ SKIRSNELIAI
Graži, lengvai skaitoma i 

įdomi 250 puslapių knyga su 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuvia 
skirsnelių mėgėjai, prašomi ai 
vykti ir knygą pasiimti. Kitu 
gyvenantieji prašomi užsise 
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago. 60629.

— Grupė Amerikos Kongrese 
atstovų atvyko į Hanojų, sav< 
akimis matyti ten susidariusia: 
gyvenimo sąlygas.

CASHIER
Hours 5 AM — 2 PM

Benefits -Profit .Sharing Plan. Paid
Medical - others.

SOUTH WATER MARKET

SALARY BASED ON EXP.
Call CRAIG 829-7700

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

MAINTENANCE
Someone to take charge of building 
maintenance, i ncluding machine & 
electrical repair for small business.

733-3313

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

z

Ši

A. T VERAS
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siimtiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avę.;;

*

Chicago, 111. 606S2. Tel. YA 7-5980 

-------------------------------------------------

S
M. ŠIMKUS X f ■ - -

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

Taip pat daromi vertimai, gimini y 

šymai ir kitokį blankai.

4259 s. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminię 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

šymai ir kitokį blankai.

KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau 

padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons< 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
šleista knyga su legališkomi? 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje (

.1739 South_Halsted St,_Chica j
go, ILL. 60608. Kaina $3.00,1

£

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

HOMEOWNERS POLICY
F. Za polis. Agent 
3208'/2 W. 95th St 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-8654

JTATI r*«B

ItllVftANCt

State Farm hre and Casualty Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Anodais 

2649 West 53rd Štraet. 

Tai. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais teL RE 7-5047. 
Raštinė veikia jau daugiau kalpj

Trečiadieniais iš anksto susit>-

40 metų, patarnaudama klientams. ( 
-------------------- ----- ==j

I - --------

i

laisvės-suvaržymą. Demonstran
tai ^reikalavo, tuojau, panaikinti 
prokuroro nutarimą ir leisti už-
darytiems laikraščiams ’vėl pa-

dažo karo žygio spalvomis, bet 
reikalauja, kad “baltasis žmo- 
gus” atsiprašytų?--  ------ —--—

Pat Apodaka, kuris yra Di
džiojo Baltojo Tėvo (prez. Car- 
terio) patarėjas, telfonavo Sioux 
giminės vadams Laramie forte 
Wyoming valstijoje, pranešda
mas, kad jis negalės su jais susi
tikti, taikos pypkę iršrūkyti ir

sirodyti. Spaudos darbininkai ir su 3a’s išdiskutuoti (kaip indė-
studentija protestuos. prieš mi
nėtos rūšies sąžinės priespaudą.

Uždaryti laikraščiai abejoja, 
ar prokuroras turi teisę užda
ryti ilgus metus ėjusius laikraš- 
čius. Prieš spaudos laisvės su
varžymą pasisakė tikrasis Ira- 
no ajatola (šventasis žmogus) 
Mohammed Telegani, 72 metų 
amžiaus. Jis pripažįsta didelius 
mulos Chomeini nuopelnus dva
sinėje srityje, bet jam atrodo, 
kad niekas neturi teisės varžyti 
sąžinės ir spaudos laisves. Mo
hammed Telegani pritaria spau- §ym0”.

nai tvirtina) ■prieš 111 metų 
duotą, bet sulaužytą pažadą 
duoti jiems teises į žemę Juo- { 
duosiuose Kalnouse — Black 
Hills. . ;
—Apodaka paneigė, .kad jis _ ža- 
-dėjęs vykti i Fort' Laramie, bet 
John King Jr., vienas iš šimto 
įtūžusių vadų, atstovaujančių 
aštuonias Sioux, rezervacijas 
Dakotose, Nebraskoje ir Monta-
noje, pasakė, kad “toks Baltųjų 
Rūmų nusistatymas nėra gra
žus. Mes reikalausime atsipra-

— Geriausias Richard Nikso- j 
no patarėjas buvo gen. Alexan- j

atsista-'
der Haig, bet ir jis patarė tuo
metiniam prezidentui 
tydanti.

MOVING
Apdrausta* perkrauetymu 

U Jvairiv Atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 176-1882 arba 376-5996

įf

j

k, /
— Amerikos karo vadovybė

mano, kad rusai pamažu stipri- .SKAITYK PATS IR PARAGINK 
na savo pozicijas Kabule, Afga-' DAR KITUS SKAITYTI 

. nistano sostinėje. • DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS*’
DAR KITUS SKAITYTI

. _________>,'

I — HAUJJIMOt, CHKĄM VILL Friday, August 10, 1079 1
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VIENA DIENA NUŠAUTI TRYS FEDERALINIO BIURO ATSTOVAI
—_ _____ -UGNIAGESIAMS PAVYKO APGESINTI
________________ IDAHO MIŠKU GAISRUS

WASHINGTON, D.C. — Pra
eitą ketvirtadienį savo krašte 
gyvybės neteko trys Federalinio 
Investigacijos biuro agentai. 
Istorija rodo, kad tiktai 1872 
metais žuvo toks didelis parei
gas einančių

i

dos darbininkų demonstracijai 
ir pritaria jų reikalavijnams. 
Jam atrodo, kad uždaryti laik
raščiai turėtų būti atidaryti ir 
leisti redaktoriams tęsti savo 
darbą. Mula Telegani iki šio 
meto nesikišo į einančias ira
niečių kovas, bet jis dabar pa
reiškė savo nuomonę,

TELEGANI NEPRITARIA 
ŽUDYNĖMS

šio spaudos konflikto metu 
paaiškėjo, kad vyriausias Irano

Mula Chomeini jau 
nužudė 422 žmones

TEHERANAS.— Vakarų dip
lomatų žiniomis, ginkluoti Irano 
darbininkai sulaikė tris ameri
kiečius ir 14 kitų svetimšalių, 
kuriuos per 12 valandų išlaikė 
įkaitais, besiginčydami savo tar
pe dėl pamokėjimo juos palei
džiant be fizinės bausmės. Visi 
17 sulaikytųjų buvo Morrison

gas einančių žmonių skaičius. 
■Du neteko gyvybės Kaliforni
joje, EI Centro miestelyje, o vie
nas L — . - ----- -buvo nušautas Clevėlande.

Pareigas eidami žuvo 'rJames 
Robert Porter, Charles W. El
more ir John L. Oliver. Jie buvo 
nušauti, kai nuvyko ištirti nusi
kaltėlių.

Melvin Guyon Clevelande pa
skelbtas pačiu pavojingiausiu 
ginkluotu nusikaltėliu. Įsakyta 
jį suimti pirma pasitaikiusia 
proga. Clevelande agentai žino-

Knudson inžinerijos kompanijos ]^ur buvo pasislėpęs Melvin

Z" S

KALEN DORtLIS

Rugpiūčio 11: Klara, Tibur- 
tas, Nelda, Putvinas, Jauskaldis. 
^Rugpiūčio 12: Hilarija, Graci- 

lijus, Laimė, Danguolė, Dau
baras.

Saulė teka 5:53, leidžiasi 7:58.

Orės pragiedrės.

tamautojai vienoje statybos ba
zėje 25 mylių atstu į vakarus 
nuo Teherano.

Pačioje sostinėje Teherane 
sargybiniai šaudė į orą, norėda
mi išsklaidyti susirėmimus tarp 
tikybinių fanatikų ir tūkstan
čių demonstrantų, protestuojan
čių, kad valdžia persekioja spau
dos laisvę.

Tabrizo mieste sušaudyti dar 
šeši buvę šecho slaptos policijos 
SAVAK agentai, nuteisti mirti
mi už kalinių kankinim ir už- 
mušinėjimą. Jų nušovimu Irane 
nuo vasario mėnesio jau nu
bausti mirtimi 422 žmonės,

Guyon. Keli agentai priėjo prie 
namo, o John Oliver priėjo prie 
buto, pareiškė, kad yra agentas 
ir nori pasitarti su Guyonu. Pas
tarasis paleido kulką į Oliverį, 
jį nušovė, o pats per langą šoko 
žemyn. įlindo į krūmus ir dingo.

Kalifornijoje toks James Ma
loney užsuko į FBI raštinę Ei 
Centro miestelyje, kur turėjo 
pasimatyti su vienu agentu. 
Bet tik į vidų įėjus šaudė į agen
tus. Kai jie krito nušauti, tuo 
pačiu ginklu jis nusišovė.

VYKUSIAI APGESINO 
IDAHO MIŠKUS

Izraelio nepaliks 
arabą valiai

■WASHINGTON.— Pre
zidentas —Carter ketvirtadienį 

, įtikino Izraelio ambasadorių Ev- 
ron, kad JAV nesirengia palikti 
Izraelio likimo arabų valiai.’Jei- 
2ju reikalas bus svarstomas sau- 

Į gumo taryboje, tai JAV diplo
matai gaus įsakymą vetuoti. 
JAV nori, kad Izraelis būtų pati 
kultūringiausioji Artimųjų Ry
tų valstybė. Bet prezidentas no-

. m2 4 1 n T ]-T 1 O Į

Valdžia sustabdė 
bėgimą iš Vietnamo

HANOJUS, Vietnamas.— Vy
riausybė ėmėsi priemonių su
stabdyti žmonių bėgimą iš Viet
namo;—Pakraščių- -sargyba —ir

| ri, kad Izraelis taip pat laikytųsi 
duoto žodžio. Prezidentas labai 
plačiai kalbėjosi su ambasado
rium palestiniečių klausimu.

Prezidentas pareiškė, kad jis 
visai nemanė pripažinti Arafa-

aviacija neišleidžia mažuose—Laiz 
vėliuose bėgusių žmonių. Grį
žusiųjų valdžia nebaudžia, bet 
liepia eiti dirbti.

Palestinos atstovais. vas. Jis paleido kelis šūvius,
BOISE. Idaho. — Ugniage

siams, traktorininkams ir heli
kopterių specialistams pavyko 
gerokai apgesinti didžiuosius 
Idaho valstijosmiškus----

Specialiai parinktose vietose 
traktoriai ir buldozeriai praka
sė dideles grabes, kad gaisrai iš 
vienos srities nepersimestų į ki
tą.—Į
laistė duobių irmiškų pakras- r vertės kckainoUr areštuotąją skubiai nusimovė. Jis buvo 

trys P

r
Su kepure teisme

TrafikoNORFOLK. Va.
teismo teisėjas, perspėjęs, kad 

’ šiame teisme niekas nedalyvau
ja kepure apsimovęs. įsakė rabi-

bet tuščius. Atrodo, kad sovietų 
lakūnams būtų pažįstama Ame
rikos karo laivo išvaizda. Jeigu 
sovietu karo vadovvbė išakytu 
pulti, tai kad lakūnai galėtų 
atskirti Amerikos karo laivus 
nuo kitų.

Juodojon jūron buvo įplaukę 
du šeštojo laivyno naikintuvai 
“Caron” ir “Farragut". Juodu 
nuplaukė į_rytus, pasisukinėjo 
tuose vandenyse ir. nekreipda
mi jokio dėmesio i sovietų karo 
lėktuvus, net neatsakydami į 
rusų “sveikinimą", plaukė tolyn, 
o vėliau išplaukė iš Juodosios 
jūros.

Konfiskavo kokaino, 
verto $1.5 milijono

CHICAGO. — Šią savaitę, po- nui Jošua Sackett, 24 m. a„ ap- 
narkotikų > nuoginti savo galvą, 

kon- _.
do-, savo tikėjimo simbolį — jarmul-

ra dienų pakrėtus 
kontrabandininku l'zdus.

Vėliau malūnsparniai ap fiskuota pusantro milijono

čius chemikalais, troškinančiais 
liepsnas. Atskyrus degančius 
miškus nuo nedegančių, tada 
imtasi gesinti atskirtuosius. At
rodo. kad šis metodas yra pats 
praktiškiausias, nes pavyko ap
gesinti didelius plotus. Dabar 
jau galima pasakyti, kad Idaho 
miškų gaisrai kontroliuojami.

• ~abandi'ta\ k

Ginčas dėl Laetriles
BOSTONAS.— Massachusetts 

Aukščiausias Teismas nuspren
dė uždrausti leukemija sergan
čio 3 metų amžiaus vaiko Chado 
tėvams jį gydyti medicinos ne
pripažįstamu tikusiu vaistu Lae
trile ir iš pasigailėjimo, norėda
mas vaiką gelbėti, teismas nu
tarė vaiką paimti valstybės glo- 
bon, kad galėtų gydyti pripažin
tomis chemoterapijos priemonė
mis, bet tėvai Richard ir Diana 
Green vaiku vežini pabėgo j Ti- 
juaną," Meksikoje, tęsti gydymą 
abejotinu Laetrile vaistu.

I

nežiūrint 
kokios rėligijos jis esąs. Rabinas

e bu-Į atvykęs į teismą protestuoti dėl 
vo pagauti apgaulės būdu: vie-i jam policijos išrašyto trafiko 
nas kovos su narkotikais agen- j tikėto. Nors nuo baudos už ri
tas, susisėbravęs su Arizonos j ketą teisėjas--atleido, bet orio- 
kontrabandininkais. jiems pasa
kė. kad Chicagoje iš narkotikų 
galima padaryti gerą bizni. Taip 
vieną atviliojo į Chicagą, parda
vė 500 gramų kokaino už $33,000 
ir rengėsi didesniam bizniui už 
pusantro milijono dolerių. Tada i 
policija paėmė ši reikalą Į savo 
rankas ir areštavo kontraban
dininkus.

doksas rabinas žadąs skųstis Vir
ginijos teisių komisijai už jar- 
mulkos įžeidimą.

Dot-

Siūlo Chrysleriui $750 
milijonu paskolą

WASHINGTON. D.C.
roite buvusieji federalinės val
džios specialistai, išstudijavę 
dabartinį turtą ir susidariusią 
pagamintų bet neparduotų au
tomobilių padėti, pasiūlė Chry
sler bendrovei 750 milijonų do- 

I lerių paskolą, f
— Manoma, kad Wyoming ir i 

Montanos

— Sovietų valdžia taikosi prie 
Irano naftos, bet tuo tarpu iš 
Irano mažai eksportuojama ra
finuotos naftos ir degalų.

Chrysler vadovybė prašė vie- 
valstijose panašiu ’ no bilijono, bet vyriausybė at- 

metodu bus apgesinti miškų’ sisakė tokią sumą skolinti. Spe- 
gaisrai. Stiprus buldozeris, pa- cialistai yra įsitikinę, kad su 
sirodė. yra gats geriausia prie- siūlomais milijonais 
monė miškų gaisrų plėtojimui gali atsilaikyti ir skolas laiku 
sustabdyti. - grąžinti. - -

1

Chrysler

i

Amp? kos 
norė'

no vadovybė 
rusams, kad 

vi jūra nėra sovietų eže- 
bt’ didokas tarptautinių

onmind

ras.
vandenų plotas. Į Juodąją jūrą 
gali Įplaukti kitų valstybių pre
kybos ir transporto laivai.

Turkija. Graikija ir Rumuni
ja amerikiečiams labai dėkin
gos. kad jie kartas nuo karto 
pasiunčia į Juodąją jūrą kelis 
Amerikos karo laivus, primin
dami jiems, jog tai ne “rusų eže
ras". kaip sovietų spauda daž
nai parašo, bet didelis tarptau
tinių vandenų plotas, kurį gali 
naudoti visos valstybės. Rusai 
neturi teisės svetimų laivų su
stabdyti ar uždrausti jiems ten 
įplaukti. '* - i: • i
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