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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 
/
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vai. ryto’ 
6:30 vai.

F The First and CrecUest \
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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.
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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

I
t
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lietuvių:III metai
žintos. Tačiau, kada jie atplėšė vokus, pastebėjo, kad tie

Stalecke

vienintelis
mental Security Income)

Tai

suorganizuotas s'

i n Ims kiši’

Kalendorius.
i

JUOZAS AMBRAZEVIČIUSi aš išlipau pritr Archer ir
ir

yra

vokas siL&ąskaitomis ir pint. -pįnasi, kad nekilnojamo turto mokesčiai nebūtų padi- pos -9, Kurmies, suradęs kelio- tuviu tautai?-Jie esą nuo
i • t • • ii* *■

£

1

buve
ali-

JI

naujausias
y*

y

vyro

Piš

Aš kruptelė-

režimujei
Ji gryna sąžine ir su nepajudina-Ta

I

■K
♦ 1

MOTERIS SIBIRO
VARTUS?’^

B#.-

cijos praktiką atlikti 
county ligoninėje.

iI

demokratiškumu
... po, to, kada laisvės są-

Žodis priklauso Lietuvių Žur
nalistų Sąjungai.

8 0

visuomenę, kad 
laikinoji

goninrivisame pasaulyje.
Medicinos

* *

mano 
Aš

Klausimus ir medžiagą siysti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632 
X

ei.

IIK1IIIKI1I1I11I11CK
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS 

s ■ ■ b ■ muilinimu

ras-
pristalytas j

K1

slovakij o j e, bet1 tuo- - pačiu ir 
vietų išprievartautoje 
voje?

>!

buvo nei daugiau nei mažiau 
lyg jūroje skęstančio laivo įgu
los šauksmas “S.O.S.” Tik maty
kite, kaS^^feė^^^O.S.’-^pobū- 
džio atsišaukiiĮi^tarpe kita. ko)

bausmę už aktyvų priešinimąsi patriotė lietuvė moteris,
pl.t t Tint-iiTrmA Tr/Sn ■ , • t v • • 1 j.“___

metų išbuvęs “laisvėje” — pra- rojiškai, siekianti savo užmojo:

solidarumu ir talka” (pabrauki
mas mano. — V.B.).

Ar pasiekė šitas, (čekų-slova-

džio atsišaukiiĮ}£,4tarpe kita. ko) 
buvo-pasakytcK mes čekų-ir- 
slovakiį-s žunj^įįstai kreipiamės

darbui
vadovaujamą

ančių LA F pri-
iki

“iš pa-

.naro grįžimo, visa 
uvū 3 būtų suteikta

mirties Soė. 
man, pašalpą. 

Dabar esu “senior sitizen”. Ma 
"no^^žįstama po vyro mirtiės 
gauna išmokų tiek, kiek jos vy-

juos Į pasauks 
opiniją. 'Mės;.
šimtmetį, kųii!s; 7.,

vo priversti emigruoti. ... kurie 
likome tėvynėje — ilgus metus 
tęsėme irLtebetęsiame kovą su 

ne tiktai dėl egzis
tencijos, bet už teisę gyventi su

esamose
įmanoma. Tie, kurie šiuo reika
lu rūpinosi ir dirbo, neatsisakys 
daryti ir daugiau žygių, kai to 
.bus-reikalingą,_____ ,_________

aš bandžiau per autobuso vi
durines duris išlipti, vėl tie 
juodžiai prie manęs lyg prili
po

atlikęs 25-kių metų kalėjimeu reifcaiu. Tai nepaprasto ryžto 
bausmę už aktyvų priešinimąsi! patriotė lietuvė moteris, neat- 
okupantui Lietuvoje, vos porą j laidžiai, sakyčiau — tiesiog he-

J -V”! •

(Tęsinys)
Kai laikinojį-^yriausybė ne-

Greffe

.mokyklą baigę 
laiko sau didele garbe būti iš- 
rinktais intershipą ir reciden.

šioje
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS

PAJAMOMS PAPILDYTI IŠMOKOS (SSI) 
(Su;:,!

ru iridicsixiės fvalinės vbUzios išmokos uz- 
krinti minimalines pajamas vyresnio amžiaus žmonėmst!

ir nedarbingiems asmenims.
Šias išmokas gauti turi teisę toki asmenys:
1) Viengungiai arba nešliai-ės, gyveną kitų asmenų

nam lose, jei jų mėnesinės pajamos neviršija $146.27
2) Nevedęs ar našlys-lė, gyvenąs savo nuosavame 

name, jei jo mėnesinės pajamos neviršija $209.80;
3) Vedusių pora, gyveną, nuosavame name, jei jų 

mėnesinės pajamos neviršija $304.10.
Jūs galite turėti teisę į šią išmoką ir jūs apie tai ne

žinote. Papildomų informacijų dėl SSI, skambinkite Tele 
Service Center, 725-8838, jei jūs gyvenate Chicagoje. Jei 
jūs gyvenate Evanstone, skambinkite tel. 328-2381.

Jei jūs gyvenate šiaurinėje Chicagos dalyje, užeiki
te į Social Security ofisą, esantį 2444 West Lawrence. 
Tel. 989-3403. ” . .. . •"

Jeigu jūs gyvenate Evanstone, užeikite į Social Se
curity ofisą, esantį 820 Church Street. Tel. 328-2381.

-Jeigu jūs gyvenate-^rigton-Parke, Bridgeporte ar
ba Town of Lake rajone, užeikite į Soscial Security ofi
są, esantį Achsland Avė. ir 49 St. kampas.

Jeigu -jūs-gyvenate-Marquette-Parko- rajone, tai už
eikite į Soc. See. ofisą, esanti 9530 S. Western Ave.

Jeigu jūsų pajamos šiek tiek didesnės, negu čia aukš
čiau trijose kategorijose išvardintos, jūs gal būt visdėl- 
to galit būti kvalifikuoti i valstijos papildomą programą. 
Tuo reikalu galite kreiptis į Illinois Department of Pub
lic Aid įstaigą.

Jeigu jūs gyvenate Chicagos 
te kreiptis

iaurinėje dalyje, g 
asmeniškaį_ąrbą_ paskambinti_Public_ Aid įs-_ 

taigai, esančiai 5822 North Western Ave, tel. 275-1200. 
---- Jc-igir-jūs--gywenate EvanstonectaT apiankykite^tą-pa” 
čią įstaigą,-esančią- 5822 N. Western Avey arba paskam- 
binkįte telefonu 800—972-5829Į _____ '

SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKOS-
----- ~ ~(Social Secirity PaymentsĘNĘ

Socialinio draudimo administracija išėjusiems į po
ilsį, išdirbusiems nustatytą metų ketvirčių skaičių, kas 
mėnesį moka pensijas, pagal jų turėtų uždarbių 
Atatinkamas išmokas Soc. See. administracija kas 
nesi moka nedarbingiem (disabled) asmenim ir jų išlai- 
kemiems šeimos nariams.

Kas mėnesį išmokos taip pat mokamos mirusiųjų

suma.
mė-

darbininkų Palionims (našlėms, vaikams).
Papildomų informasijų galite gauti paskambinus 

Tele Service Center, tel. 725-8838, jeigu jūs*gyvenat Chi
cagoje.- J.eigtL jūs gyvenate. Evanstone,. skambinkite tel. 
328-2381.-

MEDICINIŠKA PAGALBA
(Medicare Program)

Mędicere 1 dalis. <Part A) yra nacionalinė subsidi
juojama, ligoninės' apdraudos programa tiems žmonėms, 
kurie yra 65 metų ar vyresni. Ta programa padeda mo- 
-kėti-išlaidas už ligoninėje suteiktą papalbą, už pyvenimą
senelių namuose ir ūž pagalbą, gautą iš namų sveikatos 
agentūros. . . .. .

Medicare II dalis . (Part B) medicinos apdrauda 
spmka tik gydytojų Sąskaitas, padengia medicinos ir kt. 
išlaidas, šiuo minėtu ūž mėnesinę premiją reikią mokėti

NEKILNOJAMO turto mokesčių mokėtojų 
DĖMESIUI

Šiomis dienomis daugelis namų savininkų gavo iš 
Chicagos Cook County iždininko nekilnojamo turto mo
kesčių sąskaitas, tikėdami, kad tos sąskaitos bus suma-

mokesčiai padidinti 10%. Gal kai kurie namų savininkai - . v • i e i f • •pajėgs tas mokesčių sąskaitas apmokėti, bet, Chicagoje 
yra keli tūkstančiai bedarbių ir pensininkų, kaip jie ga
lės tokias padidintas sąskaitas apmokėti?

žinovai sako, kad Chicagos miestas jau yra priėjęs 
prie bankroto. Kyla klausimas, dėl ko? Unijistai, moky
tojai ir kitų profesijų darbininkai streikuoja ir laimi al
gų Padidinimą. Pvz., mokytojai gauna atlyginimą už 9 
mėnesių darba nuo $16,000—$23,000 į metus. Ne gana to, 

I: ......mokytjams ir jų šeimų nariams miestas turi mokėti 
už mediciniškus gydytojų patarnavimus; taip pat ap
mokėti už akinius, klausos aparatus bei už dantų gydy
mą, kurie kainuoja kiekvienam po keletą tūkstančių do
lerių. '—-

Tokias pačias sąlygas turi unijistai policininkai ir 
ugniagesiai bei kiti miesto darbninkai. Tą pati turi ir Po
litiniai darbinnkai, kurių Chicagoje yra virš 40,000; kai 

į kurie turį net nuo 1 net 3 skirtingus darbus, pvz. seniūnai, 1 1 legislatūros nariai ir kt.
Chicagos miestas iki šiol neturėjo didelio biudžeto, 

i bet dabar jau . turi tokį biudžetą, kuris viršija 1 bilij'oną 
40 milijnų dolerių. Pažymėtina tokį miesto biudžetą pa- 
tvirtina; tai per metų laikotarpį paskirtas sumas jie tu
ri sunadoti. Jeigu liktų likučių, tai sekančiais metais jie 
negalėtų miesto biudžeto padidinti.

Lietuvių -namų savininkų organizacij os tuo—reikahū 
Haisted g-vės, čiuptelėjau savo] turėtų susirūpinti. Gal viena Marquette Lietuvių Namų 
kišenių. Pasirodė, dingo mano Savininkų draugija su pirm. J. Bacevičių daugiausia rū-

gaiš... Tik transferis liko, nes 
jį buvau įsidėjęs į marškinių 
kišenėlį, tai galėjau dar namo 
progą namo parvažiuoti.

Po poros savaičių turėdamas j mų savininkų organizacijų vadovai nėra tokie aktyvūs 
eikaių “Varpu” R. e. įstaigoj ap^mlrmariipekonommlus ir socailinius interesus. Reik- 

va-
prie

dinti ir kad gyvenamą rajoną geriau policija apsaugotų 
nuo kriminalų ir kitokių negerovių. Kitų lietuviškų ko
lonijų (Cicero, Bridgeporto, Brighton Parko ir kt.) na-

Prašome nepripažinti 
laikinosios vyriausybės . . .

Vokiečių akcijos lietuviu ran 
korn sutrauktai galima minėt 
tokią įvykių eilę:

(1) SS generol u g
ris, atvykęs į Kauna pirmom 
karo dienom, rūpinėsi likviduo 
ti žydus ir tam darbui patelki 
Klimaičio vadovaujamą parti 
zanų grupę, nes 
klausomybėje.
vyriausybės

I
i 
r 
F“
■I 
r 
1
■

f
į 
į
I t į 
f 

r 

f
I

I I ■ 
t
I 
A 
į 

I

*

I I
I

I II
f
I
7 
r
| 
I
i

t I
i ■

f M
■

f 
į
i A 
F

valdžia Lie- 
vokieėiu 

karinės vadovybės rankose”.
“Rinkdami lietuvių parašus, 

iniciatoriai įtikinėjo, kad laiki
noji \ yriausybė pražudysianti 
Lietuvą, eidama su Vokietija į 
konflikki, o vienintelis kelias 
jai išsigelbėti eiti išvien su Vo
kietija” (Į Laisvę 19f»l Nr. 26- 
63). — Argumentas lygie.i tokis 
pat, kaip ir Justo Paleckio, įti
kinėjusio eiti išvien su Sovietų 
Sąjunga.

Kurmio 
tas tuojau buvo 
Berlyną. Spaudos konferencijo
je užsienių reikalų ministerijos 
•jiautics šefas dr. Schmidt, pak- 
lasustas, kada bus leista K. Škir
pai vykti i Lietuvą, atsakė tu
rįs žinių, jog “ne visi lietuviai 
pripažįsta tą vyriausybę, kurios 
prieky tapau pastatytas" (K. 
Škirpa). Tai buvo aliuzija į 
Kurmio raštą, nors pats raštas 
nebuvo čia cituotas-

Tuo raštu vadinamų volde- 
marininkų veikla nesibaigė. 
“Voldemarininkai, kurių vieni 
buvo' išėję iš komunistinių ka
lėjimų, kiti atvykę iš Vokieti
jos, buvo priešingi laikinajai 
vyriausybei ir skelbė, J(ad 
jiems, voldemarininkams, 
atėjęs laikas perimti vadovavi-

laikinosios 
KHmaitis buvo iš

kviestas ir gen. Si. Pundzevi
čiaus ir gen. M. Rėklaičio buvo 
paveiktas nuo tos akcijos ir pri
klausomybės Staleckeriui atsi
suk rii.

(2) Gestapo ’eit
pėdielis Kurimics metė politinę 
meškerę į vadinamuosius vol- 
dem arininkus. ‘Baugumas jų 
buvo sėdėję bolševikų laikais 
kalėjimuose, jei nebuvo suspė
ję pabėgti Į Vokietiją. Su ka
ro pradžia išleisti Į laisvę, jie 
negalėjo susiorientuoti politinė
je padėtyje. Prie jų prisidėjo 
būrys avantiūristų. Jie visi pa
kliuvo Į klaipėdiečio SD parei
gūno. Kurmies Įtaką ir, jo (bei 
kitų SD pareigūnų) vadovauja
mi, pradėjo, . . . Organizuoti lie
tuviškus nacionalsocialistus” (Į 
Laisves 1961 Nr- 26-63). Ir lie-

V0LDEMAR1NINKAI VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS METAIS

metų priverčiamųjų darbų la
gerio Sibire, o po to — dar pen
kiems metams Sibiro tremties. 
Vadinasi: po 25 metų žiauraus 
sovietinio kalėjimo, dabar dai' 
15 metų--vergijos—Lietuviškieji. 
veiksniai ir veikėjai čia, ypačiai, 
Los Angeles, darė kiek pastan-J 
gos apėmė: rinko parašus- peti—j-

kų žurnalistų) atsišaukimas išei
vijos Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gą —“tartamai apimančią lais-' 
vojo pasaulio lietuvius žurnalis
tus, susispietusius, to vardo są
jungos apimtyje?“' Ar ir kada

į viso '.pašaj4^ štofcgas, o per 
rip-višuomenės- 

nergy^endme de- 
______„r,^-Į^ąHfeėne bai
siausias iš visžą!šąiies isto
rijos dekadų; y^dnšuĖięšyetima 
jėga sutrukdėt-sujungti socializ- 
-mą—su—demnkratiškuinu”, To- 
liau: “
jūdis Čekoslovakijoje buvo prie
varta sunaikintas (1968 m. so
vietinių tankų jėga. — V. B.), 
šimtai tūkstančių mūsų tautie- 
čių tapo aukomis iki šiol savo 
dydžiu mūsų šalyje nebuvusių 
represijų7 (koks panašumas su 
sovietine represija Lietuvoje! Į

prabils Lietuvių žurnalistų Są
junga (išeivijoje),' atsiliepdama 
į čekų-slovakų pagalbos šauks
mą,. pasmerkdama laisvos spau
dos užgniaužimą ne tik Čekc-

Lietu-

ti-savo-pozicijas,, sukvietė įvai
rių politinių grupių atstovus ir 
visuomenės veikėjus (viso apie 
60, tarp jų buv. prez. K. Grinius, 
buv. min. pirm. A. Tumėnas. 
Red.))., kuriems išdėstė vokie- 
ičų reikalavimus ir savo atsa
kymai Laikinosios vyriausybės 
nusistatymui buvo visuotinis 
pritarimas.

Tokis pat pritarimas rezo- 
lią. Per gen. Stasį Raštiki ji at-'1 m as. Tokis pat pritarimas rėzo- 
sakė Greffei: jeigu vokiečiai 
būtinai nori, jie gali laikinąją 
vyriausybę panaikinti, o savo 
valia, ji nesutiks pasitraukti ir 
išduoti—nepriklausomybės.—lai- 
mėtos sukilėlių kraujo ir gyvy- 
bės aukomis. Dr. Greff e išvyko 
į Berlyną savo grasinimo ne
įvykdęs.. 0 laikinoji - vyriausybė 
tuo tarpu,, norėdama pašitikrin-

cijoms, siuntė jas atitinkamiems siskubino paklausyti, 
Amerikos valdžios pareigūnams. Į ėmėsi grasinti represijomis ir 
prašydami laisvės Baliui Gaudavę pusės dienos terminą, jo 
jauskui. Kiek tai padės ar ne — reikalavimam įvykdyti. Po kar- 
sunku pasakyti; kol kas atgar-»štų pasitarimų, ar eiti oportu- 
siai daugiau neigiami, negu tei- nizmo keliu ir priimti tai, kas 
giami. Bet — padaryta tai. kas‘stipresniojo “geruoju” siūloma.

sąlygose padaryti buvo t ar stovėti savo užimtoj idealis
tinėj pozicijoje, laikinoji vy
riausybė pasirinko antrąjį ke-

lika oolitiniu nenuovoku, kuriu 
tarpe buvo ir paties gestapo 
agentų, paėmė iš ju parašus po 
vienu raštpalaikiu” (K. Škirpa), 
kuriame buvo': “a. Prašoma, 
kad sukilėlių paskelbtoji Lietu- 
vos laikinoji vyriausybė vokie- 
čių nebūtų pripažinta, nes ji su
daryta ir paskelbta be lietuvių 
nacionalistų ir jų vado žinios, 
b.) Siūloma iš viso nepripažin
ti jokios Lietuvos vyriausybės,

seniai jau buvę vokiečių nacio
nalsocialistų draugai, kai tuo 
tarpu laikinojoje vyriausybėje 
beveik visi esą aiškūs antina- 
ciai. Tokios nuotaikos vyravo 
viename ekstremistiniame vol- 
demarininkų sparne”.

(Bus daugiau)

T 
savo reikalus sutvarkyti, 
žiavau Archer Avė., o 
Kedzie gatvės įlipau į kitą au
tobusą, Šį kartą keleivių nebu
vo per daug .todėl gavau pato, 
gią sėdimą rietą—prie—lango,. 

išsitraukiau
su-

tų visiems pavyzrį imti iš marųuetteparkiečių.
i- ęĄ - Pr. Fabius..;

J . - 3; ' * ’''.A -

7S8.20. Jeigu jus esūte padengti Šoc. See. įstatymo, jūs Gerai įsitaisęs?
turite teisę į Medicares T dalį (PartLA). Kiekvienas 65 “Naujienas” ir pradėjau

žinias 
atsisėdo

r ■ • 4 _ ' _ . __ , --y > i į t ■ ■ '

turite teisę i Medicares I dali (Part A). Kiekvienas 65 
metų.ar. vyresnisSgajįį-apimogėt už -Medcare-II dalį (Prt

i; /i lCB) premiją ir gauti lengvatas.
Daugiau-informačijų galite gauti paskambinus Tele 

Service-Center telefonais nr., esančiais telefono knygoj 
Social Security skyriuje. ’

sikaupęs
skaityti. Prie manęs
jaunas juodukas. Jis viena ran 
ką atsirėmė Į sėdynės atramą^ 
o jo kitą ranką pajutau, kad 
krapštosi prie mano dešinės? 
kelnių kišenės.

APIE. COOK.;C,OUN7TY___
LIGONINĘ

“Evaristony -=-‘ Cook County 
ligoninė Cliicagcje yra visiems 
plačiai žinoma, kaip gera 

f -y-

JEI JŪS NORITE SIŲSTI ■
SIUNTINI - DOVANA I LIETUVĄ IK USSR DALIS J 
------ NA UDOK1TĖS PATARNAV1AIU PLAČIAI------ ■ 

—ŽINOMOS^ FIRMOS--------- ---------- T
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC?

(LICENSED BY VN EsPOSYLTORG) 

VYRIAUSIA ĮSTAIGA ,3f

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — Tel.: 581-6590—581-7729
Siuntiniai, siunčiami per musų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas? Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, joserasile žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
Įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ii sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

________ I MOŠŲ SKYRIAI:

126 Tilghman Street______ __ ___ALLENTOWN, r-A. 
BALTIMORE 31, MD. — 1828 Fleet Street........ ...........

— 485 McDonald Avenue 
701 Fillmore Avenue ..........

1241 No. Ashland Avenue... ....
— 2MJ3 West 69 Street _....

— Ia55 West 47 Street .. .....

BROOKLYN, N. Y. 11218 
BUFFALO 12, N. Y. - 
CHICAGO 22, III. — 
CHICAGO, ILL. 60629 
CHICAGO, ILL. 60609
CLEVELAND. OHIO 44134 — 5689 State Rd. 
DETROIT 12, Mich. - 
HAMTRAMCK, Mich.

IloOl Jos Campau Avenue---------
- 11339 Jos Campau Avenue 

LAKEWOOD, N. J. 0876i — 234 Second St................ L.
LOS ANGELES 4, Calif., — 159 So. Vermont Avenue 
HERKIMER, N. Y. MckENNAN RD. ..... ..............
MIAMI BtACH, ria. 33139 1201-17 St...... ..............................

78 Second Avenue ........................
NeW YORK 3, N. Y. 324 E. 9 St. -....... .
PHILADELPHIA Pa, 19123 1013 N. Marshal St. 
■hm - - *

Y YORK 3, N. Y.

JhNIX, Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canyon Hwy
<AHWAY, N. j. — 
SOUTH RiVcfc, N. J.
SILVER SPRING. Md. — 1002 K«nneb«c Av«.
SYRACUSE, N. Y. 13204
£9-40 CLEET ST. Forest Hills, N. Y. 113-75

47 East Milton Avenue
— 41 Whitehead Avenue

515 Marcellus Street -

f

— § oo
— 435-1654
— 3414240
— 633-0090
— 895-0700
— 486-2818
— 925-2787
— 376-6755 
216-845-6078

—__ 365-6780 
__  365-6740
- 363-0494—

— 385-6550
- 315-866 3939
- 305-673-8220

— 674-1540
— 475-7430 

215-WA-5-8878
- 602-942-8770

— 381-8800
— 257-6320
— 589-4464
_ 475-9746 

212-268-1594

JŪS; KLAUSIATE, 
-MES ATSAKOME

Prieš mėnesį laiko Chicago
je, prie Cook County ligoninės 
buvo vietos gyventojų demon
stracijos, kad tos ligoninės ne 
uždarytų. Tuo reikalu specia- 
liais- busais- -žmonės- vyko ų. 
Springfieldą, Įteikė—gubernato
riui peticijas, kad ši ligonine 
nebūtų uždaryta ir reikalingi 
kreditai būtų paskirti. Demon 
stracijų sponsėriais buvo “Ko
mitetas Cook County ligoninę 
išgelbėti”.

To komiteto akcijos dėką, 
Cook County ligoninė su dau
gybe klinikų, kurios randasi 
greta tos ligoninės, su Fantus/ 
sveikatos centru,
paskyrus , reik rimtis kreditus 
sveikatos įstaigos veikia nor
maliai. L- -

Sužinojome, kad įvesta di
desnė kontrolė, iš pacientų rei
kalaujama Mcdicaido arba Me 
dicare apmokėjimo, įteikiant 
registratūrai reikiamus doku
mentus. pr, pet.

legislatūra.

----------------------------; t,,.., .

VAŽIUODAMI AUTO
BUSAIS, SAUGOKIMĖS

VAGILIŲ!
Neseniai

je au|bbusu nuo’ 18 .galv^ ir 
Halstfd SI., norėdamas pasiek
ti Archer Avė. Autobusas buvo i T " -M «a.pilnas keleivių. Vpš-ne^voš Įli
pau į tą autobusą ir -po sunke
snių pastangų, atsidūriau jo 
viduryje, nes. už 6 blokų turė
jau išlipti. Prie manęs iš abie
jų šonų, lyg ii

važiavau Chicago- 
r IX galvos ir 
ėdamas pLsfek-

M

prilipo du. spal
voti keleiviai. Pajutau, kad jie 
du siekia mano kelnių kišenių, 
Aš Įjasipurčis

j pusiu atike
i

u
nuo manę

o jiedu neva 
, jįt kai 
H

. -Audė/ lietuviai teisininkai^ 
, . i - nepasisako?

KL.—Dėk- Sovietu -pilieįybes- 
įstatymo pritaikymo pntaiky- 
mo emigrantams, ypač vadina- 

kruptelė^i miems -^P’ sPaudoie savo Pro 
4z'k«4--» 1 .■»■*/->! Air A 1 n 1 n 1T c 1

jau, o jis atsipraęs, .tuojau prie 
pirmosios sustojimo vietos 
autobuo išlipo. Ir šiuo atveju, 
kelnių kišenės 
piniginė su dokum. ir keli dole
riai buvo dingusi...

Senioranis patariu saugoki
tės vagilių važiuojant Chciagos. 
autobusais ir pakeitais trauki
nėliais! . pr. pet.

---------—. T TTTT • .■ I.----- TT 
per metus mašiną firma tai- 
-sys,-tai-i-ją-Teiktų-ir—kreiptis, 
kad ji pasižadėjimą vykdytų. 
Jei su firma nesusitariate, tat 
galite kraiptis į lietuvį advo- 
katą, kuris šį klausimą padėtų 
išspręsti. ų.

KL. Prief 10 metų mirė ma
no vyras. Aš tada buvau 58 m? 
Dėl sveikatos negalėjau nieko 
dirbti. Po vvro —- . _— _
See. paskyrė

testus reiškė pensininkai, dva- 
ėslskiaTTf Įvairių profesijų as
menys. GaGl jūs žinote, kodėl 
lietuvių- -teisininkų draugija- 
šiuo reikalu spaudoj nieko ne- 
pąsisako-?--. fas^gaudavo. Arai galėčiau

Baugiau—tūkstančio 
žurnalistų buvo išmesta iš re- 
d akcijų. Dešimtys .laikraščių j_r 
žurnalų, jų tarpe “Liternaturny 
listy” ir “Reporter”, kurie turė
jo šimtų; tūkstančių tiražą, buvo 
uždaryti.. Žurnalistai, kurie no
rėjo išlikti savo profesijoje, bu-

Kur kas—daugiau ir 
grindų’’ Balio Gajausko laisvės 
reikalu ėmėsi-čiay-Santa- Moni
koje gyvenanti, jo tolima gimi- 

. naitė Bronė Gajauskienė, gimi-1 
nystės ryšius su kalinamu Ba- 

- ’ •“ 1 ^—3 savo
Juozo Gajausko (mirusio 

. Prieš kelias dienas 
liu Gajausku, esančiu Sosnovkosj turėjau progos susipažinti ne tik 
priverčiamųjų darbų lageryje, su ja, bet ir su jos daromais žy- 
nebesirūpina. Balys Gajauskas, Balio Gajausko laisvinimo

Roncma 117 olr+inm ■nri^irw-rrtnci I

^^^ue^dsv^alėtu 
išeiti lietuvis kankinys; Balys 
.Gajauskas. Taip, . tokie girtini 
žygiai jau seniai daromi, kol kas 
be pasekmių, bet_tai nereiškia,! Gajausku išvedanti iš 
kad tie žygiai būtų sumažinti ar 
apstoję ir kad niekas, dabar, Ba-j 1976 m.)_

liucijų formomis pradėjo plauk- 
ti iš Kauno fabrikų darbininkų 
iiL-provinci j os’L_(Į_ Laisvę 1961 
Nr. 2 63).

“Vyriausybė matė, žinojo ir 
jautė, kad ji yra ne viena, kad 
tauta pritaria jai. Todėl ji ga- 
lėjo laikytis drąsiai” (St. Rašti-

ANGLIJOJE BEDARIŲ 
-^ATČHJS-SUMAŽŽJO-

Londonas. Reuterio agentū
ros pranešimu,—pagal Darbe 
ministerijos duomenis, liepos 
mėn, Anglijoje bedarbių skai
čius padidėjo 120J17 asmeni
mis, kas sudaro dirbančiųjų 
darbo jėgos 6,1% Anglijoje. Ta 
ėiau pąiyginuš su praeitų metų 
liepos -mėn. bedarbių skaičius 
sumažėjo 212,000 asmenų.

♦ ,:Niekada nemiegokite su 
laikrodžiu ant rankos. Tai 
kenkia jums patiems ir laikro
džio mechanizmui. Dieną, kai 
žmogus juda, iš žmogaus pra
kaitas išgaruoja ir j laikrodžio 
mechanizmą nepatenka, bet 
nakties metu, kada jūsų ranka 
gali būti ir po apklodu, net ir 
mažas išgaruojantis prakaito 
lašelis neigiamai veikia į laik
rodžio mechanizmą.Be to, laik 
rodžio “brasietas” nors ir ma
žai. liet veikia į kraujo apyta
ką rankoje. Nušiimkite laik
rodį nuo rankos ir padėkite jį 
ant staliuko, kad jo užsuktu, 
kas gulėtų žemai, t. y. toje pa
dėtyje,kaip dienos metu, esant 
ant nuleistos rankos. Tai vitena 
geriausių laikrodžio niveiraniz 
niui podėlis.

Yra vyrų, kurie neturėtų ro
dytis pliaže, kadangi be port
felio jie daug blogiau atrodo. 
J (Maria Zientarova)

. *■' ri - ■ -

irgi tokią ošmoką gauti? 
dirbo iki 65 metų. Aš dirbau 
tik 5 metus, bet tuo metu ne
buvau pranešusi Soc. See. įs
taigai. Ačiū širdingai už' pata- 

gavo Sovietu Pilietybės įstaty- rimą.  A-.- K.
—ATS:—iš patiektų duomenų 
atrodo, kad Soc. See. įstaiga 
moka sumažintą pensiją, nes 
jūs išėjote poiisin anksčiau 65 
metų. Tuo reikalu galėtumė
te užeiti pas Socialinio klubo 
reikalų vedėją A. Čepulį, 3261

Susirūpinęs DP.

ATS. Mūsų žiniomis Pabal- 
tijos Advokatų jr Teisininkų 
Lygos lietuvių sekcija turėjo 
susirinkimą ir vadovybė jau

nio tekstą rusų kalba, 
du teisininkai AL Aglinskas ir 
J, Dainauskas daro to įstaty. 
mo vertimą. Greitu laiku bus 
sušauktas platesnis narių ir su
interesuotų asmenų susirinki
mas, kuriame tas klausomas 
bus 'svarstomas.
teisininkų sambūriai, 
dėl vasaros atostogų susirinki
mų neturėjo ir spaudoje savo 
pastabų del Sovietų pilietybės 
Įstatymo nepareiškė.

Dabar

Kiti lietuvių
atrodo,

S. Halsted, Chicago, IL. 6O60& 
Ji galėtų platesnių infonnaei- 
jų suteikti, o jei rejkėtų į Soc; 
See. įstaigą jūsų lAeikalu kaf- 

Tū nueitų.
■ ★ ;

KL. Aš savo giminaičiui pu
škeli na u $6,000- be raštelio. Da
bar jis nemoka nei palūkanų, 
nei paskalą grąžina. Ką hš tu
riu daryli, kur tuo reik'lu reik 
tų kreiptis? S, W.

ATS. Jūsų klausimas neįei
na j šio skyriaus sritį, bet vis- 
dėlto norime patarti, k i'<. - žei- 
luinėte pas lietuvį advokątą, 
kuris jums konkrečiai galėtų

KL. Mano giminaitė neseniai 
pirko brangų automobilį, Ji pa. 
stebėjo ,kad ratai nėra išbalan
suoti. Prašė, kad firma mašiną 
sutvarkytų. Firmą atsisakė. 
Jeigu ji kreiptųsi kur kitur, 
kad išbalansuotų ratus, ar par
davusi firma’mašiną neturėtų 
padengti sąskaitą? Kas daryti 
šiuo atveju? L

ATS. Jei perkam automobi
lį buvo duota garantija, kad ’ padėti skelą atgauti.

—--L^nj-irjė ~l^j1

■» •" ' 'J * /f

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai,, gintaro 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis) .y -į

I

f

1

mu tikėjimu į geresnę ateitį”.
Dar kita, dalina, to atsišauki- rnėn. vėl buvo nuteistas . 10-čiai

L«=
k>^Foryour headache get^^oryourjieaaacne-get-^ą 
’ extra strength and safety, too.

AnasaSS feas extra strength, by a panel of experts, used as 
More stresgth than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular headashs tablet. And more pain reliever than any 
Anacin ccz&šss 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. :
Ertra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin.

i --------------------

voke (taip sakė Bronė Gajaus
kienė), o žmonai Irenai Lietu
voje pasakyta, kad ji gali Ame
rikon išvykti, bet tik gavusi sky
rybas nuo kalinamojo Balio.

Žinojau jau kuris laikas, kad 
Bronė Gajauskienė daro žygius 
Balio Gajausko išlaisvinimui, 
bet nebūčiau tikėjęs tų žygių 
apimtimi, jei kas nors kitas man 
tai būtų pasakojęs. Kai aš pats, 

Aisai neseniai besikalbėdamas

kis, Kovose ... II, 302 p.).
Žincid tai ir vokiečiai. Gal dėl •J y

to jie ir vengė smurto prieš at- j 
skirus vyriausybės narius- Gal 
kaip tik dėl to jie ir ėmėsi skal
dyti lietuvių 
sudarytų- Įspūdi; jog 
vyriausybė nėra visuomenės re
miama. Metodas buvo tas pats

JAYT1RUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

» 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 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

r some

P A T R i A CO.

karoliai

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir SacramenU»Į

TeL 247-5081 į
J
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eitų (1978 m.) metų balandžio atidaryti Sibiro vartus, pro ku
riuos į laisvę galėtų išeiti Ba
lys Gajauskas, dabar jau neabe
jotinai pasidaręs mūtų tautos 
kankiniu. Tr ne tik kad išeiti į 
laisvę, bet ir kad galėtų atvykti! su Brone Gajauskienė patyriau 
pas ją, Bronę Gajauskienę, čia kaip ir kas yra jos daroma, tur
Amerikon. Ir ne jis vienas — būt dabar neperdėsiu, kad tos 
visi reikalingi dokumentai buvot vienos lietuvės moteriškės pas- 
padaryti jam, jo žmonai Irenai, tangas pavadinsiu tiesiog hero

jiškomis, nes nebūtinai herojai 
yra tik tie, kurie kovoja ir žūsta 
su ginklu rankoje.

(Bus daugiau)

kurią jis vedė 15_kos minučių 
kalėjimo ceremonijose, ir Balio 
motinai. Balio dokumentai grą
žinti iš Sibiro net neatplėštame

I 
t 1t

: CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

tXPRESSiny DtMMr

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

r

t
KNYGOS ANGLŲ KALBA ______ _

J. A KISS IN THE DARK, PikantiikŲ Ir intymftj nuotyki:
tpraAynuiL, paimti ii gyvenimo. Lengvai ftUlm. gyva kalba, srafial ttleiau 
50 paL Kaina C JO.

Dr. B. Kančlut, HISTORY CF LITHUANIA. Lietnvoa iatorlto 
antranki nuo pat aenęjn amžių Iki pokario metu. Vidutinio formato. 14r 
wL, kainuoja £1.00.

Dr. B. Končlut, VYTAUTAS TH f GREAT. Tatorinlal DIJC Vy
auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvon vaiiryoet ir y* kaimynu istorija 
m pal Kaina S3.00. Kietais virfeUaia $4.00

Dauguusa klq knyffų yra tinkamos dovano# Įvairiom!a progomis. Ja* b 
rito knyga* galima Laigyti a tai lanki na J Naujiena* arba įtrhmtua 6ekj a? 
'inigine palaida

tpraiynud, palatl Ii gyvenimo. Lengvu rtillm. gyva kalba.

IF YOU DRIVE AT THE 
SPEED STAY

yoc/Lu run tNTo TROuece a= 
THERE'S A SUODEN STOP W5-UUH 
VOL/RE FOLLOWING TOO CLOSE!

T - . ■ W

THE R/GMT LANE. 
1 1 I "■

NAUJIENOS
(7tt HaletW <*»•>

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIA'.* GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMEN8S VEIK8JG IR RAIYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Ov»«^i — MINTYS IR DARBAI. 25® p«L, Uedsnfiinf 190® 

metų jvyklui. Jablontklc Ir lutoralčio liūnu dienu b gosi
tUptnlm*.______________________________________

>. A. j. — DANTYS. Jo prieilūr*. rreikata ir rruMr
Kietai* rirteilaia, rletoje M.00 dabar tik ___ ___
Mln Kitai* ririeUal* _

Dr. A. J. — AUKITA KULTŪRA _ tIAUROk tMOMtl
■ KetlooA* po KoropA UpOd±i»t Dabar tik________

■vi Buffet IraliMM garldxleiwf te*

N A U J I E N U
173» S*. flAJLSTED ST, CHICAGO. ILK ««3O»

~’JI-       ' " ■ -      —- .  .......................... .......... ................................... '    

MM

n_M

I

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVI
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 LIETUVIU ISTORIJA.
Minkšti viršeliai ......  — $15.0<J

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai .

Čekį reikia išrašyti:

___ $10.00

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, IlL, 60C0S

Pridėti dolerį palto išlaidom*.

i
t M NAUJIENOS, Chicago l< K.U Saturday, August 11, 19J9 ^"2
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lietuvių:III metai
žintos. Tačiau, kada jie atplėšė vokus, pastebėjo, kad tie

Stalecke

vienintelis
mental Security Income)

Tai

suorganizuotas s'

i n Ims kiši’

Kalendorius.
i

JUOZAS AMBRAZEVIČIUSi aš išlipau pritr Archer ir
ir

yra

vokas siL&ąskaitomis ir pint. -pįnasi, kad nekilnojamo turto mokesčiai nebūtų padi- pos -9, Kurmies, suradęs kelio- tuviu tautai?-Jie esą nuo
i • t • • ii* *■

£

1

buve
ali-

JI

naujausias
y*

y

vyro

Piš

Aš kruptelė-

režimujei
Ji gryna sąžine ir su nepajudina-Ta

I

■K
♦ 1

MOTERIS SIBIRO
VARTUS?’^

B#.-

cijos praktiką atlikti 
county ligoninėje.

iI

demokratiškumu
... po, to, kada laisvės są-

Žodis priklauso Lietuvių Žur
nalistų Sąjungai.

8 0

visuomenę, kad 
laikinoji

goninrivisame pasaulyje.
Medicinos

* *

mano 
Aš

Klausimus ir medžiagą siysti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632 
X

ei.

IIK1IIIKI1I1I11I11CK
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS 

s ■ ■ b ■ muilinimu

ras-
pristalytas j

K1

slovakij o j e, bet1 tuo- - pačiu ir 
vietų išprievartautoje 
voje?

>!

buvo nei daugiau nei mažiau 
lyg jūroje skęstančio laivo įgu
los šauksmas “S.O.S.” Tik maty
kite, kaS^^feė^^^O.S.’-^pobū- 
džio atsišaukiiĮi^tarpe kita. ko)

bausmę už aktyvų priešinimąsi patriotė lietuvė moteris,
pl.t t Tint-iiTrmA Tr/Sn ■ , • t v • • 1 j.“___

metų išbuvęs “laisvėje” — pra- rojiškai, siekianti savo užmojo:

solidarumu ir talka” (pabrauki
mas mano. — V.B.).

Ar pasiekė šitas, (čekų-slova-

džio atsišaukiiĮ}£,4tarpe kita. ko) 
buvo-pasakytcK mes čekų-ir- 
slovakiį-s žunj^įįstai kreipiamės

darbui
vadovaujamą

ančių LA F pri-
iki

“iš pa-

.naro grįžimo, visa 
uvū 3 būtų suteikta

mirties Soė. 
man, pašalpą. 

Dabar esu “senior sitizen”. Ma 
"no^^žįstama po vyro mirtiės 
gauna išmokų tiek, kiek jos vy-

juos Į pasauks 
opiniją. 'Mės;.
šimtmetį, kųii!s; 7.,

vo priversti emigruoti. ... kurie 
likome tėvynėje — ilgus metus 
tęsėme irLtebetęsiame kovą su 

ne tiktai dėl egzis
tencijos, bet už teisę gyventi su

esamose
įmanoma. Tie, kurie šiuo reika
lu rūpinosi ir dirbo, neatsisakys 
daryti ir daugiau žygių, kai to 
.bus-reikalingą,_____ ,_________

aš bandžiau per autobuso vi
durines duris išlipti, vėl tie 
juodžiai prie manęs lyg prili
po

atlikęs 25-kių metų kalėjimeu reifcaiu. Tai nepaprasto ryžto 
bausmę už aktyvų priešinimąsi! patriotė lietuvė moteris, neat- 
okupantui Lietuvoje, vos porą j laidžiai, sakyčiau — tiesiog he-

J -V”! •

(Tęsinys)
Kai laikinojį-^yriausybė ne-

Greffe

.mokyklą baigę 
laiko sau didele garbe būti iš- 
rinktais intershipą ir reciden.

šioje
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS

PAJAMOMS PAPILDYTI IŠMOKOS (SSI) 
(Su;:,!

ru iridicsixiės fvalinės vbUzios išmokos uz- 
krinti minimalines pajamas vyresnio amžiaus žmonėmst!

ir nedarbingiems asmenims.
Šias išmokas gauti turi teisę toki asmenys:
1) Viengungiai arba nešliai-ės, gyveną kitų asmenų

nam lose, jei jų mėnesinės pajamos neviršija $146.27
2) Nevedęs ar našlys-lė, gyvenąs savo nuosavame 

name, jei jo mėnesinės pajamos neviršija $209.80;
3) Vedusių pora, gyveną, nuosavame name, jei jų 

mėnesinės pajamos neviršija $304.10.
Jūs galite turėti teisę į šią išmoką ir jūs apie tai ne

žinote. Papildomų informacijų dėl SSI, skambinkite Tele 
Service Center, 725-8838, jei jūs gyvenate Chicagoje. Jei 
jūs gyvenate Evanstone, skambinkite tel. 328-2381.

Jei jūs gyvenate šiaurinėje Chicagos dalyje, užeiki
te į Social Security ofisą, esantį 2444 West Lawrence. 
Tel. 989-3403. ” . .. . •"

Jeigu jūs gyvenate Evanstone, užeikite į Social Se
curity ofisą, esantį 820 Church Street. Tel. 328-2381.

-Jeigu jūs gyvenate-^rigton-Parke, Bridgeporte ar
ba Town of Lake rajone, užeikite į Soscial Security ofi
są, esantį Achsland Avė. ir 49 St. kampas.

Jeigu -jūs-gyvenate-Marquette-Parko- rajone, tai už
eikite į Soc. See. ofisą, esanti 9530 S. Western Ave.

Jeigu jūsų pajamos šiek tiek didesnės, negu čia aukš
čiau trijose kategorijose išvardintos, jūs gal būt visdėl- 
to galit būti kvalifikuoti i valstijos papildomą programą. 
Tuo reikalu galite kreiptis į Illinois Department of Pub
lic Aid įstaigą.

Jeigu jūs gyvenate Chicagos 
te kreiptis

iaurinėje dalyje, g 
asmeniškaį_ąrbą_ paskambinti_Public_ Aid įs-_ 

taigai, esančiai 5822 North Western Ave, tel. 275-1200. 
---- Jc-igir-jūs--gywenate EvanstonectaT apiankykite^tą-pa” 
čią įstaigą,-esančią- 5822 N. Western Avey arba paskam- 
binkįte telefonu 800—972-5829Į _____ '

SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKOS-
----- ~ ~(Social Secirity PaymentsĘNĘ

Socialinio draudimo administracija išėjusiems į po
ilsį, išdirbusiems nustatytą metų ketvirčių skaičių, kas 
mėnesį moka pensijas, pagal jų turėtų uždarbių 
Atatinkamas išmokas Soc. See. administracija kas 
nesi moka nedarbingiem (disabled) asmenim ir jų išlai- 
kemiems šeimos nariams.

Kas mėnesį išmokos taip pat mokamos mirusiųjų

suma.
mė-

darbininkų Palionims (našlėms, vaikams).
Papildomų informasijų galite gauti paskambinus 

Tele Service Center, tel. 725-8838, jeigu jūs*gyvenat Chi
cagoje.- J.eigtL jūs gyvenate. Evanstone,. skambinkite tel. 
328-2381.-

MEDICINIŠKA PAGALBA
(Medicare Program)

Mędicere 1 dalis. <Part A) yra nacionalinė subsidi
juojama, ligoninės' apdraudos programa tiems žmonėms, 
kurie yra 65 metų ar vyresni. Ta programa padeda mo- 
-kėti-išlaidas už ligoninėje suteiktą papalbą, už pyvenimą
senelių namuose ir ūž pagalbą, gautą iš namų sveikatos 
agentūros. . . .. .

Medicare II dalis . (Part B) medicinos apdrauda 
spmka tik gydytojų Sąskaitas, padengia medicinos ir kt. 
išlaidas, šiuo minėtu ūž mėnesinę premiją reikią mokėti

NEKILNOJAMO turto mokesčių mokėtojų 
DĖMESIUI

Šiomis dienomis daugelis namų savininkų gavo iš 
Chicagos Cook County iždininko nekilnojamo turto mo
kesčių sąskaitas, tikėdami, kad tos sąskaitos bus suma-

mokesčiai padidinti 10%. Gal kai kurie namų savininkai - . v • i e i f • •pajėgs tas mokesčių sąskaitas apmokėti, bet, Chicagoje 
yra keli tūkstančiai bedarbių ir pensininkų, kaip jie ga
lės tokias padidintas sąskaitas apmokėti?

žinovai sako, kad Chicagos miestas jau yra priėjęs 
prie bankroto. Kyla klausimas, dėl ko? Unijistai, moky
tojai ir kitų profesijų darbininkai streikuoja ir laimi al
gų Padidinimą. Pvz., mokytojai gauna atlyginimą už 9 
mėnesių darba nuo $16,000—$23,000 į metus. Ne gana to, 

I: ......mokytjams ir jų šeimų nariams miestas turi mokėti 
už mediciniškus gydytojų patarnavimus; taip pat ap
mokėti už akinius, klausos aparatus bei už dantų gydy
mą, kurie kainuoja kiekvienam po keletą tūkstančių do
lerių. '—-

Tokias pačias sąlygas turi unijistai policininkai ir 
ugniagesiai bei kiti miesto darbninkai. Tą pati turi ir Po
litiniai darbinnkai, kurių Chicagoje yra virš 40,000; kai 

į kurie turį net nuo 1 net 3 skirtingus darbus, pvz. seniūnai, 1 1 legislatūros nariai ir kt.
Chicagos miestas iki šiol neturėjo didelio biudžeto, 

i bet dabar jau . turi tokį biudžetą, kuris viršija 1 bilij'oną 
40 milijnų dolerių. Pažymėtina tokį miesto biudžetą pa- 
tvirtina; tai per metų laikotarpį paskirtas sumas jie tu
ri sunadoti. Jeigu liktų likučių, tai sekančiais metais jie 
negalėtų miesto biudžeto padidinti.

Lietuvių -namų savininkų organizacij os tuo—reikahū 
Haisted g-vės, čiuptelėjau savo] turėtų susirūpinti. Gal viena Marquette Lietuvių Namų 
kišenių. Pasirodė, dingo mano Savininkų draugija su pirm. J. Bacevičių daugiausia rū-

gaiš... Tik transferis liko, nes 
jį buvau įsidėjęs į marškinių 
kišenėlį, tai galėjau dar namo 
progą namo parvažiuoti.

Po poros savaičių turėdamas j mų savininkų organizacijų vadovai nėra tokie aktyvūs 
eikaių “Varpu” R. e. įstaigoj ap^mlrmariipekonommlus ir socailinius interesus. Reik- 

va-
prie

dinti ir kad gyvenamą rajoną geriau policija apsaugotų 
nuo kriminalų ir kitokių negerovių. Kitų lietuviškų ko
lonijų (Cicero, Bridgeporto, Brighton Parko ir kt.) na-

Prašome nepripažinti 
laikinosios vyriausybės . . .

Vokiečių akcijos lietuviu ran 
korn sutrauktai galima minėt 
tokią įvykių eilę:

(1) SS generol u g
ris, atvykęs į Kauna pirmom 
karo dienom, rūpinėsi likviduo 
ti žydus ir tam darbui patelki 
Klimaičio vadovaujamą parti 
zanų grupę, nes 
klausomybėje.
vyriausybės
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valdžia Lie- 
vokieėiu 

karinės vadovybės rankose”.
“Rinkdami lietuvių parašus, 

iniciatoriai įtikinėjo, kad laiki
noji \ yriausybė pražudysianti 
Lietuvą, eidama su Vokietija į 
konflikki, o vienintelis kelias 
jai išsigelbėti eiti išvien su Vo
kietija” (Į Laisvę 19f»l Nr. 26- 
63). — Argumentas lygie.i tokis 
pat, kaip ir Justo Paleckio, įti
kinėjusio eiti išvien su Sovietų 
Sąjunga.

Kurmio 
tas tuojau buvo 
Berlyną. Spaudos konferencijo
je užsienių reikalų ministerijos 
•jiautics šefas dr. Schmidt, pak- 
lasustas, kada bus leista K. Škir
pai vykti i Lietuvą, atsakė tu
rįs žinių, jog “ne visi lietuviai 
pripažįsta tą vyriausybę, kurios 
prieky tapau pastatytas" (K. 
Škirpa). Tai buvo aliuzija į 
Kurmio raštą, nors pats raštas 
nebuvo čia cituotas-

Tuo raštu vadinamų volde- 
marininkų veikla nesibaigė. 
“Voldemarininkai, kurių vieni 
buvo' išėję iš komunistinių ka
lėjimų, kiti atvykę iš Vokieti
jos, buvo priešingi laikinajai 
vyriausybei ir skelbė, J(ad 
jiems, voldemarininkams, 
atėjęs laikas perimti vadovavi-

laikinosios 
KHmaitis buvo iš

kviestas ir gen. Si. Pundzevi
čiaus ir gen. M. Rėklaičio buvo 
paveiktas nuo tos akcijos ir pri
klausomybės Staleckeriui atsi
suk rii.

(2) Gestapo ’eit
pėdielis Kurimics metė politinę 
meškerę į vadinamuosius vol- 
dem arininkus. ‘Baugumas jų 
buvo sėdėję bolševikų laikais 
kalėjimuose, jei nebuvo suspė
ję pabėgti Į Vokietiją. Su ka
ro pradžia išleisti Į laisvę, jie 
negalėjo susiorientuoti politinė
je padėtyje. Prie jų prisidėjo 
būrys avantiūristų. Jie visi pa
kliuvo Į klaipėdiečio SD parei
gūno. Kurmies Įtaką ir, jo (bei 
kitų SD pareigūnų) vadovauja
mi, pradėjo, . . . Organizuoti lie
tuviškus nacionalsocialistus” (Į 
Laisves 1961 Nr- 26-63). Ir lie-

V0LDEMAR1NINKAI VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS METAIS

metų priverčiamųjų darbų la
gerio Sibire, o po to — dar pen
kiems metams Sibiro tremties. 
Vadinasi: po 25 metų žiauraus 
sovietinio kalėjimo, dabar dai' 
15 metų--vergijos—Lietuviškieji. 
veiksniai ir veikėjai čia, ypačiai, 
Los Angeles, darė kiek pastan-J 
gos apėmė: rinko parašus- peti—j-

kų žurnalistų) atsišaukimas išei
vijos Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gą —“tartamai apimančią lais-' 
vojo pasaulio lietuvius žurnalis
tus, susispietusius, to vardo są
jungos apimtyje?“' Ar ir kada

į viso '.pašaj4^ štofcgas, o per 
rip-višuomenės- 

nergy^endme de- 
______„r,^-Į^ąHfeėne bai
siausias iš visžą!šąiies isto
rijos dekadų; y^dnšuĖięšyetima 
jėga sutrukdėt-sujungti socializ- 
-mą—su—demnkratiškuinu”, To- 
liau: “
jūdis Čekoslovakijoje buvo prie
varta sunaikintas (1968 m. so
vietinių tankų jėga. — V. B.), 
šimtai tūkstančių mūsų tautie- 
čių tapo aukomis iki šiol savo 
dydžiu mūsų šalyje nebuvusių 
represijų7 (koks panašumas su 
sovietine represija Lietuvoje! Į

prabils Lietuvių žurnalistų Są
junga (išeivijoje),' atsiliepdama 
į čekų-slovakų pagalbos šauks
mą,. pasmerkdama laisvos spau
dos užgniaužimą ne tik Čekc-

Lietu-

ti-savo-pozicijas,, sukvietė įvai
rių politinių grupių atstovus ir 
visuomenės veikėjus (viso apie 
60, tarp jų buv. prez. K. Grinius, 
buv. min. pirm. A. Tumėnas. 
Red.))., kuriems išdėstė vokie- 
ičų reikalavimus ir savo atsa
kymai Laikinosios vyriausybės 
nusistatymui buvo visuotinis 
pritarimas.

Tokis pat pritarimas rezo- 
lią. Per gen. Stasį Raštiki ji at-'1 m as. Tokis pat pritarimas rėzo- 
sakė Greffei: jeigu vokiečiai 
būtinai nori, jie gali laikinąją 
vyriausybę panaikinti, o savo 
valia, ji nesutiks pasitraukti ir 
išduoti—nepriklausomybės.—lai- 
mėtos sukilėlių kraujo ir gyvy- 
bės aukomis. Dr. Greff e išvyko 
į Berlyną savo grasinimo ne
įvykdęs.. 0 laikinoji - vyriausybė 
tuo tarpu,, norėdama pašitikrin-

cijoms, siuntė jas atitinkamiems siskubino paklausyti, 
Amerikos valdžios pareigūnams. Į ėmėsi grasinti represijomis ir 
prašydami laisvės Baliui Gaudavę pusės dienos terminą, jo 
jauskui. Kiek tai padės ar ne — reikalavimam įvykdyti. Po kar- 
sunku pasakyti; kol kas atgar-»štų pasitarimų, ar eiti oportu- 
siai daugiau neigiami, negu tei- nizmo keliu ir priimti tai, kas 
giami. Bet — padaryta tai. kas‘stipresniojo “geruoju” siūloma.

sąlygose padaryti buvo t ar stovėti savo užimtoj idealis
tinėj pozicijoje, laikinoji vy
riausybė pasirinko antrąjį ke-

lika oolitiniu nenuovoku, kuriu 
tarpe buvo ir paties gestapo 
agentų, paėmė iš ju parašus po 
vienu raštpalaikiu” (K. Škirpa), 
kuriame buvo': “a. Prašoma, 
kad sukilėlių paskelbtoji Lietu- 
vos laikinoji vyriausybė vokie- 
čių nebūtų pripažinta, nes ji su
daryta ir paskelbta be lietuvių 
nacionalistų ir jų vado žinios, 
b.) Siūloma iš viso nepripažin
ti jokios Lietuvos vyriausybės,

seniai jau buvę vokiečių nacio
nalsocialistų draugai, kai tuo 
tarpu laikinojoje vyriausybėje 
beveik visi esą aiškūs antina- 
ciai. Tokios nuotaikos vyravo 
viename ekstremistiniame vol- 
demarininkų sparne”.

(Bus daugiau)

T 
savo reikalus sutvarkyti, 
žiavau Archer Avė., o 
Kedzie gatvės įlipau į kitą au
tobusą, Šį kartą keleivių nebu
vo per daug .todėl gavau pato, 
gią sėdimą rietą—prie—lango,. 

išsitraukiau
su-

tų visiems pavyzrį imti iš marųuetteparkiečių.
i- ęĄ - Pr. Fabius..;

J . - 3; ' * ’''.A -

7S8.20. Jeigu jus esūte padengti Šoc. See. įstatymo, jūs Gerai įsitaisęs?
turite teisę į Medicares T dalį (PartLA). Kiekvienas 65 “Naujienas” ir pradėjau

žinias 
atsisėdo

r ■ • 4 _ ' _ . __ , --y > i į t ■ ■ '

turite teisę i Medicares I dali (Part A). Kiekvienas 65 
metų.ar. vyresnisSgajįį-apimogėt už -Medcare-II dalį (Prt

i; /i lCB) premiją ir gauti lengvatas.
Daugiau-informačijų galite gauti paskambinus Tele 

Service-Center telefonais nr., esančiais telefono knygoj 
Social Security skyriuje. ’

sikaupęs
skaityti. Prie manęs
jaunas juodukas. Jis viena ran 
ką atsirėmė Į sėdynės atramą^ 
o jo kitą ranką pajutau, kad 
krapštosi prie mano dešinės? 
kelnių kišenės.

APIE. COOK.;C,OUN7TY___
LIGONINĘ

“Evaristony -=-‘ Cook County 
ligoninė Cliicagcje yra visiems 
plačiai žinoma, kaip gera 

f -y-

JEI JŪS NORITE SIŲSTI ■
SIUNTINI - DOVANA I LIETUVĄ IK USSR DALIS J 
------ NA UDOK1TĖS PATARNAV1AIU PLAČIAI------ ■ 

—ŽINOMOS^ FIRMOS--------- ---------- T
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC?

(LICENSED BY VN EsPOSYLTORG) 

VYRIAUSIA ĮSTAIGA ,3f

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — Tel.: 581-6590—581-7729
Siuntiniai, siunčiami per musų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas? Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, joserasile žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
Įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ii sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

________ I MOŠŲ SKYRIAI:

126 Tilghman Street______ __ ___ALLENTOWN, r-A. 
BALTIMORE 31, MD. — 1828 Fleet Street........ ...........

— 485 McDonald Avenue 
701 Fillmore Avenue ..........

1241 No. Ashland Avenue... ....
— 2MJ3 West 69 Street _....

— Ia55 West 47 Street .. .....

BROOKLYN, N. Y. 11218 
BUFFALO 12, N. Y. - 
CHICAGO 22, III. — 
CHICAGO, ILL. 60629 
CHICAGO, ILL. 60609
CLEVELAND. OHIO 44134 — 5689 State Rd. 
DETROIT 12, Mich. - 
HAMTRAMCK, Mich.

IloOl Jos Campau Avenue---------
- 11339 Jos Campau Avenue 

LAKEWOOD, N. J. 0876i — 234 Second St................ L.
LOS ANGELES 4, Calif., — 159 So. Vermont Avenue 
HERKIMER, N. Y. MckENNAN RD. ..... ..............
MIAMI BtACH, ria. 33139 1201-17 St...... ..............................

78 Second Avenue ........................
NeW YORK 3, N. Y. 324 E. 9 St. -....... .
PHILADELPHIA Pa, 19123 1013 N. Marshal St. 
■hm - - *

Y YORK 3, N. Y.

JhNIX, Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canyon Hwy
<AHWAY, N. j. — 
SOUTH RiVcfc, N. J.
SILVER SPRING. Md. — 1002 K«nneb«c Av«.
SYRACUSE, N. Y. 13204
£9-40 CLEET ST. Forest Hills, N. Y. 113-75

47 East Milton Avenue
— 41 Whitehead Avenue

515 Marcellus Street -

f

— § oo
— 435-1654
— 3414240
— 633-0090
— 895-0700
— 486-2818
— 925-2787
— 376-6755 
216-845-6078

—__ 365-6780 
__  365-6740
- 363-0494—

— 385-6550
- 315-866 3939
- 305-673-8220

— 674-1540
— 475-7430 

215-WA-5-8878
- 602-942-8770

— 381-8800
— 257-6320
— 589-4464
_ 475-9746 

212-268-1594

JŪS; KLAUSIATE, 
-MES ATSAKOME

Prieš mėnesį laiko Chicago
je, prie Cook County ligoninės 
buvo vietos gyventojų demon
stracijos, kad tos ligoninės ne 
uždarytų. Tuo reikalu specia- 
liais- busais- -žmonės- vyko ų. 
Springfieldą, Įteikė—gubernato
riui peticijas, kad ši ligonine 
nebūtų uždaryta ir reikalingi 
kreditai būtų paskirti. Demon 
stracijų sponsėriais buvo “Ko
mitetas Cook County ligoninę 
išgelbėti”.

To komiteto akcijos dėką, 
Cook County ligoninė su dau
gybe klinikų, kurios randasi 
greta tos ligoninės, su Fantus/ 
sveikatos centru,
paskyrus , reik rimtis kreditus 
sveikatos įstaigos veikia nor
maliai. L- -

Sužinojome, kad įvesta di
desnė kontrolė, iš pacientų rei
kalaujama Mcdicaido arba Me 
dicare apmokėjimo, įteikiant 
registratūrai reikiamus doku
mentus. pr, pet.

legislatūra.

----------------------------; t,,.., .

VAŽIUODAMI AUTO
BUSAIS, SAUGOKIMĖS

VAGILIŲ!
Neseniai

je au|bbusu nuo’ 18 .galv^ ir 
Halstfd SI., norėdamas pasiek
ti Archer Avė. Autobusas buvo i T " -M «a.pilnas keleivių. Vpš-ne^voš Įli
pau į tą autobusą ir -po sunke
snių pastangų, atsidūriau jo 
viduryje, nes. už 6 blokų turė
jau išlipti. Prie manęs iš abie
jų šonų, lyg ii

važiavau Chicago- 
r IX galvos ir 
ėdamas pLsfek-

M

prilipo du. spal
voti keleiviai. Pajutau, kad jie 
du siekia mano kelnių kišenių, 
Aš Įjasipurčis

j pusiu atike
i

u
nuo manę

o jiedu neva 
, jįt kai 
H

. -Audė/ lietuviai teisininkai^ 
, . i - nepasisako?

KL.—Dėk- Sovietu -pilieįybes- 
įstatymo pritaikymo pntaiky- 
mo emigrantams, ypač vadina- 

kruptelė^i miems -^P’ sPaudoie savo Pro 
4z'k«4--» 1 .■»■*/->! Air A 1 n 1 n 1T c 1

jau, o jis atsipraęs, .tuojau prie 
pirmosios sustojimo vietos 
autobuo išlipo. Ir šiuo atveju, 
kelnių kišenės 
piniginė su dokum. ir keli dole
riai buvo dingusi...

Senioranis patariu saugoki
tės vagilių važiuojant Chciagos. 
autobusais ir pakeitais trauki
nėliais! . pr. pet.

---------—. T TTTT • .■ I.----- TT 
per metus mašiną firma tai- 
-sys,-tai-i-ją-Teiktų-ir—kreiptis, 
kad ji pasižadėjimą vykdytų. 
Jei su firma nesusitariate, tat 
galite kraiptis į lietuvį advo- 
katą, kuris šį klausimą padėtų 
išspręsti. ų.

KL. Prief 10 metų mirė ma
no vyras. Aš tada buvau 58 m? 
Dėl sveikatos negalėjau nieko 
dirbti. Po vvro —- . _— _
See. paskyrė

testus reiškė pensininkai, dva- 
ėslskiaTTf Įvairių profesijų as
menys. GaGl jūs žinote, kodėl 
lietuvių- -teisininkų draugija- 
šiuo reikalu spaudoj nieko ne- 
pąsisako-?--. fas^gaudavo. Arai galėčiau

Baugiau—tūkstančio 
žurnalistų buvo išmesta iš re- 
d akcijų. Dešimtys .laikraščių j_r 
žurnalų, jų tarpe “Liternaturny 
listy” ir “Reporter”, kurie turė
jo šimtų; tūkstančių tiražą, buvo 
uždaryti.. Žurnalistai, kurie no
rėjo išlikti savo profesijoje, bu-

Kur kas—daugiau ir 
grindų’’ Balio Gajausko laisvės 
reikalu ėmėsi-čiay-Santa- Moni
koje gyvenanti, jo tolima gimi- 

. naitė Bronė Gajauskienė, gimi-1 
nystės ryšius su kalinamu Ba- 

- ’ •“ 1 ^—3 savo
Juozo Gajausko (mirusio 

. Prieš kelias dienas 
liu Gajausku, esančiu Sosnovkosj turėjau progos susipažinti ne tik 
priverčiamųjų darbų lageryje, su ja, bet ir su jos daromais žy- 
nebesirūpina. Balys Gajauskas, Balio Gajausko laisvinimo

Roncma 117 olr+inm ■nri^irw-rrtnci I

^^^ue^dsv^alėtu 
išeiti lietuvis kankinys; Balys 
.Gajauskas. Taip, . tokie girtini 
žygiai jau seniai daromi, kol kas 
be pasekmių, bet_tai nereiškia,! Gajausku išvedanti iš 
kad tie žygiai būtų sumažinti ar 
apstoję ir kad niekas, dabar, Ba-j 1976 m.)_

liucijų formomis pradėjo plauk- 
ti iš Kauno fabrikų darbininkų 
iiL-provinci j os’L_(Į_ Laisvę 1961 
Nr. 2 63).

“Vyriausybė matė, žinojo ir 
jautė, kad ji yra ne viena, kad 
tauta pritaria jai. Todėl ji ga- 
lėjo laikytis drąsiai” (St. Rašti-

ANGLIJOJE BEDARIŲ 
-^ATČHJS-SUMAŽŽJO-

Londonas. Reuterio agentū
ros pranešimu,—pagal Darbe 
ministerijos duomenis, liepos 
mėn, Anglijoje bedarbių skai
čius padidėjo 120J17 asmeni
mis, kas sudaro dirbančiųjų 
darbo jėgos 6,1% Anglijoje. Ta 
ėiau pąiyginuš su praeitų metų 
liepos -mėn. bedarbių skaičius 
sumažėjo 212,000 asmenų.

♦ ,:Niekada nemiegokite su 
laikrodžiu ant rankos. Tai 
kenkia jums patiems ir laikro
džio mechanizmui. Dieną, kai 
žmogus juda, iš žmogaus pra
kaitas išgaruoja ir j laikrodžio 
mechanizmą nepatenka, bet 
nakties metu, kada jūsų ranka 
gali būti ir po apklodu, net ir 
mažas išgaruojantis prakaito 
lašelis neigiamai veikia į laik
rodžio mechanizmą.Be to, laik 
rodžio “brasietas” nors ir ma
žai. liet veikia į kraujo apyta
ką rankoje. Nušiimkite laik
rodį nuo rankos ir padėkite jį 
ant staliuko, kad jo užsuktu, 
kas gulėtų žemai, t. y. toje pa
dėtyje,kaip dienos metu, esant 
ant nuleistos rankos. Tai vitena 
geriausių laikrodžio niveiraniz 
niui podėlis.

Yra vyrų, kurie neturėtų ro
dytis pliaže, kadangi be port
felio jie daug blogiau atrodo. 
J (Maria Zientarova)

. *■' ri - ■ -

irgi tokią ošmoką gauti? 
dirbo iki 65 metų. Aš dirbau 
tik 5 metus, bet tuo metu ne
buvau pranešusi Soc. See. įs
taigai. Ačiū širdingai už' pata- 

gavo Sovietu Pilietybės įstaty- rimą.  A-.- K.
—ATS:—iš patiektų duomenų 
atrodo, kad Soc. See. įstaiga 
moka sumažintą pensiją, nes 
jūs išėjote poiisin anksčiau 65 
metų. Tuo reikalu galėtumė
te užeiti pas Socialinio klubo 
reikalų vedėją A. Čepulį, 3261

Susirūpinęs DP.

ATS. Mūsų žiniomis Pabal- 
tijos Advokatų jr Teisininkų 
Lygos lietuvių sekcija turėjo 
susirinkimą ir vadovybė jau

nio tekstą rusų kalba, 
du teisininkai AL Aglinskas ir 
J, Dainauskas daro to įstaty. 
mo vertimą. Greitu laiku bus 
sušauktas platesnis narių ir su
interesuotų asmenų susirinki
mas, kuriame tas klausomas 
bus 'svarstomas.
teisininkų sambūriai, 
dėl vasaros atostogų susirinki
mų neturėjo ir spaudoje savo 
pastabų del Sovietų pilietybės 
Įstatymo nepareiškė.

Dabar

Kiti lietuvių
atrodo,

S. Halsted, Chicago, IL. 6O60& 
Ji galėtų platesnių infonnaei- 
jų suteikti, o jei rejkėtų į Soc; 
See. įstaigą jūsų lAeikalu kaf- 

Tū nueitų.
■ ★ ;

KL. Aš savo giminaičiui pu
škeli na u $6,000- be raštelio. Da
bar jis nemoka nei palūkanų, 
nei paskalą grąžina. Ką hš tu
riu daryli, kur tuo reik'lu reik 
tų kreiptis? S, W.

ATS. Jūsų klausimas neįei
na j šio skyriaus sritį, bet vis- 
dėlto norime patarti, k i'<. - žei- 
luinėte pas lietuvį advokątą, 
kuris jums konkrečiai galėtų

KL. Mano giminaitė neseniai 
pirko brangų automobilį, Ji pa. 
stebėjo ,kad ratai nėra išbalan
suoti. Prašė, kad firma mašiną 
sutvarkytų. Firmą atsisakė. 
Jeigu ji kreiptųsi kur kitur, 
kad išbalansuotų ratus, ar par
davusi firma’mašiną neturėtų 
padengti sąskaitą? Kas daryti 
šiuo atveju? L

ATS. Jei perkam automobi
lį buvo duota garantija, kad ’ padėti skelą atgauti.

—--L^nj-irjė ~l^j1

■» •" ' 'J * /f

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai,, gintaro 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis) .y -į

I

f

1

mu tikėjimu į geresnę ateitį”.
Dar kita, dalina, to atsišauki- rnėn. vėl buvo nuteistas . 10-čiai

L«=
k>^Foryour headache get^^oryourjieaaacne-get-^ą 
’ extra strength and safety, too.

AnasaSS feas extra strength, by a panel of experts, used as 
More stresgth than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular headashs tablet. And more pain reliever than any 
Anacin ccz&šss 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. :
Ertra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin.

i --------------------

voke (taip sakė Bronė Gajaus
kienė), o žmonai Irenai Lietu
voje pasakyta, kad ji gali Ame
rikon išvykti, bet tik gavusi sky
rybas nuo kalinamojo Balio.

Žinojau jau kuris laikas, kad 
Bronė Gajauskienė daro žygius 
Balio Gajausko išlaisvinimui, 
bet nebūčiau tikėjęs tų žygių 
apimtimi, jei kas nors kitas man 
tai būtų pasakojęs. Kai aš pats, 

Aisai neseniai besikalbėdamas

kis, Kovose ... II, 302 p.).
Žincid tai ir vokiečiai. Gal dėl •J y

to jie ir vengė smurto prieš at- j 
skirus vyriausybės narius- Gal 
kaip tik dėl to jie ir ėmėsi skal
dyti lietuvių 
sudarytų- Įspūdi; jog 
vyriausybė nėra visuomenės re
miama. Metodas buvo tas pats

JAYT1RUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

» 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 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

r some

P A T R i A CO.

karoliai

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir SacramenU»Į

TeL 247-5081 į
J
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eitų (1978 m.) metų balandžio atidaryti Sibiro vartus, pro ku
riuos į laisvę galėtų išeiti Ba
lys Gajauskas, dabar jau neabe
jotinai pasidaręs mūtų tautos 
kankiniu. Tr ne tik kad išeiti į 
laisvę, bet ir kad galėtų atvykti! su Brone Gajauskienė patyriau 
pas ją, Bronę Gajauskienę, čia kaip ir kas yra jos daroma, tur
Amerikon. Ir ne jis vienas — būt dabar neperdėsiu, kad tos 
visi reikalingi dokumentai buvot vienos lietuvės moteriškės pas- 
padaryti jam, jo žmonai Irenai, tangas pavadinsiu tiesiog hero

jiškomis, nes nebūtinai herojai 
yra tik tie, kurie kovoja ir žūsta 
su ginklu rankoje.

(Bus daugiau)

kurią jis vedė 15_kos minučių 
kalėjimo ceremonijose, ir Balio 
motinai. Balio dokumentai grą
žinti iš Sibiro net neatplėštame

I 
t 1t

: CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

tXPRESSiny DtMMr

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

r

t
KNYGOS ANGLŲ KALBA ______ _

J. A KISS IN THE DARK, PikantiikŲ Ir intymftj nuotyki:
tpraAynuiL, paimti ii gyvenimo. Lengvai ftUlm. gyva kalba, srafial ttleiau 
50 paL Kaina C JO.

Dr. B. Kančlut, HISTORY CF LITHUANIA. Lietnvoa iatorlto 
antranki nuo pat aenęjn amžių Iki pokario metu. Vidutinio formato. 14r 
wL, kainuoja £1.00.

Dr. B. Končlut, VYTAUTAS TH f GREAT. Tatorinlal DIJC Vy
auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvon vaiiryoet ir y* kaimynu istorija 
m pal Kaina S3.00. Kietais virfeUaia $4.00

Dauguusa klq knyffų yra tinkamos dovano# Įvairiom!a progomis. Ja* b 
rito knyga* galima Laigyti a tai lanki na J Naujiena* arba įtrhmtua 6ekj a? 
'inigine palaida

tpraiynud, palatl Ii gyvenimo. Lengvu rtillm. gyva kalba.

IF YOU DRIVE AT THE 
SPEED STAY

yoc/Lu run tNTo TROuece a= 
THERE'S A SUODEN STOP W5-UUH 
VOL/RE FOLLOWING TOO CLOSE!

T - . ■ W

THE R/GMT LANE. 
1 1 I "■

NAUJIENOS
(7tt HaletW <*»•>

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIA'.* GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMEN8S VEIK8JG IR RAIYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Ov»«^i — MINTYS IR DARBAI. 25® p«L, Uedsnfiinf 190® 

metų jvyklui. Jablontklc Ir lutoralčio liūnu dienu b gosi
tUptnlm*.______________________________________

>. A. j. — DANTYS. Jo prieilūr*. rreikata ir rruMr
Kietai* rirteilaia, rletoje M.00 dabar tik ___ ___
Mln Kitai* ririeUal* _

Dr. A. J. — AUKITA KULTŪRA _ tIAUROk tMOMtl
■ KetlooA* po KoropA UpOd±i»t Dabar tik________

■vi Buffet IraliMM garldxleiwf te*

N A U J I E N U
173» S*. flAJLSTED ST, CHICAGO. ILK ««3O»

~’JI-       ' " ■ -      —- .  .......................... .......... ................................... '    

MM

n_M

I

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVI
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 LIETUVIU ISTORIJA.
Minkšti viršeliai ......  — $15.0<J

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai .

Čekį reikia išrašyti:

___ $10.00

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, IlL, 60C0S

Pridėti dolerį palto išlaidom*.

i
t M NAUJIENOS, Chicago l< K.U Saturday, August 11, 19J9 ^"2
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vinam

Ianot M- Stryjkowski, |
k ■» < » v . . « • i lr 1 I i 1 1I1Y1

Mažeika S? Evans
I

$

INJO

M. Šileikis

N

J.

i

I

SS4.00
$18.00
> 4.00

Kanadoje:
metama ____ __
pusei metu __
vienam m4z^ssiiii

metu -------
trims mėneciams 
rimam menesiui

938.90
818.00
810.00
8 8-80

Užaieniuoao:
metams -----------
pusei metu _____
vienam mėneMid

$16.00
8 9.00
S 8.00

$83.00
$18.00
■ 8J0

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

ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Niujienot aina kaadian, IMdrlant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1739 So. Rallied St, Chicago. 
ILL 60006. Telet 481-8100.

Piniaaa reikia dwtt pette Keuei 
Orderiu kart* m oŽMkya*.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Dafly Eiupt Scaday by Th* Llthoulsa N<wi Pab. C©., 1st
I7y> 5®. HabMd >rrwt, HL 4MM. <81-4108

Dar vienas “atsakas” “Aušrai”

As of Do limber 11^77
SubAcriptkft lutei:

M Chicago J33-00 per year, $18.00 per 
monižu, $10.00 per 3 žnontbe. Ia 

other USA localities W.00 per year, 
116.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

cents

Mvo prvocHBc 
DieoraUU

firmos d. 
kai>oe:

Chicayoje Ir priemiesčiuoee: 
metame______________

puaei metų ____________
trims mėnesiams ________
risziim mėnesiui _______

Kitose JAV Yietoee: ~

"JOs tyrinėjate Raitus, nes tarėtės juose turį amžinąjį fyvenhPĄ.
Jie tai ir yra4 kuris liudija apie mane", — Jono 5:39,
Mūsų tekste pasakyta, kad Šventasis Rastas apreiškia mums Viešpati 

Jėzų. Todėl norintieji Jį pažinti turi ieškoti žinių apie jį Šventajame Raš
te. Tuo tikslu Dievas davė mums apaštalus, pranašus ir mokytojus. Žmo 
nių žodžius galime priimti tik tada, kai jie sutinka su gyvojo Dievo Žo
džiu. O norint suprasti kas parašyta, reikia šventosios dvasios pagalbos. 
Šventąjį Raštą reikia netik skaityti, bet tyrinėti; o naudingų ir gyvenimui 

i reikalingų pamokų gausime tik tada, kai būsime nuolankūs ir pasirengę 
prtimtj- mums Dievo duotąsiąs pamokas, kurios padarys mus tinkamais ge
riems darbams.

NAUJIENŲ ražtinė atdara Wadim*. išskyrai sekmadieniug,
* vai. ryto fld 3 vaL vakaro, iėžtidieniaii — iki U nL

Chicagoje, kuris už savo $70,000 
įvertintą namą apdraudos mo-

kiečių tauta yra parduota rusų komunistams”.
(Aušra, Nr. 14/54).

čia vėl išgirstama ta pati gaida, taip dažnai nu
skambanti išeivijos spaudoje. Girdi, vakariečiai turi 
kokias tai paslaptingas simpatijas komunistams, arba 
stačiai jų bijo, nes nesmerkia Jų žiaurybių ir nieko ne
daro Pavergtų tautų išlaivinimui.

Kadangi “Aušros” prašomas,Kadangi “Aušros” prašomas, “Atsakas” rašomas 
Tiesioginiai jai, ir tikime aiiks&aū ar vėliau pasieks jų 
akis, t^i turėsime grįžti į Lietuvos praeitį, kur surasi
me suprantamus palyginimus.

SVBNTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Iš dviejų šioje vietoje tilpusių, pasisakymų dėl “Au
šroj” metamų žiaurių kaltinimų Amerikai ir bendrai 
Vakarų demokratijoms, skaitytojai turėjo suprasti vi
so klausimo rimtumą. Amerikos lietuvių moralinė ga
lia glūdėjo tame, kad I ir II Pas. karuose besąlyginiai 
kovojo drauge su visa Amerika, priė§ vigus demokratu 
jos prieĮmsT“^-— —^--7-7- — - -7—r

Tolygiai lietuviai amerikiečiai įrodė savo ištikimy
bę demokratijos principams pasmerkę 17 gruodžio per-

t^i turėsime grįžti į Lietuvos praeitį, kur surasi-

Atsikūrus Lietuvos nepriklausomybei, gos didžiau
siu priešu tapo Lenkija. Lietuva, turėdama pradžioje 
2.5 mil. gyventojų, negalėdama viena atsilaikyti prieš 
Lenkijos spaudimą, turėjo ieškoti atramos Sovietų 
Sąjungoje.

Maskva, savo interese, nenorėdama užleisti Lietu
vos, ir galimai viso Pabaltijo, Lenkijai darė diplomati
nius dentaršus ir kartais pademonstruodamo savo ka
rines jėgas prie pat Lenkijos sienų, kas sugriaudavo 
Pilsudskio, t. y., karo žaidimus, hutaikintus likusiai 
Lietuvai pagrobti.

Tubbūt “Aušros” redaktoriai prisimena, kaip arki- 
vysk. M. Reinys, būdamas Lietuvos užs. reik, min., kėlė 
draugystės taurės su užs. reik, komisaru G. čičerinu 
Metropolio, viešbutyje, o vėliau mirė kankinio mirtimi 
Vladimiro --kalėjime. Net po 17 gruodžio perversmo, 
įvykdyto neva gelbėjant Lietuvą nuo komunizmo, tau
tininkų vyriausybės visą laiką palaikė gerus santykius 
su Maskva ir net jų cenzūra nepraleisdavo rašinių apie 
bolševikinio%eroro siautėjimą visoje-Sovietijoje.----------

Ar Lietuvos vyriausybė nežinojo apie konceneraci- 
jos stovyklas Rusijoje, kame žuvo tūkstančiai lietuvių, 
jų tarpe veik~visi idėjiniai' komūmštai? Lenkijos spau-~ 
da, .panaudodama šiuos faktus, talpino pikčiausius 
straipsnius ir ^karikatūras, vaizduodami Lietuvos poli- 
kus, kaip Maskvos klapčiukus, Kremliaus pastumdė
liais ir Vakarų kultūros išdavikus, susidėjusius su kru- 

' vinais budeliais ir bedieviais;————------------
Bet ar Lietuvos vyriausybės, nesvarbu kurios par

tijos vadovaujamos, turėjo kitą išeitį, kad apsisaugotų 
nuo plėšraus Lenkijos erelio nagų?__  ./

Lygiai panašioje padėtyje buvo atsidūrusios Vaka- 
kai—didžiosios—depresijos—poveikyje 

prasiveržė gaivalingai fašizmo ir nacizmo jėgos

versmą ir iki pat karo išvakarių-savo‘‘seimuose ar suva
žiavimuose reikalavo pjlnų demokratinių teisių ir lais- 
yių- atstatymo-savo tėvynėje.------------ --------- .-------------

Lietuvių išeivijos demokratinis nusistatymas, įro
dytas darbais, sudarė jos pagrindinę moralinę jėgą A- 
merikos akyser kurios dėka galėjo -išgauti iš Kongre
so ir JAV prezidento Lietuvos okupacijos nepripažini- 
-mąy-laisvėsH^ylos-tęstinumą- mmaujųj^ateivių-atgabe-Į-r^demokartijosy 
nimą, nugaint jiems metamus kaltnimus dėl bendradar- 
biavimo su naciais ir žydų-naikinimo.

Negaiimardateisti~kąd“‘‘A.ušra” savo straipsniu, ku
ris tariamai turėtų reprezentuoti kovojančios Lietuvos 
-nusistatymą Amerikos ir Vak. demokratijų atžvilgiių- 
sugriautų Amerikos-lietuvių per kartas sukrautą mora
linę jėgą ir jos gerą vardą bei Prisidėtų prie niekingo 
atvykusių diktatūrininkų griovimo darbo.

Tad. grįžkime dar kartą prie~ “Aušros” metamų 
kaltinimų:

"“‘Triukšmas keliamas dėl Pietų Afrikos, dėl Ra- 
dezijos... Kodėl tylima dėl didžių neteisybių, kurias 
rusai komunistai daro daugeliui tautų jau šitiek 
metų?’’

“Ar ne todėl, kad tos tautos Vakarų parduotos?”
“Kai Brandtas (Willy Brandt) sutartimi išpar

celiavo Vokietiją rusų komunistams, buvo rimtas
“ pavojūšTTtad’ krikščionys“’ demokratai parlamentejkarui ir n,tidengus Stalino žiaurybes.

_______ _ _____ sie- 
kiančios pirmon eilėn sunaikinti demokratiją. Tokia

i.

padėtis privertė Vakarų demekratūja& sueiti—i-artimus 
ryšius su Maskva, nors anksčiau Amerika vedė atkak- 
lia nppripažinimą pnlitika pripš Sovietus. _______ __

II Pas. karo didžiausi mūšiai vyko Rusijos plotuo
se, kur įsibrovę naciai sunaikino virš 20 mil. žmonių. 
Tolygiai visoje Europoje komunistai ir kairieji sudarė 
svarbiausius rezistencinius - sąjūdžius, kurie žymiai pri
sidėjo prie Vakariečių pergalės. Tuo tarpu iš dešiniųjų 
partijų-ar sąjūdžių tarpo iškildavo penktos-kolonos, ko
laborantų ir kvislingų kadrai, talkinikąyę_ naciams ir
fašistams, kovoje prieš demkratiją ir Sovietų Są
jungą.

Nenuostabu, kad ginklo ir pralieto' kraujo ryšiai 
tarp visų antinacinų ir antifašistinių sąjungi
ninkų negalėjo greitai išnykti, net prasidėjus šaltajam

ir antifašistinių

sugriautų šią klastotę... bet paspaudus Amerikai... 
sutartis buvo priimta.”

“Viskas paaiškėja, jei prileidžiama, kad ir vo-

----- Vakarų-demokratijoje—paliko- gki-neapykanta 
soms nacinio ar fašistinio tipo diktatūroms, jų šalinin
kams ar panašių idėjų skleidėjams; nes kruvinos pamb-

vi

ne Aviacijos Administracija pa
skelbė, kad prasidės 86 didžiųjų 
satelitinių aerodromų (aeropor- 
tų) pagerinimas tikslu nebeįsi- 
leisti tūkstančių mažųjų lėktu
vėlių, kurie aviacijos saugumui 
yra -kenksmingi dideliuose aero- 

kuri

Niekšas sučiuptas
CHICAGO. — James Jackson, 

21 metų amžiaus, gyv. 643 N. 
Troy, buvo susikombinavęs pel
ningą verslą: požemio garažuose 
užklupti nutykotą moterį, api
plėšti ir išprievartauti. Polici- pertuose. - Ta programa, 
ninku pora — Gerald Saturnus įies aeroportus 34 valstijose, 
ir Barbara Frost gegužės mene- būsianti įvykdyta per ketverius
sį buvo Jacksoną užklupę tame metus ir kainuosianti $100 mi- 
Grant Park garaže ir areštavę jijonų. Chicagos srityje
už vienos moters sumušimą, bet 
pasėdėjęs ‘ 45 dienas apskrities 
kalėjime buvo vėl paleistas ir 
vėl pradėjo savo nedorybėmis 
verstis, bet neilgai trukus Buvo 
sučiuptas-ir apkaltintas moters 
apiplėšimu. ir išprievartavimu 
prie-B3Tčios gatvės ir Loomis, ta-
čiau už užstatą vėl paleistas į 
laisvę.

Ta pati policijos pora dėžūruo- 
dami toje apylinkėje, pradėjo 
dažniau užsukti į Grant Parkb 
garažą ir į kelintą~kartą pamate 
Jaeksohą viename dar tuščiame 
izoliuotame garažo vingyje kaip

Niekšas vėl sučiuptas. Teks sek
ti kaip šįkart baigsis jo teismas.

Didieji 6rl8iVidi
kratosi tų mdžųju

Fedėrali.

I
llkesčio mokėjo $455, nuo šiol mo

kės $356, arba 21.8% mažiau.

Už Chicagos ribų, bet Cook 
apskrityje, gyvenantieji už ap- 
draudą mokės truputį daugiau. ,

i |

ii
1!

dromai, 
yra .šie:
kee ir Waukegan.

aero- 
atrinkti pagerinimui, 

Gary,iAūrora,Kanka’

Atpinga namų apdraūda
Chicagos namų savininkai, ap- 

sidraudę Kemperio kompanijos 
grupėje, gaus sekantį kartą mo
kėti už apdraudą nuo 6 iki 20 
nuošimčių mažiau, o kurių ir 
automobilis yra apdraustas per 
Kemperį, gali būti eilėje dau- 
giau'santanpų-gauti“--------------

Kemper Co. centrinės divizi
jos prezidentas. Palmer App tre-

y

čiadiėnį' pranešė, kad kompani- 
ja patikrina savo Ulinojuje ap-
draustų 10,700 namų ir 34,000 

-autornobilių nelaimių apdraūdasr 
Bendrai, automobilių apdraudi-
mb mokesčiai pakils 6.7%, bet 
namų apdraūda visame Illino- 
jūjė ^nupiginama '8.4%. ' ' 

DuPage apskrityje mokestis pa- ‘ 
didės. 10.8%, Waukeg^ne_d%,_4 
Lake apskr. 9.3%; Jolifet 1'3,3%.

------ MartinTrigona—------- 
suktas politikas

CHICAGO, Ill. — Visi atsi
mename, kad praeitais metais 
naujai iškilęs politikas Anthony 
R. Martin-Trigona leido dideles ' Į 
sumas pinigų radijo garsini
mams. Jis įtikinėjo klausytojus 
rinkti jį į Kongresą, kad vėliau 
galėųt padėti. Niekas jo į Kon
gresą neišrinko, nes mažai kas 
jį tepažino.

Kai atėjo laikas mokėti są
skaitas, tai paaiškėjo, "kad A. R. 
Martin-Trigona mokėjo savo 
dviejų, didelio namč partnerių“ 
pinigais. Dabar jam reikia aiš- - 
kintiš teisme, kaip jis galėjo po- - 
litinei propagandai naudoti svė1 
timūs pinigus. Atrodo, kad be 2 
kalėjimo jis neapsieis.

I

' — “Majore-"Jane Byme prašo 7 
seniūnus patvirtinti Joseph Dh- 

t-szak-Bkos nepaihirštU'ir-nęhiahū—nors- yra^atsistoj ę ^Leonardo Chicagos policijos 
Prieš nemažesne nasaulinio komunizmo grėsmę; do pareigoms.Prieš nemažesnę pasaulinio komunizmo grėsmę;

Baigiant šį “atsaką” “Aušrai”, 
kad ne Amerika ar Vakarų demokratijos tūri atsakyti

turime jai priminti,

prieš “Aušros” mėtafhus kaltinimus, bet lietuvių..tauta
tūri savo siekiais, kultūra ir Politiniu nusistatymu įro
dyti, kad yra vėrta būti demokratinių tautų šeimoje.
Palikus prie antidemokratinio nusistatymo, keiksmais, 
šmeižtais ir apgaulingomis, .ašaromis nesiilailks Vaka- 
rų pagalbos, net užuojautos jos kančioms. ,

jį
Ir

Ii

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtu. 6—7 vai. vak. 
Ofiao M«f.: 776-2380 

RKictondlos tatofa 448-5545

ii

LIETUVOS POLITIKA, 
IŠDAVOS IR SUGESTIJOS

J. Venclova yra padąręs, parašęs ir išleidęs visą e’lę 
Lietuvos ir lietuvių tautos praeitį liečiančių knygų. Jis 
naudojosi lietuvių ir užsieniečių, studijomis bei doku
mentais. “Lietuvos politika” yra paskutinioji jo studija, 
fc'ą ir kitas J. Venclovos knygas galima gauti, jeigu jos 
dar npišparduotos, “Naujienose”. N. Red.

(Tęsinys)

šiuo klausimu prdf. <lr. B. 
Dundulis (3L2S2) rašė: “Lie
tuvos vadovaujantieji sluoks- 
n ai nėjo nacionalinės kultūros 
ugdymo keliu. Jie nesirūpino 
lietuvių kalbą pad ryti valsty
bine kalba, nematoma jų ryž
tingų pastangų visas lietuvių 
gyvenamas žemes sujungti su 
Lietuva. Jų išvadavimas būtų 
sustiprinęs Lietuvos nacionali
nį branduolį ir būtų tvirtai at
sirėmusi į Baltijos jūrą. Tuo 
metu perspektyvos buvo cen
tralizuotos nacionalinės valsty
bės, arba tokios daugianaciona
linės valstybės, kuriose buvo 
stiprus nacionalinis branduo
lys. Tokios stiprios nacionali
nės valstybės buvo Lietuvos kai
mynės Rusų valstybė ir Lenki
jos karalystė”.

Savų Jėgų Eikvojimas
Prvf. A. MEILLET (Les civi- 

Vytauto talikų šventovėje pamaldos. Or-. lisations des nuoveaux Etate de

Potvynio madona

| PAMINĖSIME VYTAUTĄ DIDĮJĮ
Rugsėjis yra karalių mėnuo. Brighton Parko lietuvių R. Ka- ;

Rugsėjo 8-oji buvo
. - - ........... . 1

CYDYTiW*A$nRd;į4IRURttA$ JkaS’ kad vainlkavim^ sut™k

— Kongreso atstovai nori pa
tirti, ar buvo atsitikimų, kada 
ČIA padėjusi užsienio šnipams 
veikti Amerikoje.

— Chrysler bendrovės vado- 
vybė prašė darbihinkus nerei
kalauti didesnių algų, kbl bend- 
rovė atsigaus, bet unija atmetė 

V. K. ’ tbkį prašymą.

7 IE
H|
11

» I 
I

I

i - L.

Į 
if 

- i

n

<

Žalgirio mūšy j, beveik 
nieko Lietuvai nelaimėdamas. 
Dar liūdniau, kai žemaičiai su
kilo, nenorėdami vergauti vo
kiečiams, tai Vytautas su savo 
kariais, ; 
įvarė žemaičius vokiečių jun- 
gan”. O Jogaila su lenkų gar
nizonų Lietuvoj kariais išžudė 
daug lietuvių patriotų, kurie 
nepritarė Jogailos antilietuviš
kai pblitikat Taip pat per Įvai
rius sukilimus buvo eikvojamos 
lietuvių jėgc's bei mažinama lie
tuvių tauta.

Kolonizavimas 
Svetimataučiais

Anais laikais Vakaruose mies
tiečiai sudarė trečią luomą, ku
ris padėjo valstybei sutvirtėti. 
Valdovai stengėsi vietinius 
miestiečius palaikyti, suteikda
mi jiems įvairių palengvinimų. 
Tuo tarpu Lietuvos valdovas 
Gediminas kvietė Į Lietuvą sve-

ŽODIS NUGALI KARDA
(Autentiškas tekstas Vytauto Širvydo paskaitos Tvarauskas pradėjo spausdinti 1875 metais šiaft- 
50-tam SLA seimui, Cleveland, Ohio, 1___ ....

birželio 30 d.)
(Tąsa)

Vaclovas Biržiška du metu ėjo garbės pata
rėjo pareigas, garsiame Amerikos Kongreso kny
gyne Washingtone ir jis parūpino seniems Ame
rikos lietuviams labai brangų, bet, gaila, dar ne
išspausdintą jų kultūrinės istorijos dokumentą^ 
pavadintą Amerikos lietuvių 1875 — 1910 metų 
bibliografijai medžiaga, šiame istoriniame doku
mente išvardino ir suskaitė, kad Amerikos lietu
viai iki draudimas buvo atšauktas per 29 metus 
išspausdino 553 žinomas knygas, pradėję 1875 
metus su trimis, baigdami 1904 m. su 70. šios 
knygos, sako, sudaro septintą dalį visų lietuviš- 

’ kų knygų išspausdintų nuo pirmsios 1847 m. iki 
« 1904 metų, kada draudimas buvo nuimtas.

Todėl Amerikos lietuvių pinigais ir Susivie
nijimo žmonių inidiatyva Lietuviškas skyrius Pa
saulinėje 1900 metų parodoje Paryžiuje turėjo 
teisę rodyti Euroops žemėlapį, kuriame Lietuvą 
klojo iš Rusijos tamsa, apšviesta trijų iš svetur 
ateinančia 
lantą iš Am rikos lietuvių, siauresnis iš Mažo-

Pirmoji Amerikos lietuvių išspausdinta kny- 
ga’buvo anglų — lietuvių kalbos žodynėlis, kurį

Pirmąjį tiktu tautiniu pagrindu laikraštį 
Amerikos lietuviams įkūrė Šliūpas su draugais

metais įkūrė organizacijai organą Tėvynė, kuri

1979 m. didn pamirštoje lietuvių Shamokin, Pa., koloni
joje. Išspausdinus 165 puslapius, spaustuvė ir vi
sas darbas sudegė, bet, laimei, Tvaraukas spėjo 
egzempliorių kaž kaip pristatyti pasididžiuoti 
giminėms Lietuvoje Ir jis buvo rastas vienos mo
kyklos palėpėje Vilkaviškio apskrityje 1930 me
tais ir dabar ilsisi Vilniaus universiteto bib- 
litekoje.

- Gaila, neišliko nei vieno Tvarausko Gazietos 
gzemplioriaus, nors be abejojimo būdavo spaus- _ . _ _ • i 'v • j •

egzemplioriaus, nors i>e aoejojimo ouaavo spaus
dinama kiekvieno numerio po du ar 3 šimtus, iš 
viso apie 3,500. Iki mūsų dienų neišliko nei vie
no, mokėk nors milijoną dolerių. Tvarauskas iš
leido viso 16-ką numerių. Laimei, neblogą pažin
tį su jų turiniu mums parūpino Šliūpo trys Gra-

New Yorke 1885 metais, liepos 2 dieną, pavadi
nęs jį Lietuvišku Balsu. Keistu supuolimu liepos 
antrą yra ir mano gimimo diena; tik trylika me
tų vėliau. Nežinau, ar tarp šių liepos antrųjų yra 
kokio astrologinio ryšio, tik žinau, kad koks tai 
lietuviškas balsas manyje per gyvenimą beleido, 
pasidaryti pilnu amerikonu.

New Yorke gimęs Šliūpo Lietuviškas Balsas 
po ketverių metų kalvarijų gyvenimą baigė anuo 
metinėje Amerikos lietuvių sostinėj Shenandoah, 
Pa. Kitas Susivienijimo įkūrėjas, Juozas Pauk- 
tis, prieš Šliūpo Balsą New Yorke, Plymuth įkū
rė rusams į 
bę Lietuvninkų, tačiau, kun, Aleksandro Bur
bos ir Šliūpo paveiktas, netrukus savo vaikutį įs
tatė į tautinį kelią, kuriuo eina iki šh| dienų.

per turtus metus iki Susivienijimo skilimo buvo
šviesi .žvaigždė Amerikos lietuvių laikraštijoje, 
neš išspausdino nemažą literatūros kūHhių, is-
ton jos raštų ir kitų rimtų dalykų. Gazieta Lie- t 
tuwiszka ir Lietuviškas Balsas tokiu būdu susi- - 
lŪUkė gražiai nuaugusių įpėdinių, kurie kovą 
prieš spaudos draudimą palaipsniai Padarė kova 
už bepriklausomą Lietuvą.

Pirmas žymūs Amerikos lietuvių subruzdi- F 
mas prieš rusų imperialistinę sduvalę buvb dėl 
1893 metų skerdynių Kražiuose. Dr. V. Matulai- Į 
tis Varpe tada rašė: “Kražių skerdynė sujudino 

priešinga,"lenkams” pridankį Vieny- Į Amerikos lietuvius”. Susivienijimo seimas įšrin- į 
kb komisiją protestams ruošti, kurių rezoliuci- 
jbs ’ pasiekė amerikonų spaudą, pavyzdžiu^- He- I 
raidą New Yorke. Susivienijimo valdyba išleido

Jt

I
I

spindulių. Plačiausias skriejo per At-

sies Lietuvos, c ploniausias iš šveidarijoj besimo
kinančių lietuvių studentų.

matikos iš Amerikos Aušros skaitytojams iš
spausdintos 1885 metais.

Vienu rašliųjų Gazitos bendradarbių buVo 
tarp lenkų išaugęs lietuvis tėvas pranciškonas
Augustinas Zeytz, kurio tikroji lietuviška pa- y-M • 1 1_ f l._L - _ _Z-A Avarde nežinoma. Jis Gazietos skaitytojus ragino 
rašytis prie vietinių pasalpinių draugijų koloni-
jose, kad laikui bėgant atsirastų Lietuvai tar-
turn “gvardija”, kokia vėliau pasidarė Susi vieni-

• * • • • sjimas. Paskutiniame Gazietos numeryje jis ragi
no L—————Amerikos lietuvius mesti ponišką madą nie
kinti viską, kas lietuviška.

. Chicagoje į kovos frontą stojo Antanb Ol
šausko įsigytą Lietuva, kurią nuo 1898 metų
ėmė redaguoti buvęs Varpo redaktorius, Juozas 
Adomaitis — Dėdė Šernas. Tokiu būdu buvęs Au 
šros redaktorius Jonas Šliūpas ir buvęs Varpo re
daktorius Juozas ikdomaitis į Amerikos lietuvių 
laikraščius perkėlė šių dviejų mūsų spaudos švy
turių anuometinės Lietuvos šviesuomenės tauti-

rusų ir anglų kalbbfnis khygą, kurioje nušvietė 
betėlšę lietuvių tdūtos būklę rusų irriPeHjojfe ir 
po egzempliorių pasiuntė tarp kitko rusų dien
raščių redakcijomis, caro ministeriams ir pačiam 
carui. Atsako aišku nesulaukė. Vienybė Lietuv
ninkų išleido kun. Žilinsko knygelę apie skėrdy-
nę, o Olšauskas Chicagoje Išspausdino kito Susi
vienijimo veikėjo kun. J. Šerno Parašytą apie

I

nius siekimus bei idealus. Vieni Amerikos lietu
vių laikraščiai jų prisilaikė, kiti — ne.

skerdynę dramą.

(Bus daugiau)Susivienijimo prezidentas kun. Jonas Žilin
skas, kuris pavardę vėliau pakeitė į Žilių, 1895 •
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Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN A/E.
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Didžiojo karūnavimo diena. Tai ganizacijos su vėliavomis pra-"rta Baitiųue, 192^) Tado reikahy timįu$us miestiečius, suteik- 
' ■ somos prie bažnyčios rinktis pabrėžti, kad lietuviai, kurie

s^W^TERU*HB<- idė klastingi kaimynai lenkai. 9:10 vai. ir dalyvauti pamaldo- buvo sukūrę galingą Lietuvos
WEST SMi FiEGET • "Vytautas ‘ Didysis ir~tamsiose~ sė. Po pamaldų-I2~val. Saukų imperiją, buve-tebai narsus ka- 

J ’ J pR L1223 dienose savo tautai pasiliko namuose (2417 W. 43rd St,) or- riai. Tačiau per dažnus karus
OFISO vat.. oin*^ antrad.. ttafiadJ kaip šviesus švyturys. Nepri- ganizacijos su vėlyvomis daly- lietuvių jėgcFs buvo mažinamos,

DR. VYT. TAURAS somos prie bažnyčios rinktis pabrėžti, kad lietuviai, kurie

OFISO VAU: pirnu antnuL, trečudJkaip šviesus švyturys. Nepri-
(r peukt.;3-< ir S-3 vaL Tak. Sfeitadie- Į klausomybės laikais Vytauto 
r1—*' “1 ' ' —’ •- ’-r—» —--v • 1- T.---- -----
Ų .7 s-/,.Auiitirinią.
piaia . 2-4; vaL popiet ir kitu laiku’Didžiojo vardu buvo pavadinta 

Lietuvos universitetas, Kultū- 
Iros muziejus, Aukštoji karo 
mokykla, Vytauto Didžiojo baž-

ganizacijos su vėliavomis
vauja minėjime. Minėjimas pra- kaip ir nurodė prof. J. APSE 
sidės atidarymu, vėbavų įneši-i (~-25): “Lietuvos jėga buvo 
mu, invokacija. Po to bus gen. • mažinama per nuolatinius ka-

« ,, I 9) rLr .iri •

“Lietųvos jėga buvo

konsu+ės J. Daužvardienės žodis y-rus11. ■ Ir neretai del svetimų m 
ir J. Jasaičio ] 
akademiją, bus meninė dalis,

F S1UEIK1S, O. P.
OBTHOPEDA»PBOTEgSTAS :jnyčia, kurios rektorius buvo ne- 
Aparaui - Protezai. Mid. ban-1 Vim -TimTac Th]- 1
'Arch Supports) į Lt

**».; 9—4 ir ft—8. ____ v .
-M^-W^-6$fd-$t,-^Mca^.-gU606M|šauirtj-Sąjungos^iBtktinė--Ghi€a--Lšokių_.gzupė^vado_\raujama_ViQ=_Į

• :.T^f.«PRoap*<* 8-5084 J_goje irgi pasivadino Vytauto ’ lėtos Snueliauskaitės - Atkosin

» t v

paskaita. Baigus \ teresų: E. Harrison (52"2fi^.
_ 44mi T ’£1 LAC"?“- ‘ 'I ' <1

damas jiems Įvairių privilegijų. 
Tokiu būdu jis kolonizavo Lie
tuvos miestus, anot prof. l. Jo- 
nyno, svetimšaliais kolonistais. 
Ypač lietuviškas žemes Įvairiais 
svetimšaliais kolo'nizavo Vytau
tas su Jogaila. Eo ipso tuomi 
Lietuvos valdovai silpnino Lie- j 
tuvą tautiškai..

TĮF

EUDEIKIS
x._.

i

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE^LVENUE
TeL 927-1741 —1742(Bus’ daugiau)The Lithuanians saved the 

■ teritories 
from the Tartar YOKE, OFTEN

64’
-J

QK tUOEL Speciali paeaibc tO|ona>
{Arei Supports) ir fc V

iWtadiem*ia B—1 Išeivijoje atkurtos Lietuviu iVacbergo ir rinktinės tautinių AT THE PRICE OF COSTLY
—. ... —.„I J K'-,- - i .n Anr-rr ve-”

valdovas Vy-

X ---------- -
užmirštamas kun. Juozas Tu- kurią išpildys rinktinės choras, Russians _in those 
mas-Vaižgantas.. vadovaujamas muziko

V
Petro

i

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo
takų, chirurgija.

5025-CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710
- TeL(813) ,321-4200

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija.

5037 Central Avė.
: St. Petersburg, Fla. 33710 
.'TeL (813) 321-1004
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PfeRKRAUSTYMAJ------- -- -----

v MOVING
L*idim»l — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. i E URNAS 
Tai. WA 5-8063

SOPHIE BARČUS
RADIJO IIIMO8 VALANDOS 

Vb«« prafnim* U WOPA.
14M HL A. M.

Ll«hn4v kaadien nno pir
madienio iki penktadienio 8:00 
—8:W vaL popiet BeMadieniab 
ir utmadieniala nno 8^0 Iki 8 JO 
rat ryto.

Vodif. AMona Deukua
Telofu HEnHeek 4-24U

7139 $•. MA Pt I WOOD AVI, 
CHICAGO, ILL 40629

f

j BATTLES”, j ,
• Y’pač Lietuvos

1 Didžiojo vardu.,rKaip didžiau- Meninę dalį praves J. Jasaitytė. j tautas eikvojo' lietuvhy jėgas 
šiai šios garbingos, organizacijos ..
rinktinei ir tinka .būti Vytauto vaišės — kavutė. Šiame minėji-
Didžiojo ženkle.
—IvUgsejiS Karalių menuv. ai-- ; 
me mėnesyje prisimenamas ir 
vainikuotas Lietuvos karalius 
Mindaugas. Bet ypatingas dė-

— Lėktuvų statybos bendro
vės atstovas prisipažino, kad 
jis visą laiką turėjo rūpesčius.
su- -DG-TO motorų sostui------------ -

“— JAV vyriausybė ir karo va- į 
_. t __ dovybė svarsto, ari

šios inusyj7"kūr pakirto-lietu-1 š. Atlanto pakto valstybėms
Po programos bus bendros visų.pirma neapgalvotam Vork-
rv.---------------- ---------- .vT  ——:—. l ,.i “ LTVxrt: .

nereikėtų j

ir.e dalyvauti kviečiama visa ; VilI fizines jėgas,.o: Lai pat kru-iduoti lengvus atomo ginklus, 
lietuvių visuomenė. ~ h=— . . ■ 1 =

P. Venclova

e JAV skolos per 27 metus
mesys krypsta į Vytautą Didi- paaugo iki 1971 metų 400 bilijo- ’

nu doleriu, sako IT.S/ News and .
-» C i-7 1jį, nes šiame mėnesyje jis tu

rėjo būti vainikuotas ir tautos 
širdyjė^jis yra karalius?

Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinė Chicagoje rengia Vytauto 
Didžiojo 550 metų, n.uo jo mir- ■ 
ties minėjimą. Minėjimas įvyks
<

dienotvarke: 10 valandą ryto I su DCT0 lėktuvų motorų sostu. '
. t r; 0 .1 * A * t f i

World Report. Bet’ £>er mažiau 
kaip trečdalis laiko—(8“ metai)— 
skolos padvigubėjo iki 800 bili" 
jonų dolerių, š.m. balandžio 9“dr.

‘'Lietuvos Aidai^
■K —KAZE BRAZDŽIONYTt

Proęrimot vade | a

? Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Viaos lAidoa ii W0PA stotiea.
banga 1490 AM.

St Petersburg Fla.. S:3O yah P-P.
irwns stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71»t Street 
Chicago, Illinois 60629 
; . J TeteC. 778-5374 

»1 ! 1

st:
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šių metų rugsėjo 9 dieną tokia
— Aviacijos bendrovių vado

vybė visą laiką turėjo rūpesčių >

MŪSŲ SĄJUNGOS NARIUI
A.A. PIJUI MARMAI mirus, 

skausmo prislėgtoms žmonai'Marijonai, dukrai Geno
vaitei su šeimą, taipgi kiliems giminėms bei artimie
siems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

.._ LIETUVIŲ PENSININKU SĄJUNGOS 
CHICAGOJE VALDYBA IR NARIAI

i

+
i

ė

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
___Telefonas 523-0440 _______

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

P E T K U S
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W.JZlst Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

-f-

r’

Firm and juicy Vienna Sausage, teamed with a creamy 
macdiym -- ------ ---- -1
notch or patio lunch. Border this salad with deviled eggs and _ ... _ >_ . j _ j r-i__ __ j__a X

B

macaroni mixture, offers a hearty, sophisticated salad for a 
porch or patio lunch. Border this salad with deviled eggs and 
top it with extra sausage for added flavor and protein. Since 
handy canned “Viennas” are fully cooked, they're all ready to 
use. Serve “Vienna’d Macaroni Salad” with frosty canned 
juices or a chilled appetizer soup. Add some chunky cheeses 
with wheat owrye crackers, brownies and iced tea to complete 
this cool refreshing menu.

Vienna'd Macaroni Salad
1 cup mayonnaise 

macaroni or small 2 tablespoons cider
macaroni shells vinegar

1 can (5 ozj Libby’s m teaspoons salt
1 teaspoon Dijon mustard 

sliced % teaspoon pepper
1 cup shopped celery
1 cup chopped sweet 

pickle*
Yą cup minced onion
Cook macaroni in salted

1 package (8 oz.) elbow

Vienna Sausage thinly 
sliced

1 cup shopped celery Extra Vienna Sausage 
and Deviled Egg*, 
garnish

, boiling water just until tender,

I Combine macaroni 'with thinly sliced Vienna Sausages, celery,

I Cook macaroni in salted, boiling water just unui tenaer.
I 'Drain and cover with cold water. Then drain again, thoroughly.

Į sweet pieMec, and onion. Blend rhayohnaise with cfder vinegar, 
! salt, Dijon mustard and pepper. Add to macaroni mixture. Mix 
i gently. Chill. Yields 6 to 8 servings.
j Arrangement: Spoon Vienna*d Macaroni £alad onto a large 
J aerving plate, gently rounding the top. Arrange extra Libby’s 
(Vienna Sausage* over salad. Garnish with a border of deviled 

egg halve*, if desired, j. - ■ rr ,.

! salt, Dijon mustard and pepper. Add to macaroni mixture. Mix 

Arrangement: Spoon Vienna*d Macaroni ^alad onto a large

A.A. ANTANAS DARAŠKA
(ANTON DERASKY)

Gyveno Walworth, Wisconsin.

Mirė 979 m. rugpiūčio 9 dieną, sulaukęs senatvės. Gimęs 
Pana, Illinois.

Paliko nuliūdę: žmona Antaneta, pagal tėvus Lingis, 
uošvis Louis U ingis, gy v. Lake Delavan, Wis., švogeris Kostas 
Lingis su žmona ir šeima, dėdė George Genčius, taip pat jo 
sūnūs Juozas ir Kazys su šeimomis, gyv. Chicagoje, švogerka 
Eugenija Evaškis, gyv. Chicagoje, pusseserės — Barbara 
Beck ir Mrs. Willard Lodtz, pusbrolis Kazys Gent su šeima, 
gyv. Springfield, Ill., pusseserė Anita Winner su šeima, gyv. 
Collinsville, Ill., pusbrolis Earl Gent su žmona ir šeima, gyv. 
Rockfield, Mo, Juozas ir Sofija Kalinauskai, gyv. Philadel
phia, Pa., pusbrolis Jonas Daraška su žmona ir šeima, gyv. 
Scottville, Mich., pusseserė Leona Žukas su vyru ir šeima, 
gyv. Custer. Mich.; Ontario, Kanadoje gyv. pusbroliai Mike 
Guba, Vytautas Genčius ir Mrs. Matt Guba, giminės Chica
goje — Vincas ir Frances šidlukas bei kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. Lietuvoje h ko brolis Stasys ir keturios seserys 
— Leokadija. Domicėlė. Marijona ir Eugenija.

Kūnas bus-pašarvotas šeštadienį 6 vai. vak. Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 So. California Ave.

Pirmadienį, rugpiūčio 13 d., 9:30 vai. rylo bus lydimas 
iš koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a.a. Antano Daraškos-Derasky giminės, draugai ir 
pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
ŽMONA ir DAUG GIMINIU bei DRAUGŲ.

Laidotuvių Driektorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572,
....  WiIIII ■ M... ,

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

Jm
i'M

7i

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

★

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE. ‘

PHILLIPS,- LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-3401

BUTKUS - VASATTIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, m. TeL: OLympic 2-10413

---------PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayetu 3-35W

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANICA AVE. TH.: Y Ards 7-1138. HM I

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE ’ Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4416

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

REpublie 7’1213

TeL YArdi 7-1111
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Kanadoje:
metama ____ __
pusei metu __
vienam m4z^ssiiii

metu -------
trims mėneciams 
rimam menesiui

938.90
818.00
810.00
8 8-80

Užaieniuoao:
metams -----------
pusei metu _____
vienam mėneMid

$16.00
8 9.00
S 8.00

$83.00
$18.00
■ 8J0

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

ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Niujienot aina kaadian, IMdrlant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1739 So. Rallied St, Chicago. 
ILL 60006. Telet 481-8100.

Piniaaa reikia dwtt pette Keuei 
Orderiu kart* m oŽMkya*.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Dafly Eiupt Scaday by Th* Llthoulsa N<wi Pab. C©., 1st
I7y> 5®. HabMd >rrwt, HL 4MM. <81-4108

Dar vienas “atsakas” “Aušrai”

As of Do limber 11^77
SubAcriptkft lutei:

M Chicago J33-00 per year, $18.00 per 
monižu, $10.00 per 3 žnontbe. Ia 

other USA localities W.00 per year, 
116.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

cents

Mvo prvocHBc 
DieoraUU

firmos d. 
kai>oe:

Chicayoje Ir priemiesčiuoee: 
metame______________

puaei metų ____________
trims mėnesiams ________
risziim mėnesiui _______

Kitose JAV Yietoee: ~

"JOs tyrinėjate Raitus, nes tarėtės juose turį amžinąjį fyvenhPĄ.
Jie tai ir yra4 kuris liudija apie mane", — Jono 5:39,
Mūsų tekste pasakyta, kad Šventasis Rastas apreiškia mums Viešpati 

Jėzų. Todėl norintieji Jį pažinti turi ieškoti žinių apie jį Šventajame Raš
te. Tuo tikslu Dievas davė mums apaštalus, pranašus ir mokytojus. Žmo 
nių žodžius galime priimti tik tada, kai jie sutinka su gyvojo Dievo Žo
džiu. O norint suprasti kas parašyta, reikia šventosios dvasios pagalbos. 
Šventąjį Raštą reikia netik skaityti, bet tyrinėti; o naudingų ir gyvenimui 

i reikalingų pamokų gausime tik tada, kai būsime nuolankūs ir pasirengę 
prtimtj- mums Dievo duotąsiąs pamokas, kurios padarys mus tinkamais ge
riems darbams.

NAUJIENŲ ražtinė atdara Wadim*. išskyrai sekmadieniug,
* vai. ryto fld 3 vaL vakaro, iėžtidieniaii — iki U nL

Chicagoje, kuris už savo $70,000 
įvertintą namą apdraudos mo-

kiečių tauta yra parduota rusų komunistams”.
(Aušra, Nr. 14/54).

čia vėl išgirstama ta pati gaida, taip dažnai nu
skambanti išeivijos spaudoje. Girdi, vakariečiai turi 
kokias tai paslaptingas simpatijas komunistams, arba 
stačiai jų bijo, nes nesmerkia Jų žiaurybių ir nieko ne
daro Pavergtų tautų išlaivinimui.

Kadangi “Aušros” prašomas,Kadangi “Aušros” prašomas, “Atsakas” rašomas 
Tiesioginiai jai, ir tikime aiiks&aū ar vėliau pasieks jų 
akis, t^i turėsime grįžti į Lietuvos praeitį, kur surasi
me suprantamus palyginimus.

SVBNTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Iš dviejų šioje vietoje tilpusių, pasisakymų dėl “Au
šroj” metamų žiaurių kaltinimų Amerikai ir bendrai 
Vakarų demokratijoms, skaitytojai turėjo suprasti vi
so klausimo rimtumą. Amerikos lietuvių moralinė ga
lia glūdėjo tame, kad I ir II Pas. karuose besąlyginiai 
kovojo drauge su visa Amerika, priė§ vigus demokratu 
jos prieĮmsT“^-— —^--7-7- — - -7—r

Tolygiai lietuviai amerikiečiai įrodė savo ištikimy
bę demokratijos principams pasmerkę 17 gruodžio per-

t^i turėsime grįžti į Lietuvos praeitį, kur surasi-

Atsikūrus Lietuvos nepriklausomybei, gos didžiau
siu priešu tapo Lenkija. Lietuva, turėdama pradžioje 
2.5 mil. gyventojų, negalėdama viena atsilaikyti prieš 
Lenkijos spaudimą, turėjo ieškoti atramos Sovietų 
Sąjungoje.

Maskva, savo interese, nenorėdama užleisti Lietu
vos, ir galimai viso Pabaltijo, Lenkijai darė diplomati
nius dentaršus ir kartais pademonstruodamo savo ka
rines jėgas prie pat Lenkijos sienų, kas sugriaudavo 
Pilsudskio, t. y., karo žaidimus, hutaikintus likusiai 
Lietuvai pagrobti.

Tubbūt “Aušros” redaktoriai prisimena, kaip arki- 
vysk. M. Reinys, būdamas Lietuvos užs. reik, min., kėlė 
draugystės taurės su užs. reik, komisaru G. čičerinu 
Metropolio, viešbutyje, o vėliau mirė kankinio mirtimi 
Vladimiro --kalėjime. Net po 17 gruodžio perversmo, 
įvykdyto neva gelbėjant Lietuvą nuo komunizmo, tau
tininkų vyriausybės visą laiką palaikė gerus santykius 
su Maskva ir net jų cenzūra nepraleisdavo rašinių apie 
bolševikinio%eroro siautėjimą visoje-Sovietijoje.----------

Ar Lietuvos vyriausybė nežinojo apie konceneraci- 
jos stovyklas Rusijoje, kame žuvo tūkstančiai lietuvių, 
jų tarpe veik~visi idėjiniai' komūmštai? Lenkijos spau-~ 
da, .panaudodama šiuos faktus, talpino pikčiausius 
straipsnius ir ^karikatūras, vaizduodami Lietuvos poli- 
kus, kaip Maskvos klapčiukus, Kremliaus pastumdė
liais ir Vakarų kultūros išdavikus, susidėjusius su kru- 

' vinais budeliais ir bedieviais;————------------
Bet ar Lietuvos vyriausybės, nesvarbu kurios par

tijos vadovaujamos, turėjo kitą išeitį, kad apsisaugotų 
nuo plėšraus Lenkijos erelio nagų?__  ./

Lygiai panašioje padėtyje buvo atsidūrusios Vaka- 
kai—didžiosios—depresijos—poveikyje 

prasiveržė gaivalingai fašizmo ir nacizmo jėgos

versmą ir iki pat karo išvakarių-savo‘‘seimuose ar suva
žiavimuose reikalavo pjlnų demokratinių teisių ir lais- 
yių- atstatymo-savo tėvynėje.------------ --------- .-------------

Lietuvių išeivijos demokratinis nusistatymas, įro
dytas darbais, sudarė jos pagrindinę moralinę jėgą A- 
merikos akyser kurios dėka galėjo -išgauti iš Kongre
so ir JAV prezidento Lietuvos okupacijos nepripažini- 
-mąy-laisvėsH^ylos-tęstinumą- mmaujųj^ateivių-atgabe-Į-r^demokartijosy 
nimą, nugaint jiems metamus kaltnimus dėl bendradar- 
biavimo su naciais ir žydų-naikinimo.

Negaiimardateisti~kąd“‘‘A.ušra” savo straipsniu, ku
ris tariamai turėtų reprezentuoti kovojančios Lietuvos 
-nusistatymą Amerikos ir Vak. demokratijų atžvilgiių- 
sugriautų Amerikos-lietuvių per kartas sukrautą mora
linę jėgą ir jos gerą vardą bei Prisidėtų prie niekingo 
atvykusių diktatūrininkų griovimo darbo.

Tad. grįžkime dar kartą prie~ “Aušros” metamų 
kaltinimų:

"“‘Triukšmas keliamas dėl Pietų Afrikos, dėl Ra- 
dezijos... Kodėl tylima dėl didžių neteisybių, kurias 
rusai komunistai daro daugeliui tautų jau šitiek 
metų?’’

“Ar ne todėl, kad tos tautos Vakarų parduotos?”
“Kai Brandtas (Willy Brandt) sutartimi išpar

celiavo Vokietiją rusų komunistams, buvo rimtas
“ pavojūšTTtad’ krikščionys“’ demokratai parlamentejkarui ir n,tidengus Stalino žiaurybes.

_______ _ _____ sie- 
kiančios pirmon eilėn sunaikinti demokratiją. Tokia

i.

padėtis privertė Vakarų demekratūja& sueiti—i-artimus 
ryšius su Maskva, nors anksčiau Amerika vedė atkak- 
lia nppripažinimą pnlitika pripš Sovietus. _______ __

II Pas. karo didžiausi mūšiai vyko Rusijos plotuo
se, kur įsibrovę naciai sunaikino virš 20 mil. žmonių. 
Tolygiai visoje Europoje komunistai ir kairieji sudarė 
svarbiausius rezistencinius - sąjūdžius, kurie žymiai pri
sidėjo prie Vakariečių pergalės. Tuo tarpu iš dešiniųjų 
partijų-ar sąjūdžių tarpo iškildavo penktos-kolonos, ko
laborantų ir kvislingų kadrai, talkinikąyę_ naciams ir
fašistams, kovoje prieš demkratiją ir Sovietų Są
jungą.

Nenuostabu, kad ginklo ir pralieto' kraujo ryšiai 
tarp visų antinacinų ir antifašistinių sąjungi
ninkų negalėjo greitai išnykti, net prasidėjus šaltajam

ir antifašistinių

sugriautų šią klastotę... bet paspaudus Amerikai... 
sutartis buvo priimta.”

“Viskas paaiškėja, jei prileidžiama, kad ir vo-

----- Vakarų-demokratijoje—paliko- gki-neapykanta 
soms nacinio ar fašistinio tipo diktatūroms, jų šalinin
kams ar panašių idėjų skleidėjams; nes kruvinos pamb-

vi

ne Aviacijos Administracija pa
skelbė, kad prasidės 86 didžiųjų 
satelitinių aerodromų (aeropor- 
tų) pagerinimas tikslu nebeįsi- 
leisti tūkstančių mažųjų lėktu
vėlių, kurie aviacijos saugumui 
yra -kenksmingi dideliuose aero- 

kuri

Niekšas sučiuptas
CHICAGO. — James Jackson, 

21 metų amžiaus, gyv. 643 N. 
Troy, buvo susikombinavęs pel
ningą verslą: požemio garažuose 
užklupti nutykotą moterį, api
plėšti ir išprievartauti. Polici- pertuose. - Ta programa, 
ninku pora — Gerald Saturnus įies aeroportus 34 valstijose, 
ir Barbara Frost gegužės mene- būsianti įvykdyta per ketverius
sį buvo Jacksoną užklupę tame metus ir kainuosianti $100 mi- 
Grant Park garaže ir areštavę jijonų. Chicagos srityje
už vienos moters sumušimą, bet 
pasėdėjęs ‘ 45 dienas apskrities 
kalėjime buvo vėl paleistas ir 
vėl pradėjo savo nedorybėmis 
verstis, bet neilgai trukus Buvo 
sučiuptas-ir apkaltintas moters 
apiplėšimu. ir išprievartavimu 
prie-B3Tčios gatvės ir Loomis, ta-
čiau už užstatą vėl paleistas į 
laisvę.

Ta pati policijos pora dėžūruo- 
dami toje apylinkėje, pradėjo 
dažniau užsukti į Grant Parkb 
garažą ir į kelintą~kartą pamate 
Jaeksohą viename dar tuščiame 
izoliuotame garažo vingyje kaip

Niekšas vėl sučiuptas. Teks sek
ti kaip šįkart baigsis jo teismas.

Didieji 6rl8iVidi
kratosi tų mdžųju

Fedėrali.

I
llkesčio mokėjo $455, nuo šiol mo

kės $356, arba 21.8% mažiau.

Už Chicagos ribų, bet Cook 
apskrityje, gyvenantieji už ap- 
draudą mokės truputį daugiau. ,

i |

ii
1!

dromai, 
yra .šie:
kee ir Waukegan.

aero- 
atrinkti pagerinimui, 

Gary,iAūrora,Kanka’

Atpinga namų apdraūda
Chicagos namų savininkai, ap- 

sidraudę Kemperio kompanijos 
grupėje, gaus sekantį kartą mo
kėti už apdraudą nuo 6 iki 20 
nuošimčių mažiau, o kurių ir 
automobilis yra apdraustas per 
Kemperį, gali būti eilėje dau- 
giau'santanpų-gauti“--------------

Kemper Co. centrinės divizi
jos prezidentas. Palmer App tre-

y

čiadiėnį' pranešė, kad kompani- 
ja patikrina savo Ulinojuje ap-
draustų 10,700 namų ir 34,000 

-autornobilių nelaimių apdraūdasr 
Bendrai, automobilių apdraudi-
mb mokesčiai pakils 6.7%, bet 
namų apdraūda visame Illino- 
jūjė ^nupiginama '8.4%. ' ' 

DuPage apskrityje mokestis pa- ‘ 
didės. 10.8%, Waukeg^ne_d%,_4 
Lake apskr. 9.3%; Jolifet 1'3,3%.

------ MartinTrigona—------- 
suktas politikas

CHICAGO, Ill. — Visi atsi
mename, kad praeitais metais 
naujai iškilęs politikas Anthony 
R. Martin-Trigona leido dideles ' Į 
sumas pinigų radijo garsini
mams. Jis įtikinėjo klausytojus 
rinkti jį į Kongresą, kad vėliau 
galėųt padėti. Niekas jo į Kon
gresą neišrinko, nes mažai kas 
jį tepažino.

Kai atėjo laikas mokėti są
skaitas, tai paaiškėjo, "kad A. R. 
Martin-Trigona mokėjo savo 
dviejų, didelio namč partnerių“ 
pinigais. Dabar jam reikia aiš- - 
kintiš teisme, kaip jis galėjo po- - 
litinei propagandai naudoti svė1 
timūs pinigus. Atrodo, kad be 2 
kalėjimo jis neapsieis.

I

' — “Majore-"Jane Byme prašo 7 
seniūnus patvirtinti Joseph Dh- 

t-szak-Bkos nepaihirštU'ir-nęhiahū—nors- yra^atsistoj ę ^Leonardo Chicagos policijos 
Prieš nemažesne nasaulinio komunizmo grėsmę; do pareigoms.Prieš nemažesnę pasaulinio komunizmo grėsmę;

Baigiant šį “atsaką” “Aušrai”, 
kad ne Amerika ar Vakarų demokratijos tūri atsakyti

turime jai priminti,

prieš “Aušros” mėtafhus kaltinimus, bet lietuvių..tauta
tūri savo siekiais, kultūra ir Politiniu nusistatymu įro
dyti, kad yra vėrta būti demokratinių tautų šeimoje.
Palikus prie antidemokratinio nusistatymo, keiksmais, 
šmeižtais ir apgaulingomis, .ašaromis nesiilailks Vaka- 
rų pagalbos, net užuojautos jos kančioms. ,

jį
Ir

Ii

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtu. 6—7 vai. vak. 
Ofiao M«f.: 776-2380 

RKictondlos tatofa 448-5545

ii

LIETUVOS POLITIKA, 
IŠDAVOS IR SUGESTIJOS

J. Venclova yra padąręs, parašęs ir išleidęs visą e’lę 
Lietuvos ir lietuvių tautos praeitį liečiančių knygų. Jis 
naudojosi lietuvių ir užsieniečių, studijomis bei doku
mentais. “Lietuvos politika” yra paskutinioji jo studija, 
fc'ą ir kitas J. Venclovos knygas galima gauti, jeigu jos 
dar npišparduotos, “Naujienose”. N. Red.

(Tęsinys)

šiuo klausimu prdf. <lr. B. 
Dundulis (3L2S2) rašė: “Lie
tuvos vadovaujantieji sluoks- 
n ai nėjo nacionalinės kultūros 
ugdymo keliu. Jie nesirūpino 
lietuvių kalbą pad ryti valsty
bine kalba, nematoma jų ryž
tingų pastangų visas lietuvių 
gyvenamas žemes sujungti su 
Lietuva. Jų išvadavimas būtų 
sustiprinęs Lietuvos nacionali
nį branduolį ir būtų tvirtai at
sirėmusi į Baltijos jūrą. Tuo 
metu perspektyvos buvo cen
tralizuotos nacionalinės valsty
bės, arba tokios daugianaciona
linės valstybės, kuriose buvo 
stiprus nacionalinis branduo
lys. Tokios stiprios nacionali
nės valstybės buvo Lietuvos kai
mynės Rusų valstybė ir Lenki
jos karalystė”.

Savų Jėgų Eikvojimas
Prvf. A. MEILLET (Les civi- 

Vytauto talikų šventovėje pamaldos. Or-. lisations des nuoveaux Etate de

Potvynio madona

| PAMINĖSIME VYTAUTĄ DIDĮJĮ
Rugsėjis yra karalių mėnuo. Brighton Parko lietuvių R. Ka- ;

Rugsėjo 8-oji buvo
. - - ........... . 1

CYDYTiW*A$nRd;į4IRURttA$ JkaS’ kad vainlkavim^ sut™k

— Kongreso atstovai nori pa
tirti, ar buvo atsitikimų, kada 
ČIA padėjusi užsienio šnipams 
veikti Amerikoje.

— Chrysler bendrovės vado- 
vybė prašė darbihinkus nerei
kalauti didesnių algų, kbl bend- 
rovė atsigaus, bet unija atmetė 

V. K. ’ tbkį prašymą.
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Žalgirio mūšy j, beveik 
nieko Lietuvai nelaimėdamas. 
Dar liūdniau, kai žemaičiai su
kilo, nenorėdami vergauti vo
kiečiams, tai Vytautas su savo 
kariais, ; 
įvarė žemaičius vokiečių jun- 
gan”. O Jogaila su lenkų gar
nizonų Lietuvoj kariais išžudė 
daug lietuvių patriotų, kurie 
nepritarė Jogailos antilietuviš
kai pblitikat Taip pat per Įvai
rius sukilimus buvo eikvojamos 
lietuvių jėgc's bei mažinama lie
tuvių tauta.

Kolonizavimas 
Svetimataučiais

Anais laikais Vakaruose mies
tiečiai sudarė trečią luomą, ku
ris padėjo valstybei sutvirtėti. 
Valdovai stengėsi vietinius 
miestiečius palaikyti, suteikda
mi jiems įvairių palengvinimų. 
Tuo tarpu Lietuvos valdovas 
Gediminas kvietė Į Lietuvą sve-

ŽODIS NUGALI KARDA
(Autentiškas tekstas Vytauto Širvydo paskaitos Tvarauskas pradėjo spausdinti 1875 metais šiaft- 
50-tam SLA seimui, Cleveland, Ohio, 1___ ....

birželio 30 d.)
(Tąsa)

Vaclovas Biržiška du metu ėjo garbės pata
rėjo pareigas, garsiame Amerikos Kongreso kny
gyne Washingtone ir jis parūpino seniems Ame
rikos lietuviams labai brangų, bet, gaila, dar ne
išspausdintą jų kultūrinės istorijos dokumentą^ 
pavadintą Amerikos lietuvių 1875 — 1910 metų 
bibliografijai medžiaga, šiame istoriniame doku
mente išvardino ir suskaitė, kad Amerikos lietu
viai iki draudimas buvo atšauktas per 29 metus 
išspausdino 553 žinomas knygas, pradėję 1875 
metus su trimis, baigdami 1904 m. su 70. šios 
knygos, sako, sudaro septintą dalį visų lietuviš- 

’ kų knygų išspausdintų nuo pirmsios 1847 m. iki 
« 1904 metų, kada draudimas buvo nuimtas.

Todėl Amerikos lietuvių pinigais ir Susivie
nijimo žmonių inidiatyva Lietuviškas skyrius Pa
saulinėje 1900 metų parodoje Paryžiuje turėjo 
teisę rodyti Euroops žemėlapį, kuriame Lietuvą 
klojo iš Rusijos tamsa, apšviesta trijų iš svetur 
ateinančia 
lantą iš Am rikos lietuvių, siauresnis iš Mažo-

Pirmoji Amerikos lietuvių išspausdinta kny- 
ga’buvo anglų — lietuvių kalbos žodynėlis, kurį

Pirmąjį tiktu tautiniu pagrindu laikraštį 
Amerikos lietuviams įkūrė Šliūpas su draugais

metais įkūrė organizacijai organą Tėvynė, kuri

1979 m. didn pamirštoje lietuvių Shamokin, Pa., koloni
joje. Išspausdinus 165 puslapius, spaustuvė ir vi
sas darbas sudegė, bet, laimei, Tvaraukas spėjo 
egzempliorių kaž kaip pristatyti pasididžiuoti 
giminėms Lietuvoje Ir jis buvo rastas vienos mo
kyklos palėpėje Vilkaviškio apskrityje 1930 me
tais ir dabar ilsisi Vilniaus universiteto bib- 
litekoje.

- Gaila, neišliko nei vieno Tvarausko Gazietos 
gzemplioriaus, nors be abejojimo būdavo spaus- _ . _ _ • i 'v • j •

egzemplioriaus, nors i>e aoejojimo ouaavo spaus
dinama kiekvieno numerio po du ar 3 šimtus, iš 
viso apie 3,500. Iki mūsų dienų neišliko nei vie
no, mokėk nors milijoną dolerių. Tvarauskas iš
leido viso 16-ką numerių. Laimei, neblogą pažin
tį su jų turiniu mums parūpino Šliūpo trys Gra-

New Yorke 1885 metais, liepos 2 dieną, pavadi
nęs jį Lietuvišku Balsu. Keistu supuolimu liepos 
antrą yra ir mano gimimo diena; tik trylika me
tų vėliau. Nežinau, ar tarp šių liepos antrųjų yra 
kokio astrologinio ryšio, tik žinau, kad koks tai 
lietuviškas balsas manyje per gyvenimą beleido, 
pasidaryti pilnu amerikonu.

New Yorke gimęs Šliūpo Lietuviškas Balsas 
po ketverių metų kalvarijų gyvenimą baigė anuo 
metinėje Amerikos lietuvių sostinėj Shenandoah, 
Pa. Kitas Susivienijimo įkūrėjas, Juozas Pauk- 
tis, prieš Šliūpo Balsą New Yorke, Plymuth įkū
rė rusams į 
bę Lietuvninkų, tačiau, kun, Aleksandro Bur
bos ir Šliūpo paveiktas, netrukus savo vaikutį įs
tatė į tautinį kelią, kuriuo eina iki šh| dienų.

per turtus metus iki Susivienijimo skilimo buvo
šviesi .žvaigždė Amerikos lietuvių laikraštijoje, 
neš išspausdino nemažą literatūros kūHhių, is-
ton jos raštų ir kitų rimtų dalykų. Gazieta Lie- t 
tuwiszka ir Lietuviškas Balsas tokiu būdu susi- - 
lŪUkė gražiai nuaugusių įpėdinių, kurie kovą 
prieš spaudos draudimą palaipsniai Padarė kova 
už bepriklausomą Lietuvą.

Pirmas žymūs Amerikos lietuvių subruzdi- F 
mas prieš rusų imperialistinę sduvalę buvb dėl 
1893 metų skerdynių Kražiuose. Dr. V. Matulai- Į 
tis Varpe tada rašė: “Kražių skerdynė sujudino 

priešinga,"lenkams” pridankį Vieny- Į Amerikos lietuvius”. Susivienijimo seimas įšrin- į 
kb komisiją protestams ruošti, kurių rezoliuci- 
jbs ’ pasiekė amerikonų spaudą, pavyzdžiu^- He- I 
raidą New Yorke. Susivienijimo valdyba išleido

Jt
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spindulių. Plačiausias skriejo per At-

sies Lietuvos, c ploniausias iš šveidarijoj besimo
kinančių lietuvių studentų.

matikos iš Amerikos Aušros skaitytojams iš
spausdintos 1885 metais.

Vienu rašliųjų Gazitos bendradarbių buVo 
tarp lenkų išaugęs lietuvis tėvas pranciškonas
Augustinas Zeytz, kurio tikroji lietuviška pa- y-M • 1 1_ f l._L - _ _Z-A Avarde nežinoma. Jis Gazietos skaitytojus ragino 
rašytis prie vietinių pasalpinių draugijų koloni-
jose, kad laikui bėgant atsirastų Lietuvai tar-
turn “gvardija”, kokia vėliau pasidarė Susi vieni-

• * • • • sjimas. Paskutiniame Gazietos numeryje jis ragi
no L—————Amerikos lietuvius mesti ponišką madą nie
kinti viską, kas lietuviška.

. Chicagoje į kovos frontą stojo Antanb Ol
šausko įsigytą Lietuva, kurią nuo 1898 metų
ėmė redaguoti buvęs Varpo redaktorius, Juozas 
Adomaitis — Dėdė Šernas. Tokiu būdu buvęs Au 
šros redaktorius Jonas Šliūpas ir buvęs Varpo re
daktorius Juozas ikdomaitis į Amerikos lietuvių 
laikraščius perkėlė šių dviejų mūsų spaudos švy
turių anuometinės Lietuvos šviesuomenės tauti-

rusų ir anglų kalbbfnis khygą, kurioje nušvietė 
betėlšę lietuvių tdūtos būklę rusų irriPeHjojfe ir 
po egzempliorių pasiuntė tarp kitko rusų dien
raščių redakcijomis, caro ministeriams ir pačiam 
carui. Atsako aišku nesulaukė. Vienybė Lietuv
ninkų išleido kun. Žilinsko knygelę apie skėrdy-
nę, o Olšauskas Chicagoje Išspausdino kito Susi
vienijimo veikėjo kun. J. Šerno Parašytą apie

I

nius siekimus bei idealus. Vieni Amerikos lietu
vių laikraščiai jų prisilaikė, kiti — ne.

skerdynę dramą.

(Bus daugiau)Susivienijimo prezidentas kun. Jonas Žilin
skas, kuris pavardę vėliau pakeitė į Žilių, 1895 •
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Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN A/E.

'a-

Didžiojo karūnavimo diena. Tai ganizacijos su vėliavomis pra-"rta Baitiųue, 192^) Tado reikahy timįu$us miestiečius, suteik- 
' ■ somos prie bažnyčios rinktis pabrėžti, kad lietuviai, kurie

s^W^TERU*HB<- idė klastingi kaimynai lenkai. 9:10 vai. ir dalyvauti pamaldo- buvo sukūrę galingą Lietuvos
WEST SMi FiEGET • "Vytautas ‘ Didysis ir~tamsiose~ sė. Po pamaldų-I2~val. Saukų imperiją, buve-tebai narsus ka- 

J ’ J pR L1223 dienose savo tautai pasiliko namuose (2417 W. 43rd St,) or- riai. Tačiau per dažnus karus
OFISO vat.. oin*^ antrad.. ttafiadJ kaip šviesus švyturys. Nepri- ganizacijos su vėlyvomis daly- lietuvių jėgcFs buvo mažinamos,

DR. VYT. TAURAS somos prie bažnyčios rinktis pabrėžti, kad lietuviai, kurie

OFISO VAU: pirnu antnuL, trečudJkaip šviesus švyturys. Nepri-
(r peukt.;3-< ir S-3 vaL Tak. Sfeitadie- Į klausomybės laikais Vytauto 
r1—*' “1 ' ' —’ •- ’-r—» —--v • 1- T.---- -----
Ų .7 s-/,.Auiitirinią.
piaia . 2-4; vaL popiet ir kitu laiku’Didžiojo vardu buvo pavadinta 

Lietuvos universitetas, Kultū- 
Iros muziejus, Aukštoji karo 
mokykla, Vytauto Didžiojo baž-

ganizacijos su vėliavomis
vauja minėjime. Minėjimas pra- kaip ir nurodė prof. J. APSE 
sidės atidarymu, vėbavų įneši-i (~-25): “Lietuvos jėga buvo 
mu, invokacija. Po to bus gen. • mažinama per nuolatinius ka-

« ,, I 9) rLr .iri •

“Lietųvos jėga buvo

konsu+ės J. Daužvardienės žodis y-rus11. ■ Ir neretai del svetimų m 
ir J. Jasaičio ] 
akademiją, bus meninė dalis,

F S1UEIK1S, O. P.
OBTHOPEDA»PBOTEgSTAS :jnyčia, kurios rektorius buvo ne- 
Aparaui - Protezai. Mid. ban-1 Vim -TimTac Th]- 1
'Arch Supports) į Lt

**».; 9—4 ir ft—8. ____ v .
-M^-W^-6$fd-$t,-^Mca^.-gU606M|šauirtj-Sąjungos^iBtktinė--Ghi€a--Lšokių_.gzupė^vado_\raujama_ViQ=_Į

• :.T^f.«PRoap*<* 8-5084 J_goje irgi pasivadino Vytauto ’ lėtos Snueliauskaitės - Atkosin

» t v

paskaita. Baigus \ teresų: E. Harrison (52"2fi^.
_ 44mi T ’£1 LAC"?“- ‘ 'I ' <1

damas jiems Įvairių privilegijų. 
Tokiu būdu jis kolonizavo Lie
tuvos miestus, anot prof. l. Jo- 
nyno, svetimšaliais kolonistais. 
Ypač lietuviškas žemes Įvairiais 
svetimšaliais kolo'nizavo Vytau
tas su Jogaila. Eo ipso tuomi 
Lietuvos valdovai silpnino Lie- j 
tuvą tautiškai..

TĮF

EUDEIKIS
x._.

i

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE^LVENUE
TeL 927-1741 —1742(Bus’ daugiau)The Lithuanians saved the 

■ teritories 
from the Tartar YOKE, OFTEN

64’
-J

QK tUOEL Speciali paeaibc tO|ona>
{Arei Supports) ir fc V

iWtadiem*ia B—1 Išeivijoje atkurtos Lietuviu iVacbergo ir rinktinės tautinių AT THE PRICE OF COSTLY
—. ... —.„I J K'-,- - i .n Anr-rr ve-”

valdovas Vy-

X ---------- -
užmirštamas kun. Juozas Tu- kurią išpildys rinktinės choras, Russians _in those 
mas-Vaižgantas.. vadovaujamas muziko

V
Petro

i

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo
takų, chirurgija.

5025-CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710
- TeL(813) ,321-4200

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija.

5037 Central Avė.
: St. Petersburg, Fla. 33710 
.'TeL (813) 321-1004
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PfeRKRAUSTYMAJ------- -- -----

v MOVING
L*idim»l — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. i E URNAS 
Tai. WA 5-8063

SOPHIE BARČUS
RADIJO IIIMO8 VALANDOS 

Vb«« prafnim* U WOPA.
14M HL A. M.

Ll«hn4v kaadien nno pir
madienio iki penktadienio 8:00 
—8:W vaL popiet BeMadieniab 
ir utmadieniala nno 8^0 Iki 8 JO 
rat ryto.

Vodif. AMona Deukua
Telofu HEnHeek 4-24U

7139 $•. MA Pt I WOOD AVI, 
CHICAGO, ILL 40629

f

j BATTLES”, j ,
• Y’pač Lietuvos

1 Didžiojo vardu.,rKaip didžiau- Meninę dalį praves J. Jasaitytė. j tautas eikvojo' lietuvhy jėgas 
šiai šios garbingos, organizacijos ..
rinktinei ir tinka .būti Vytauto vaišės — kavutė. Šiame minėji-
Didžiojo ženkle.
—IvUgsejiS Karalių menuv. ai-- ; 
me mėnesyje prisimenamas ir 
vainikuotas Lietuvos karalius 
Mindaugas. Bet ypatingas dė-

— Lėktuvų statybos bendro
vės atstovas prisipažino, kad 
jis visą laiką turėjo rūpesčius.
su- -DG-TO motorų sostui------------ -

“— JAV vyriausybė ir karo va- į 
_. t __ dovybė svarsto, ari

šios inusyj7"kūr pakirto-lietu-1 š. Atlanto pakto valstybėms
Po programos bus bendros visų.pirma neapgalvotam Vork-
rv.---------------- ---------- .vT  ——:—. l ,.i “ LTVxrt: .

nereikėtų j

ir.e dalyvauti kviečiama visa ; VilI fizines jėgas,.o: Lai pat kru-iduoti lengvus atomo ginklus, 
lietuvių visuomenė. ~ h=— . . ■ 1 =

P. Venclova

e JAV skolos per 27 metus
mesys krypsta į Vytautą Didi- paaugo iki 1971 metų 400 bilijo- ’

nu doleriu, sako IT.S/ News and .
-» C i-7 1jį, nes šiame mėnesyje jis tu

rėjo būti vainikuotas ir tautos 
širdyjė^jis yra karalius?

Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinė Chicagoje rengia Vytauto 
Didžiojo 550 metų, n.uo jo mir- ■ 
ties minėjimą. Minėjimas įvyks
<

dienotvarke: 10 valandą ryto I su DCT0 lėktuvų motorų sostu. '
. t r; 0 .1 * A * t f i

World Report. Bet’ £>er mažiau 
kaip trečdalis laiko—(8“ metai)— 
skolos padvigubėjo iki 800 bili" 
jonų dolerių, š.m. balandžio 9“dr.

‘'Lietuvos Aidai^
■K —KAZE BRAZDŽIONYTt

Proęrimot vade | a

? Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Viaos lAidoa ii W0PA stotiea.
banga 1490 AM.

St Petersburg Fla.. S:3O yah P-P.
irwns stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71»t Street 
Chicago, Illinois 60629 
; . J TeteC. 778-5374 
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šių metų rugsėjo 9 dieną tokia
— Aviacijos bendrovių vado

vybė visą laiką turėjo rūpesčių >

MŪSŲ SĄJUNGOS NARIUI
A.A. PIJUI MARMAI mirus, 

skausmo prislėgtoms žmonai'Marijonai, dukrai Geno
vaitei su šeimą, taipgi kiliems giminėms bei artimie
siems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

.._ LIETUVIŲ PENSININKU SĄJUNGOS 
CHICAGOJE VALDYBA IR NARIAI
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4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
___Telefonas 523-0440 _______

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

P E T K U S
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W.JZlst Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

-f-
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Firm and juicy Vienna Sausage, teamed with a creamy 
macdiym -- ------ ---- -1
notch or patio lunch. Border this salad with deviled eggs and _ ... _ >_ . j _ j r-i__ __ j__a X

B

macaroni mixture, offers a hearty, sophisticated salad for a 
porch or patio lunch. Border this salad with deviled eggs and 
top it with extra sausage for added flavor and protein. Since 
handy canned “Viennas” are fully cooked, they're all ready to 
use. Serve “Vienna’d Macaroni Salad” with frosty canned 
juices or a chilled appetizer soup. Add some chunky cheeses 
with wheat owrye crackers, brownies and iced tea to complete 
this cool refreshing menu.

Vienna'd Macaroni Salad
1 cup mayonnaise 

macaroni or small 2 tablespoons cider
macaroni shells vinegar

1 can (5 ozj Libby’s m teaspoons salt
1 teaspoon Dijon mustard 

sliced % teaspoon pepper
1 cup shopped celery
1 cup chopped sweet 

pickle*
Yą cup minced onion
Cook macaroni in salted

1 package (8 oz.) elbow

Vienna Sausage thinly 
sliced

1 cup shopped celery Extra Vienna Sausage 
and Deviled Egg*, 
garnish

, boiling water just until tender,

I Combine macaroni 'with thinly sliced Vienna Sausages, celery,

I Cook macaroni in salted, boiling water just unui tenaer.
I 'Drain and cover with cold water. Then drain again, thoroughly.

Į sweet pieMec, and onion. Blend rhayohnaise with cfder vinegar, 
! salt, Dijon mustard and pepper. Add to macaroni mixture. Mix 
i gently. Chill. Yields 6 to 8 servings.
j Arrangement: Spoon Vienna*d Macaroni £alad onto a large 
J aerving plate, gently rounding the top. Arrange extra Libby’s 
(Vienna Sausage* over salad. Garnish with a border of deviled 

egg halve*, if desired, j. - ■ rr ,.

! salt, Dijon mustard and pepper. Add to macaroni mixture. Mix 

Arrangement: Spoon Vienna*d Macaroni ^alad onto a large

A.A. ANTANAS DARAŠKA
(ANTON DERASKY)

Gyveno Walworth, Wisconsin.

Mirė 979 m. rugpiūčio 9 dieną, sulaukęs senatvės. Gimęs 
Pana, Illinois.

Paliko nuliūdę: žmona Antaneta, pagal tėvus Lingis, 
uošvis Louis U ingis, gy v. Lake Delavan, Wis., švogeris Kostas 
Lingis su žmona ir šeima, dėdė George Genčius, taip pat jo 
sūnūs Juozas ir Kazys su šeimomis, gyv. Chicagoje, švogerka 
Eugenija Evaškis, gyv. Chicagoje, pusseserės — Barbara 
Beck ir Mrs. Willard Lodtz, pusbrolis Kazys Gent su šeima, 
gyv. Springfield, Ill., pusseserė Anita Winner su šeima, gyv. 
Collinsville, Ill., pusbrolis Earl Gent su žmona ir šeima, gyv. 
Rockfield, Mo, Juozas ir Sofija Kalinauskai, gyv. Philadel
phia, Pa., pusbrolis Jonas Daraška su žmona ir šeima, gyv. 
Scottville, Mich., pusseserė Leona Žukas su vyru ir šeima, 
gyv. Custer. Mich.; Ontario, Kanadoje gyv. pusbroliai Mike 
Guba, Vytautas Genčius ir Mrs. Matt Guba, giminės Chica
goje — Vincas ir Frances šidlukas bei kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. Lietuvoje h ko brolis Stasys ir keturios seserys 
— Leokadija. Domicėlė. Marijona ir Eugenija.

Kūnas bus-pašarvotas šeštadienį 6 vai. vak. Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 So. California Ave.

Pirmadienį, rugpiūčio 13 d., 9:30 vai. rylo bus lydimas 
iš koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a.a. Antano Daraškos-Derasky giminės, draugai ir 
pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
ŽMONA ir DAUG GIMINIU bei DRAUGŲ.

Laidotuvių Driektorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572,
....  WiIIII ■ M... ,

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

Jm
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7i

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

★

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE. ‘

PHILLIPS,- LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-3401

BUTKUS - VASATTIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, m. TeL: OLympic 2-10413

---------PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayetu 3-35W

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANICA AVE. TH.: Y Ards 7-1138. HM I

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE ’ Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4416

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

REpublie 7’1213

TeL YArdi 7-1111
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Frank J. šeštokas, St. Petersburg Beach, Fla., Amerikos
ASM f <Į I
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i, medinis su

lietuvių veiklos veteranas, šį pavasarį lankėsi Čikagoje. Ta 
proga'jis buvo užėjęš’į Naujienas, kurių yra ilgametis skai
tytojas ir rėmėjas. .Tik ir šio vizito proga įteikė stambesnę 
auką. Nuotraukoje majome F. J. šeštką prie savo reziden-

ir ga- kaina. x
I.ABA1 SVARUS 2 butų namas ir 

garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 11 s ' H h
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1 cijos Petersburg Beach, Fla.
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Hills, Ill., maloriiM nustebo,

akai tyrinėjo chlorofilą ir nusta
tė, kad jo yra bent šešios rūšys. 
Taip pat nustatyta, kad chloro
filas sugeba saulės energiją pa
versti—augalų—mais+u. Dabar 
mokslininkai nori sužinoti, kaip 
tas procesas yra atliekamas ir 
visa tai pritaikyti žmonių mi
tybai.

• 3-M bendrovė išrado greitai 
kietėjantį, bet elastingą ir be
spalvį chemikalą, sutvirtinantį 
filmus ir apsaugojantį juos nuo 
įbrėžimų bei trūkimo. Tyrimai 
parodė, kad kino filmas, praleis
tas per projektorių 200 kartų, li
ko beveik naujas. Filmų apsau
gos sluoksnis nebijo nei šalčio,

-nreraukštos-temperatūros.

• Illinois National Survey at
rado, kad gyvojo sidabro tarša

"būna Tie viemiš kai kurių dirb- 
tuvių, bet atsiranda savaime iš 
pačios gamtos elementu. Jie ty-

f

• J. VENCKAUSKAS
REMODELING

Atlieka įvairius namų 
teisymo darbus.

Tel. 582-7606

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalyko!

rinėjo centriniame Illinojuję 
vieno rezervuaro žuvis ir rado 
jose aukštą gysidabrio kiekį, 
nors tą rezervuarą niekas neter; 
šė jokiomis tarkomis. Po dvejų 
metų tame rezervuare gy vsidab-

• Seniau botanikos vadovė
liuose buvo rašoma, kad chloro- 
f lo grūdeliai, veikiami saulės 
spindulių, duoda augalams bei 
jų lapams žalią spalvą. Jų buvo 
žinomos tik dvi rūšys. National
Science Foundation mokslinin- no kiekis buvo visa: nežymus. «

• Normalus kūno svoris būna 
ne vien valgant tinkamai balan
suotą maistą, bet ir nuo nuola
tinės mankštos. Dabar yra ga
minama ir '■’raginama įsigyti 
daug mankštos priemonių. Nusi
pirkus jų keletą,.galįrpa įrengti 
rūsyje ar bet kurioje’ tinkamai
vėdinamoje patalpoje gimnasti
kos kambarį ir kasdien jame 
praleisti bes i gimnastikuojant po 
keliolika minučių.

• Kongrese įnešta virš 20 įsta
tymo projektų dėl gasohol — 
9 dalys gazolino ir viena dalis

sivaišindami šaulių šeimininkių 
pagamintu maistu ir kiekvienas 
pagal savo skonį gėrimais. Mė
gėjams pašokti gros geras or
kestras. Kaip girdėti, šios ge-. 
gūžinės daug kas jau seniai lau-

J HH-A;
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Jtiiiis, iii., maloniai nustebo, ra- 
dusi savo laiški?Mei pašto' ‘dėžu
lėje

kė. Taigi ji jau čia pat. Į gegu"
Atlanto Rajono skautu firię kviečiami visi, kas tik nori

Naujieną^- Žingeidumas
stovykla bus rugpiučio 18-26 d. geroje nuotaikoje praleisti sėk-

„ , 5 t • X • xi -v ktaps malonia žinia, kad jai dien-alkoholio. Lietuvoje toks misr* - . , . . • _ . x— . rastą vienenems-metams užsa
kė judrus visuomenininkas, re- 
miąs-patriotinęrTspaudą,- Gau- važiavimas. .

nys vidaus degimo varikliams 
buvo naudojamas^ ir vadinosi

Alkoholio žaliavos 
įvairuoja nuo ;
nos atlaikų iki kukurūzų ir ki
tų krakmolinių "ūkio produktų. 
Viena Virginijos spirito varykla 
siūlo pagaminti tam tikslui 
kiekvieną dieną 2,200 galonų

motorinu.
anglių bei medie. j dantijus Malinauskas iš Mar 

" ' - Įųuette Parko. Dėkodami jam
už tokį dovanos palinkimą, svei
kiname naująją.skaitytoją, o ge
rą žinią pranešame visiems pre
numeratoriams, prašydami pla
tinti Naujienas. - i-VU \ 
fc 4 • _ . , T’ X

t — Kazys Rutkauskas, Rock-
- ford,- - UI.,- veiklus-ir nuoširdus 

. r visuomenės ir bendruomenės 
i veikėjas, -yra. ne kartą prisidė-

alkoholio'. ‘
—•-Indėnai—išmokė pirmuosius 
Amerikos kolonistus kepti mėsą 
ir žuvį ant anglių bei atviros 
ugnies, 'šis būdas tapo’ tiek po
puliarus, kad rugpjūčio 2-11 d.

Resolute stovyklavietėje, Bol
ton, Mass. Ten bus skautų vy
čių paštovyklė, kurioje rugpiū< 
čio 25 d. įvyks skautų vyčių su-

— Sol. Nerija Linkevičiūtė ir- 
Bernardas Prapuolenis dalyvaus 

'Santaros - Šviesos suvažiavimo

madienio popietę. Laukiami vi
si. P. Vn. (Pr.)

* -Z ‘ *

— Zarasiškių piknikas įvyks! 
šį sekmadienį, rugpiūčio 12 d. 
Vyčių salėje ir sodelyje, 2455 
W. 47 gat. šokiams gros Vens- 
kaus orkestras. Bus gausus fan 
tasmagorijų šulinys, pumpuš

auto garažas. Avers ir 26-ta.
Medinis namas su geležies (Hard 

ware) prekių ■ krautuve. Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 

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

ta

f
LIETUVIS-------------

DAŽYTOJAS^—
4G12-S^PauIina St

(Town ot Lake) .
Dažo namus Ii lauko RJš vidaus 

------------ Da rbas-fara ntuotax-----------

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

j jęs prie Naujienų leidimo orga- 
visoje Amerikoje yra paskelbta^ M

^iuntė-^Hau^ąTHE^ti^s-č?esnulis----=
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NORI IŠ JAV GAUTI LĖKTUVAMSREIKALINGŲ DALIU g
NUTARIMAS NIEKO NESAKO API^f

LKP CENTRO KOMITETAS PERSPĖJOAPIE “BURŽUAZINĘ PROPAGANDĄ”
Gegužės mėnesį Vilniuje įvykusiame LKP Centro Komiteto 

., plenume buvo daug kalbama apie “buržuazinės propagandos’

ražas, švarūs, gerai prižiūrėtas. 63 ir.
Iroy.

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
j Tuščias sklypas, tinka naujo namo 
statybai Marquette Parke.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto
L 
jas stogas, gazu šildymas.
] 
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS z aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos, 

t Marquette Parke.

VALDIS
-------- REAL ESTATE________

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

garažas. Apie. $6,000 pajamų. Nau-
- J, apsaug*

nuo potvynių, aluminum langai, ga-

- I
/ II

fP ♦

I I 
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f, plenume buvo daug kalbama apie “buržuazinės propagandos” ir l 
“reakcingos išeivijos” veiklą (Tiesa, 1979.V.18): LSSR KGB pir- Į 

Rį mininkas J. Petkevičius skundėsi “priešais”, kurie “stengėsi pa
sėti nacionalinės nesantaikos sėklą, naudoja sionizmo ginklą, spe
kuliuoja tikėjimo laisve, liaupsina įvairaus plauko atskalūnus”;
o kai kurie Vakarų propagandos organai ir “specialios tarnybos, 
kurstydami nacionalistines nuotaikas, panaudoja tam reakemgo-

SiMOKĖJIMĄ Už LĖKTUVUS

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no ministerio pavaduotojas Sa
dak Tabatabai penktadieni vie
šai pare’škė, kad Irano vyriau
sybė. visapusiškai apsvarsčiusi

■’#ilMT ../S# B Piety Amerika krp 
tesi diktatūrą

QUITO, Ekvadoras. —

nf. < : | 
Liį-i j | i.
|£ 4 f ' !< -H g tį ; 
Fili

4 r 501
X* >:•

r ^7
Praei-# • 

f 
i?M. L. S.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTYĮ
• ■ i

įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600. - -

R
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koncerte. Suvažiavimas įvyks kų virtuvė, na, ir dar ko ekstra.
Visi maloniai kviečiami pas za- 
rasiškius praleisti dieną gra 
žioje nuotaikoje. Bet teks su- 
mdkėti vieną doleriuką Įėjimui.
Kviečia Valdyba.

• SPECIALI 20% NUOLAT- 5!4 kamb. 20 metu mūr. bung, prie 

čias. Pasiūlykit.
niTiminnL IA.000 VkO. rseremo DrO.

Barbecue savaitėj Keptas Jis
Hen^Fardaįs^LSangliųlĮCiSfcOnt,^atsiuntė,?3. Po $2 

ūz kalendorių., atsiuntę. Vincas 
Juodvalkis iš Yucaipa. Cal.. ir 
T“ ‘ ♦ ir . r-
Parko. Dėkui visiems. Visi skai- Cbūnty ligohinlje. .

- > La w w *

ir jas platinti/; Visi lietuviai

asmenišką dėmesį, gerai .su jo 
mis ;

rf-

gaminamas briketes.^-,- ... •

TR U
I

už kalendorių., atsiuntė?Vincas

Stasys Kužrriirskis iš Brightofr

MP Al tytojai. prašomi re-intį. Naujienas

kviečiami Į jas atkreipti1 savo

j — Rima Bankus iš Hickory'

Kviečiame visus, kurie domisi Florida.
—suvažiuoti i SUNNY HILLS

Rugpjūčio 25, 26 ir 27 d.
taip pat spalio 27, 28 ir 29 d.

Dėl informacijų kreipkitės į:

VuBetecką, Sunny-HiHs^—904—773-3333— i~
M. Kielą, Chicagoje 312—737-1717
J. Mikonį, Clevelande 216—531-2190

D. Duiaitį, Detroite 313—280-2969
J. Zubavičių, New Jersey 201—381-3198
R. Kezj, New York — 212—769-3300

9 ' i• d,5
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IH.EXPERIMENTAL
■ SPRING MAKER

FACTORY

Our Hinsdale Agricultural Equipment Engineering 
Center has an immediate opening for an Experi
mental Spring Maker. Qualified applicants must 
be able to make all types of experimental coil 
springs and wire forms by bench or machine me
thods to specifications; develop springs of given di
mensions but with various characteristics to meet 
engineering requirements; sketch and develop ne
cessary tooling; use spring testing equipment, use 
bench fixtures and hand tools; operate thermosta
tically controlled heat treat equipment for harden
ing, drawing, stress relieving, annealing, etc. in 
conjunction with proper quench mediums on springs 
and spring materials.
We offer an excellent wage and benefits package..

For interview, call or apply at:

PERSONNEL OFFICE

INTERNATIONAL HARVESTER

rugsėjo 6-9 d. Tabor Farm va
sarvietėje, Sodus. Mich. ■

— Dr. Jonas- Balys, Silver 
Spring, Md.-po ligos ir- opera- 
cijos jau pasveiko ir vėl pa
kviestas redaguoti “Naujoji Vil
tis” žurnalą. Jam sergant, žur
nalą redagavo Aleksas Laiku- : MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
nas, Cleveland, Ohio. — teželiai, žiedai, gintariniai karo-

-—Andrius—A;—Krršonis—iš Jiai>-auskar_ai_ir_kįti_papupšaĮaį_ Reikia -parduoti 
Manhaten Beach. Cal., baigė PERKAME sidabrines ir auksi-j  
Michigan universiteto Medici
nos—mokyklą daktaro laipsniu.
Praktiką atliks; Los Angeles

D A PRISTAČIUS ŠĮ SKELBT-

BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-

77 ir Kedzie. Centr. vėsinimas. Tuš-'L 
~ 925-6015.

10 butu 2 aukštu mūr. prie 64 ir 
Mozart. Gazo šiluma. Nauja elektra.

L— pasiūlykit. _____
925-6015

nes' monetas bei paštb^ženklų] 
kolekcijas.. Mokame aukštas} 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac-1 
ramento - prie Archer.
- -Teir247-5081 (Pr?) 7 - —

• Vyčių seimo banketas, la-

į ■-į S į
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1 ii

ŲtN 

:‘ I į į 
’ > t ; ‘

sios išeivijos centrus ir organizacijas7’.

Tiesos redaktorius A. Laurin- 
—čiukas tvirtino,;jog “žurnalistai 

negali likti abejingi ir šmeižtui, 
kurį iš istorijos kapinyno iš-

• 4 — - - - r- • _  .

$50,000 už ieškomą
pr

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. E: . - - • - . - - 
garantuotai ir sąžiningai. _ _ 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.

PATAISYMAI

Dirbu ir užmiesčiuose greit, 
—garantuotai-ir-sąžiningai.------- -

KLAUDIJUS PUMPUTIS

Tel. 927-3559
y
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trauk-ia ir pila ant Tarybų Lie-
tuvps įvairaus plauko- ‘balsai’.. .

.S
Tuo tarpu ne vie-

išsijuosę pučia antitarybiniu;
-burbulus; r—1"
nas iš jų slepia savo piktadarys-

.1 klausimą, nutarė nutraukti su ' tą penktadienį, prezidento Cąr-1
nii* terie—žmonai—Rosalynn ir Vats- 

tybės sekretoriui Cyrus Vąhėe. 
ceremonijoje dalyvaujant. Quito 
-mieste buvo prisaikdintas vir 
įvesdintas į pareigas naujai iš- 

liečiančios išsinešiojusias lėktų• 1 rinktas prezidentas Jaime Rol-

v “JAV-'visas karo “medžiagos su
tartis, siekiančias iki devynių 
bilijonų dolerių. Tas pats mi- 

, nistėrio pavaduotojas paaiškino, 
i kad paliekamos galioje sutartys,

Pr-
O €

4

5

Io
f 5 ;

nusikaltusį nacį
VIENA, Austrija.— Nacių ieš- J 

kotojas Simon Wiesenthal vie
šai paskelbė, kad jo vądovauja- 
ma- organizacija sumokės $50,000 
tam asmeniui, kuris nurodys 
slapstymosi vietą veiklaus nacio 
Josef Mengele.

Savo laiku Auschwitz nacių 
stovykloje Mengelė tvarkė žydų 
ir.kitų suimtųjų nacių pri.eš.ų žu-:. 
dynes. Karo pabaigoje dr. Men
gelė pajėgė pabėgti į Pietų 
Ameriką. Po kurio laiko apsi
gyveno Paragvajuje. Paaiškėjo 
kad Paragvajaus -vyriausybė at-

**^**~*~

•S? vų dalis. Irano valdžia nori gau- dos. Sekr. Vance savo kalboje 
ti lėktuvams reikalingas išsine- naujai 
šiojusias ar sugedusias lėktuvų prižadėjo

-dalis.-----—— ---------- -4 JAV kooperaciją
I

JAV vyriausybė žinojo, kad!
dabartinė Irano vvriausvbė ne-V »/

pildys pasižadėjimų, bet iki šio 
meto vyriausybė nepadarė jokio 
oficialaus pranešimo, o Irano

-vyriausybė^emokė-jo JAV pini- .
gų, nors jai pakartotinai buvo 
priminta.

valdžiai į 
glaudžia

demokratinei 
tvirtą7? Šimtamečio Adomo Vamo kūrinysIZRAELIO KARO PAJĖGOSVERŽIASI I LIBANA ir

Tikisi gauti didelę 
paskola

WASHINGTON. D.C.— Chry
sler’ bendrovės vadovybė, paty
rusi, kad Kongreso finansų ko
mitetas yra pasiruošęs lengvo^ 
mis sąlygomis paskolinti bend
rovei 750 tnilijonų dolerių, labai 

-džiaugei, nes jie yra įsitikinę, 
gali’uybe atstatyti bendrovę.
Chrysler pagamino geras m^šL^Ąmęrikps Jėktuvai F-14 bombo- 

uKos, kad
Chrysler 

n<* d- o
pirkti 

ga-

r t ..tęs, padarytas Antrojo pasauli
nio karo metais,-daugelis iš jų 
neseniai plojo Kinijos operaci
jai Vietnamo žemėje”.
—Lietuvos^Komsomolo-GK-pir-

Prezidentas Roldos, 38 metų 
amžiaus advokatas, valdžios pa
reigose neturintis jokio patyri
mo. yra pirmas demokratiškai 
išrinktas prezidentas po devy- 
nrų metu—diktatūros—režimo. 
Ekvadoras yra kalnuota, 7 mili
jonų gyventojų šalis, jau antroji 
Pietų Amerikos valstybė, pa- 
siuntusi savo diktatorių genero
lą atgal į barakus, kur jis ir 

-priklauso.- ~
Pirmoji ką tik panašiai pada

rė Bolivija, kur prieš keletą die
nų prezidentu buvo inauguruo
tas Walter Guevara Arze,- bai- 
g’ant 15 metų trukusį militaris- 
tų režimą. _

62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkam* 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND-AVĖ. 
523-8775

Tiktai $98 pusmečiui automobilio
GRUPĖ IZRAELIO KARIŲ IŠSPROGDINO 

NAMĄ IR GRĮŽO Į.IZRAELĮ
BEIRUTAS, Libnas.”— Izraė-^—' A :

lio kariuomenės dalinys penkį- Prez i centas rūpinasi

masis sekretorius V. Baltrūnas 
ragino “visada atsižvelgti į su- 

“ .lažines * pro-
OPEN HOUSE SUNDAY
August 12 — 1 to-g-PrSL- 

6449 S. Rockwell
.6. rm. brick ' bungalow.
^LEO L PARKER & ASSOC., INC.

5746 S. Pulaski Rd.
767-2562

i aktualėjusias l
pagandos pastangas t ransf o r-» inkas -S. Tabatabai- - r -tadieni - islveržė "i. Libano terito-

V. e L X J KXkAV * XX. xx*X> u. — X X ...A... A

depohtiWyir^epffl y % -Meiįgelės^ Paragvagaus-i ūkinihk^mamą; esantį tiEtai 50
j jardų atstumoje nuo Jungtinių
' Tautu kariuomenės centro, vis- v
ką iškėlė į padanges, ir vėl ra-

žūdyti 40(Ų)00 žydų vien Tik
Auschwitzo stovykloje.

Paragvajaus aukščiausias Teis
mas praeitą trečiadienį atėmė

____ y rinkimais
WASHINGTON, D;C. P'ra- 

nešimai rodo, kad nuo šios sa
vaitės prez. Carteris kreips dau
giau dėmesio artėjančiai rinki- 

. Prezidentas 
su Hamilton

viešai spaudai pareiškė, kadmUoti tarybinio jaunamo pasau-_ _____ Basement,
attic,-garage. Low Taxes. .Low 30\s.

riją, pasiekė jiems reikalingą
J-— Tnz. V.' Vidugiris išrinktas

Amerikos Legiono West Holly- ¥ __ ___  _ ____
wood posto 405 nr. komandie- baiWįšiįfming^bus^rugpjūčio ?8 

Yiumi. Poste daugiausia yra es-jvakare Radisson viešbutyje, či-įriumi. Poste daugiausia yra es- . - -
XA1XO VI XI _ UI V Y ■ • -I-I - I • • ---------------------------------- -- ^.*,7 -

^meniška nuomonę'jas. užšisa-^ ĮtĮF^te^YUrAalmes legiome- kagOj^ VfsiniefiiviareTečiami
kant. r dalyvauti. Įėjimas $17.50 asme-

tr-um bųvo.asrinkias-mz.._V. tet FR

susipažinti, ir) pareikšti .savo
• . * ....... - * ***='>■*“• ' '• V' • '"0

siunčiamos -dvi - savaites ;nemęr kaųauskas, dabartinis Lietuvos 
^amai. -i -H, •• ■ generalinis /konsulas^:.,generalinis konsulas.

. IN TOWNBUSS. OPP.
Biznio Proga — Mieste

Y ’

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARUA NORElKIENg

Didelis pajšn±aldmas gerc^ rūšies įvairių 
MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

b. * 
yLz

B

* 6-6489. Tuo pačiu telefonu pas
kambinus bus galima gauti in
formacijų apie kitus įdomius 
Vyčių seimo parengimus. (Pr).

— DENGIAME ir taisome vi-

MARQUETTE PARKE parduoda
mas namas ir taverna. Dėl informaci
jų skambinti tei. 776-4956.

HELP WANTED — MALE-FEMAXE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkiy

a

sų rūšių stogus. Garantuojame 
už savo darbą. Esame apdrausti. 
ARVYDAS. KIELA. _ Skambinti 
_____ Tel. 434-9655 (PR)'

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces..

CASHIER
Hours 5 AM —2 PM 

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

SALARY BASED ON EXP.
-----Call CRAIG 829-7700

A. T VERAS
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas -ir Taisymas — 
2646 West 69th Street 
Tėl. REpublič 7-1941 J

nacionalistines, religines pažiū-

\
I

n
t I

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

• ' i M'

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., CMcaWrDl. 60629. — TeL WA 5-2737
ŽTV . • V. V'A L A N TI NASTAUPYKITE PIRKDAMI IšFABRIKO SANDĖLIŲ
SEKMADIENĮ, RUGPIŪČIO 12 D., NUO 8 VAL. RYTO 
’ ' ; IKI 4 VAL. POPIET

Pirkit dabar dovanas saviškiams ir siuntiniams
♦ SPECIALŪS BARGENAI TIKTER ŠĮ JšPARDAVtMĄ
♦ SAULfcS SUKNELES — buvo $13.50 dabar $3
♦ DAUG NAUJOS ŠILTOS APRANGOS
• 15 YARDŲ NAILONAS 108’ platumo - $5
• JUOSTOS IR TĮSTANTI MEDŽIAGA — 2,3 ar 5

centai už yardą *' į
• CHALATAI, PIŽAMOS, KELNAITĖS, SUKNELĖS 

IR KITA
Specialus Įvairios Medžiagos Gabalų Maišelis tik $1-

i-

1022 W. VAN BUREN STREET

ras, kapitalistinio gyvenimo bū
do standartus. Todėl negalima 
taikstytis su tokiais atvejais, kai

pilietybę, kai nustatė, kad jis 
organizavo suimtų žmonių žu
dynes Auschwitze. Wiesenthal 
tvirtina, kad Mengelė įsakė na

komjaunimo organizacijos nesi*
*• **• _ _ . ' — - - • M ■gilina į jaunuolių interesus/ po

linkius, pomegiuš/dirba ideolo
ginįdarbą paviršutiniškai, šab-
Ibniškai, neįdomiai

miai pasitraukė į Izraelio terito- j minei kampanijai, 
riją.
saugomas, bet Izraelio kariuo-

tėriasi
saugomas, bet Izraelio kariuo-j Jordanu ir telefonu kalbasi su 
m en ės dalinys ne tik ramiai pa- g ube m a tonai s.

Prezidentas jaučia, kad sen.

Pasienis, rodos, stropiai! dažniau

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980 

! ------- --------------------------_ » ______ . _____ .

0

VLIKO PIRMININKO SVEI
KINIMAS JAUNIMO 

KONGRESUI

Dr.. Kazys Bobelis pasiuntė 
šiąYelegramą'Pasaulio _ Lietuvių-

E. O. E. M. F. H.

7 S. 600 County Line Rd. 
Hindsdale, II. 60521

I
I
I 
?"

PRANEŠKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTIMAISIAIS 

Didelė automobiliams aikštė veltui

sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame. lietuviškai- 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers; (Pr-)

|__ __ INTERVIEWERS

$200-$300/Week. Full or part time.
_____ _ Jw —•
We have 50 immediate openings 
for interviewers to work in our 
advertising circulation department. 
No experience necessary, will train.

Call for appointment Sunday

Man or woman, 20 years and over.
We have 50 -.....Į
for interviewers to work in

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitoki blankai.

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
‘------- šymai ir kitoki blankai.

Jaunimo' Ketvirtajam Kongre- 
sui Anglijoje:

Labai apgailestauju negalėda
mas dalyvautiPasaulio Lietu
vių Jaunimo Ketvirtajame Kon-

__________ siekė jiems reikalingą apgyven-.
pilietybę visiems tiems užsienie-, dintą ūkininko nameli, paverstą 

į karo medžiagos sandėlį, bet 
tuojau organizuotai pasitraukė 
į Izraelio teritoriją.

PALESTINIEČIAI UŽMUŠĖ 
DU ŽMONES

Praeitą ketvirtadienį Jeruza-^kius patarimus. Viceprezičleriias 
Įėję sprogo palestiniečių palikta

ciams, kurie nuo 1960 metų din
go iš Paragvajaus. 1959 metais 
dr. Mengelė tapo Paragvajaus 
piliečiu, o nuo sekančių metų 
vyriausybės organai neturi jo-
kios žinios _apie_ jUD.okumentai 

._jodo, kadJi960 metais jisjjarda- 
vinėjo Paragvajaus ūkininkams 
vienos firmos Vokietijoje gami-; bomba, užmušdama du nekaltus 
namas žemės ūkio mašinas. 1960 vietos gyventojus. Izraelio ka- 
metais jis dingo iš prekybos ir' ro vadovybė pranešė, kad pales- 
iš Paragvajaus. Wiesenthal ma- tiniečiai bus nubausti.

grėsė. Vyriausio Lietuvos Išlais- n0, ^a(j Mengelė su šeima gali 
slapstytis dideliame Paragva-vinimo Komiteto ir savo vardu , v ... '’"JT"— ~ e/ 

nuoširdžiai sveikinu šį įspūdin- jaus miškų ūkyje.
No experience necessary, will tram. 

Call for appointment Sunday 
through Monday, 487-5300. HOMEOWNERS POLICY

Juozo, šmotelio

ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma h 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
mauta autoriau? troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

tkirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitui 
gyvenantieji prašomi užsisa 
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

— Emiliano Zapata vakar bū
tų buvęs 100 metų, jei būtų dar 
gyvenęs. Meksikiečiai jį aukš
tai gerbia.

/■
NAMŲ REMONTAS

Langai — Durys — Poržiai — Ca- 
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai i

TeL 476-5635
k.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkp Reikia

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

^733-3313

maintenance, i ncfnding machine &

MACHINIST
Ahle to set-up own runs on lathes 

jitaiizatios. Good starting' rates. Ap
S mills from pAnts. Fully Pa;d hos- 
jitaiizatios. Good starting rates. Ap 
£y in person or phone.

GEAREX, INC.
7100 N. Lehigh St.

______  763-8200

EXPERIENCED PLASTERERS
Will furnish materials. Steady Work.) 

Call in English:
RE-HAB CONSTRUCTION

1127 W. Farwell, Chicago, IL 60626 

465-5806

U3
%

I 
f

U M

F. Zapolis, Agent 
32081/2 W. 95th St 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654 V

*T*T« »*»M

in«u«awc«

State Farm Fire and Casualty Company

____ advokatas____
CHARLES P. KAL & Associate 

2649 West 63rd Street.

Te|. 776-5162
Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v.
Vakarais tel. RE 7-5047. Į

I

Raštinė Teikia jau daugiau kaip 
___________ kUanlamc *

’. Šeštadieniais iki 12 v.

40 metu, patarnaudama klientams.1^
 -T. — --- ----7

0
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gą sąskrydį, kuris liudija mūsų 
jaunimęu "laisvajame pasaulyje 
tautišką atsparumą. Jaunimas 
yra mūsų tautos ateitis, ir jo 
talka mūsų okupuotai Tėvynei 
yra labai svarbi. Linkiu Kon
gresui darnaus ir našaus darbo, 
kuris ryžtingai būtų tęsiamas 
grįžus į savo kraštus. (Elta)

- __ Nustatyta, kad jūros gyvū
nija užtroška tose vietose, kur 
mineralinis aliejus dengia van
dens paviršių.

su šeima 
praleis savaitę, beplaukiodamas 
upes laiveliais??

— Prez. Carteris

nas, bet nėturėj'- Rv 
negalės jų ’■ •duoti, 
automobihii suvartoja da 
žolino, o žmones nen---
maši nų, -kur ių -m< 1 a i da u g 
žolino suvartoja. Žmonės nori 
lokių motorų, kurie mašinas ga
lėtų nuvežti net iki 30 mylių

Kennedy veda labai atkaklią kenu Salonu gazolino. Numaty- 
rinkiminę kampaniją. Visa eilė 
aštrios plunksnos žurnalistų dir
ba senatoriui. Atkaklūs Kenne- 
džio draugai pataria Carteriui 
visai nekandidatuoti, bet prezi
dentas nekreipia dėmesio į to-

ta pagamintas mašinas išvežti 
Į tuos kraštus, kur gazolinas pi’1 
gesnis, ir ten parduoti turtuo
liams. o Amerikoje reikės paga
minti tokias maš’nas, kurios 
ypač šiuo metu nevartotų tiek 
-ęazoltncr.

nėšiai visai nereikalingi, nes da- 
bartinė vyriausybė visai nenu
mato tokio atsitikimo, kada jai 
kiltų reikalas juos vartoti. Tai 
nepaprastai brangūs lėktuvai^ 
kurie buvo užsakyti ir buvusiai 
vyriausybei įteikti. Viceministe- 
ris nepasakė, ar naujoji vyriau
sybė yra pasižadėjusi minėtus 
lėktuvus grąžinti. Anksčiau bu
vusi Irano vyriausvbė ir karo 

V v

vadovybė tokių lėktuvų reika
lavo ir juos užsakė, tuo tarpu 
viceministeris Tabatabai tvirti
na, kad tokie lėktuvai Irano ka-

Tornadai Wisconsine 
r į

Tuzinai tornadų, išsivysčiusių
iš smarkiu audru Viduriniuose 

J- - v 4.

Vakaruose ir Didžiųjų Ežerų 
srityje, praeitą savaitę užmušė 
vieną žmogų Wisconsine. pada-

Iš Šeimos Į Montgomery
SELMA, Alabama. — Apie 50 

| Ku Klux Klano narių praeitą 
i

Turkai jaunuolei 
skirs 10 mėty

ISTAMBULAS, Turkija. — į Montgomery “parodyti juo- 
Turkų teismai planuoja 18 me- džiams galtąją jėgą”, užtikrin-

penktadieni pradėjo 50 mylių ii* 
gumo eiseną keliais iš Šeimos

tų Amerikos jaunuolei paskirti > darni, kad iki žygio pabaigos jų 
10 metų kalėjimo už narkotikų 
pardavinėjimą. Gabi Kaliforni
jos studentė Loretta J. Dooley 
gavo progą praleisti atostogas 
pas vieną turkų šeimą ir pate
ko bėdon.

Mondale pareiškė, kad pirmi- 
niuose rinkimuose prez. Carte- 
riui teks įveikti sen. Kennedy, 
o vėliau teks persiimti su res
publikonų kandidatu.

Darbo partijos vadai 
nesutaria

TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz
raelio Darbo partijos vadai, pra^ 
laimėję paskutinius rinkimus, 
dar ir dabar neranda būdo už
miršti antraeilius dalykus ir or
ganizuotis rinkiminei kampani- 

paguoda motoristams ir dvirati- jai. Buvęs premjeras Rabin

Užpylė 638,827 duobes, 
ar tiek ju priskaitė?

CHICAGO. — Nors tai maža
Buvęs premjeras

MOVING 
Apdrausta* perkraustyniat 

ii jTairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376^1132 arba 376-5994 
m,........... . i —

SKAITYK PATS IR PARAGINK, 
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” /

I

I

KAUJJBMOt, CHKA»O VILL Saturday, August 11, 19J9 1

— Erdvių laboratorijos (Sky- 
lab) kritimą planavęs matema
tikas William J. Perry paskirtas 
Kennedy komplekso skriejimų 
planuotoju. Jo apskaičiavimai 
buvo patys tiksliausi.

maršuojančių skaičius išaugs iki 
2.000, bet sekančią dieną iš tų 
50 drobulėmis apsiautusių KKK 
bebuvo vos 30, kuriuos lydi apie 
50 truperių ir šerifo policijos.

Plentas tarp Šeimos ir Mont
gomery juodžiams yra pasidaręs 
istoriniu keliu, kuriuo jų vadas, 
civilinių teisių kovotojas Martin 
Luther King prieš 15 metų pra
vedė pirmąją juodžių gausią 
demonstraciją Alabamoje.

— Kardinolas Cody rengiasi 
skristi į Romą įvairiems reika
lams aptarti.

Radegunda,

KALENDORfiLIS

Rugpiūčio 13: 
Ipolitas, Elvyrė, Gilvilas.

Saulė teka 5:54, leidžiasi 7:56.

Oras pragiedrės. * r

- ro- vadovybei visai nereikalingi, -rė-daug žalos gyventojir nuosa-----
- nes-jie-neįeina 4-vadovybės stra 

teginius konceptus.
Viceministeris Tabatabai taip i elektros energijos. Vien Wis- 

pat nepasakė, kokiu būdu vy- [ consine ketvirtadienio nakties 
riausybė rengiasi F-14 lėktuvų ■ audroje užregistruota mažiau

siai 14 tornadų, ypač Oshkošh 
ir Madison apylinkėse. 77.

atsikratyti. Ar ji planuoja minė
tus lėktuvus atiduoti amerikie
čiams ir sumažinti skolas, ar ji 
rengiasi parduoti kitoms valsty
bėms, jeigu karo ir naikinimo 
metu minėti lėktuvai nebuvo

Į tvirtino, kad pralaimėta dėl ne- sunaikinti ar apgadinti. Jis pra- 
ja į duobes, bet miestas vis vien Į paprastai didelės neapv mantoj. ,
ninkams, kurie vis tebeįvažiuo- j

J z- - - -...... .1 Rabin bnli’m S men Pe^es už
tvarkė’ daugiau kaip pusę mili-1 nemokėiimą įgyvenanti vis:ems
skelbia, kad jo darbininkai su-

jono duobių nuo tos dienos, kai 
šįmet prasidėjo gatvių taisymo 
programa.

Apie 300 Gatvių ir sanitacijos 
departamento tarnautojų dar
buojasi taisydami žalą, kurią 
padarė praėjusioji nuožmi žie
ma. Departamento komisionie- 
riaus pavaduotojas Robert Mar- 
zullo net paskelbė, kad nuo gat
vių taisymo pradžios nuo pava-

i

oriimtinos taikos, o Peres parašė 
knygą, kurią pavadino “Kamba
rio atsiminimai”, kurie jau iš
versti į anglų kalbą ir šiomis 
dienomis pasirodys. Peres pasa
koja, kaip Rabin aiškinosi dėl 
žmonos sąskaitų Amerikos ban
kuose. Daugelis darbiečių mano, 
kad abu partijos vadai turėtų 
pasitraukti.

pilės- vybei ir per tris dienas iš
i tūkstančius žmonių paliko be 

.'Vien
į. .....Vien

Žymus gaujų priešas , 
gaus aukštas pareigas

Nenuilstantis- CHICAGO.
nešė, kad Iranas turi 75 ar 80 kovotojas prieš kriminalo sindi" 
tokių strateginio bombardavimo 
lėktuvų. Viceministeris taip pat 
pridėjo, kad daugiau negu tūks
tantis lėktuvų visai nebetinka 
skraidymams, nes jiems trūksta 
išsinešiojusių dalių.

Tabatabai’ pastebėjo, kad bu
vęs šachas taip pat užsakė 160 
F-16-A ir B lėktuvų. 7 E-2a lėk
tuvus ir 4 Spruance klasės lėk
tuvus. Visi jie yra brangūs ir 
sudėtingi lėktuvai.

katą William Duffy numatytas 
paskirti viso Chicagos miesto 
piktadarių investigacijų koman- 
dieriumi.

Duffy yra Chicagos laikinojo 
'■’’oerintendento Jo- 

ii pesirinktas ko- 
aiiizuotu kriminalo

policijos 
seph DiLeona 
vai t

sario iki liepos 31 dienos pri
skaičiuota (ir užpilta) 688,827 
duobės.

— Fordo Co. turės atšaukti
420.000 Capris automobilių pa
taisyti diržus, šviesų mygtukus ... . v «

j — Indianos ir Illinois valsti
jose ieškomas Melvin Guyon, 
Į Clevelande nušovęs FBI agentą.

ir aliejui turėti vamzdžius.

— Iš Baltųjų Rūmų atleistas 
Daniel Morgan už nemokėjimą 
mandagiai kalbėti.

— Aš turiu teisę kalbėti, o ne 
tu, — pasakė Rand J. Araskop, 
naujai išrinktas ITT preziden
tas, rinkimus pralaimėjusiam, 
bet savo kalbos nutraukti neno
rėjusiam prezidentui H. Geneen.

Musulmonu žiaurumai
BEIRUTAS. — Sirija arešta

vo du musulmonų “Brolybės” 
lyderius, kurie įtarti suplanavi
mu ir įvykdymu skerdynės, ku
rioje birželio 16 dieną Sirijos 
šiaurvakario mieste Aleppo bu
vo nužudyta daugiau kaip 60 
armijos kadetų. Laikraštis As 
Safir penktadienį paskelbė iš

Bet buvęs šachas Pahlevi, už
sakydamas lėktuvus, nepasirašė 
jokios sutarties pagedusioms ar
ba išsinešiojusioms dalims gau
ti. Geriausieji lėktuvai be pa
keičiamų išsinešiojamų 
kraštui visai nebetinka.

; WASHINGTON. D.C.-

si -.d • .tu.
Chicagos policijoje tebevyks

ta nuot Ignus persiorganizavi
mas. Skelbiama, kad iš 24 dist- 
riktų komandierių 8 bus iš pa- 
reigtr-ątlėidžiami. 1

i

daliufc.

Vice- 
ministerio Sadak Tabatabai pa
reiškimas yra pirmas šios rūšies 
viešas klausimo iškėlimas. JAV 
vyriausybė jau du kartus krei-

— Chicagos policijos vadas J.
,_  Illinois, Indianos ir Ohio DiLeonardi atleido 30 policinin-

valstijose iškrito 3 coliai lietaus, kų, nesupratusių pareigų.

— Majore Jane Byrne įsakė 
taxi bendrovėms paleisti dau- 
giau mašinų miesto gatvėmis.

Damasko, kad Sirijos valdžios ( pėsi į atsakingus Irano organus, 
areštuotieji yra Hussni Abo ir prašydama mokėti skolas. Di-
Zuheir Zaklouta. dieji Amerikos -lėktuvhi buvo

ft i pagal Irano vyriausy- 
sakymą. bet naujoji Ira

no vyriausybė ne tik nemokėjo, 
bet į priminimus nieko neatsa
kė. Pareiškimas spaudai nieko 
nereiškia, bet yra vilties, kad 
dabartinė vyriausybė pracės šį 
klausimą spręsti. Washing'.one 
žinoma, kad Tabatabai labai ge
rai informuotas apie . ką eina 
kalba. se--

pasup 
bės ii

i I




