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MASKVOS APGINKLUOTI JUODUKAI
UŽVALDĖ ANGOLOS SOSTINE

C

Portugalijos aviacija padėjo komunistams 
užvaldyti visus Luandos priemiesčius

LUANDA, Angola. — Praeitą sekmadienį ir pirmadienį prie
miesčiuose vykusieji mūšiai privertė prie Luandos priartėjusius 
nepriklausomybės siekiančius juodukus pasitraukti iš priemies-
čru.

£

Portugalijos lėktuvai pirma
dienį skraidė Luandos padangė
se ir patarė artėjantiems ka
riams nesiveržti į miestą. Prie
miesčius užėmusieji ginkluoti 
kariai pasitraukė į anksčiau lai
kytas pozicijas.

Nepriklausomybės kariai 
išvežti iš Luandos

Pačios Luandos kareivinėse 
buvo 600 nepriklausomos Ango
los karių, ginkduotų Kinijos šau
tuvais ir kulkosvaidžiais. Portu
galijos karo vadas Įtikino šiuos 
karius trauktis iš sostinės.

Sostinę valdo Maskvai ištiki
mi kariai, bet provinciją valdo 
dvi juodukų armijos. Viena yra 
ginkluota Kinijos ginklais ir tu
ri gerus kinietiškus patarėjus, 
o kita yra ginkluota tais gink
lais, kuriuos pajėgia atimti ii ko- 
munistuo j ančių.

Luandoje trūksta 
daržovių ir mėsos

Prie Luandos priartėjusios ka
ro jėgos nutraukė susisiekimą su 
provincija. Miestas jau pajuto 
daržovių, mėsos ir kitokio maisto 
stoką. Iki šio meto miestas bu
vo valdomas trijų grupių atsto
vų, bet dabar vadovybę perėmė 
Agostino Neto. Portugalai ma
no, kad jis gali paskelbti Ango
los nepriklausomybę žymiai ank
sčiau, negu buvo suplanuota.

Portugalija buvo prižadėjusi 
perleisti valdžią lapkričio 11 die
ną, bet dabar jie sutiktų nepri
klausomybę perleisti anksčiau, 
jeigu būtų baigtos tarpusavės 
kovos.

Pataria pripažinti 
12 mylių pakraštį 
MONTREAL, Kanada. — Su

važiavusiems specialistams sek
retorius Henry Kisingeris išdės
tė JAV poziciją dėl pakraščius 
liečiančių vandenų.

šiuo metu teritorialiniais van
denimis skaitomi 3 myl. nuo kran 
tų esantieji vandenys ir vande
nyje ir po vandeniu esantieji 
turtai. Dr Kisingeris mano, kad 
JAV sutiktų įvesti 12 mylių pa
kraštį.

Kai kurios valstybės nori 200 
mylių pakraštį skaityti savu, 
bet ne visur toks dalykas yra 
galima praktiškai pravesti. 
Sekretorius Kisingeris papraps- 
tai į tokius reikalus nesikišdavo, 
bet jis atskrido į Montrealio kon
ferenciją ir išdėstė Amerikos po
ziciją. Šis klausimas dar turės 
būti plačiai aptartas ir tarptau
tine sutartimi nustatytas.

'♦ Portugališkoje. Timuro sa
los dalyje įvyko smarkus Demo
kratų Unijos narių susirėmimas 
su policija,

* JAV paims dar 12,000 Viet
namo tremtinių.

IŠ VISO PASAULIO

'ir <
MASKVA.. — Sovietų žinių 

agentūra Tass, kuri nieko ne
rašė apie Brežnevo išvykimą 
į Krymą atostogų, staiga pra
nešė, kad Brežnevas Jaltoje 
priėmė Čekoslovakijos prezi
dentą Gustavą Husaką. Lais
voji Vakarų spauda jau iš Hel
sinkio skelbė, kad Brežnevas 
nesveikai atrodęs ir kad tikrai 
sargalioja. Staigus į Krymo re- 
zortus išvvkimas vakariečiu 
spėliojimus lyg ir patvirtina.

WASHINGTONAS. — JAV 
Sveikatos, .švietimo ir Gero
vės (HEW) departamentas tu
rėdamas galvoje gyventojų 
sveikatą, pasiūlė suvaržyti al
koholio ir cigarečių garsini
mus. Hew pasiūlyme išvardin
ti svarbiausieji sveikatos ken
kimo faktoriai, būtent rūky
mas, alkoholis, perdaug val
gymas, pavojingas automobi
lio vairavimas, aplinkos terši
mas, pavojai darbovietėse, li
gomis apsikrėtimas ir pavel
dėjimas. Rūkymo paskatintos 
ligos pirmoje eilėje nurodo
mos: plaučių, gerklės, lūpų, 
burnos, stemplės r (esofago), 
pūslės ir kitų šlapumo organų 
vėžys, chroniškas bronchitis 
ir emfizema, širdies ligos ir 
kiti kardiovaskuliariniai ne
gerumai.

MASKVA. — Pirmadienį ank- 
ti Kuncevo ligoninėje Mask
voje mirė sovietų partinis kom
pozitorius Dimitryj šostachovič, 
sulaukęs 68 metų amžiaus, kurs 
savo karjeros pradžioje pradžio
je buvo užsitraukęs Stalino ne
malonę. bet tiek “pasitaisė”, kad 
pagaliau buvo apdovanotas vi
sais komunistų medaliais ir “ar- 
bės lapais” ir iškeltas į sovietų 
“nacionalinius didvyrius”.

GLACIER NATIONAL PARK, 
Montana. — Harold Petersen, 37 
metų amžiaus amerikietis iš Dės 
Plaines, Ill., nuvažiavęs su šei
ma į Glacier Parką savo 11-metę 
dukrelę išgelbėjo, ir 300 svarų 
kuprotąją (Grizzly) mešką nu
galėjo ir pats gyvas liko. Jam 
su dukra Karen išvykus į par
ką pasivaikščioti, nieko netru
kus beatkibilduojanti didelė ru- 
deklė, kuri pertrenkė vaiką ir 
tiesiai puolė lamdyti mergaitę. 
Tėvas jokio įrankio neturėdamas 
puolė kumščiais žvėrį mušti, o 
žvėris ėmė jį patį lepšėmis dras
kyti ir dantimis kramtyti, kol 
abudu besigrumdami nusiritino 
kalno šlaitu ir meška grumtynių 
nebaigusi nubėgo į krūmus. Lai
mei, pasitaikė netrukus sutikti 
daktarą, kurs Peterseną, jo duk
rą Karen, 7 metų vaiką ir jį pa- 
nugabeno j ligoninę.

Argentinos prezidentė Peron aptaria su senato pirmininku Italo Luder (viduryje) 
ir vidaus reikalu ministeriu Antonio Benitez Argentinos politinę ir ekonominę krizę. 

Jei Peronienė pasitrauktų, jos pareigas laikinai eitų senato pirmininkas.

ISLANDIJOS PREZIDENTAS CHICAGOJE
Praskrisdamas oficialaus vizito į Kanadą, 146 tūkstančių pi

liečių turinčios Islandijos respublikos prezidentas Christian Eld- 
jarn truputį buvo sustojęs Chicagoje, kur pačiame O’Hare aero
drome Chicagos islandiečiai jam ir jo žmonai Helderai paskubo
mis suruošė priėmimą, kur mero Daley specialiems reikalams val
dininkas Jack Reilly atstovaudamas Daley, įteikė Eldjarnui Chi
cagos garbės piliečio pažymėjimą.

Kanadoje prezidentas dalyva
vo Manitoboje prie Winnipego 
ežero pakraščiais įsikūrusių is
land! ečių kolonijas jų įsikūrimo 
100 metų sukaktuvių proga. 
Kristian Eldjarn savo tautiečių 
islandiečių Kanadoje buvo gar
bės svečias.

Kanadoje tos tautelės narių 
gyvena apie 30,000 ir visi dau
giausia gyvena Manitoboje. Chi
cagoje islandiečių priskaitoma 
iki 150, bet nepaisant tokio kie
kio, jie Chicagoje turi savo kon
sulą.

Vokietijoj girios dega
LUNEBURG, Vak. Vokietija. 

— Sekmadienį dvidešimt gaisrų 
degė perdžiūvusiose Vak. Vokie
tijos šiaurinėse giriose, kur šeši 
ugniagesiai žUvo jų sunkveži
miui įstrigus degančiuose me
džiuose. Vien Luneburgo srityje 
gaisrų apimtos yra kelios ket
virtainės mylios; be to užsidegė 
dideli durpynai, kurių apsčiai 
yra apie Luneburgą. Dėl visą 
vasarą besitęsiančių karščių veik 
kasdien po 90 laipsnių karščio, 
girios ir durpynai greitai ir 
smarkiai dega.

Pranešama apie šimtą nedide
lių gaisrų Jutlandijos pusiasaly
je ir Danijoje, kur gaisrų gesin
ti pašaukta ir civilinė gynyba.

BUENOS AIRES. — AP pra
nešimu, tūkstančiai argentinie
čių sustojo trimis eilėmis, ku
rios nusitęsė per 20 blokų, tai 
yra per pustrečios mylios iki Ro
mos Katalikų bažnyčios norėda
mi įeiti bažnyčios vidun ir pasi
melsti, kad gautų darbo.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Cape Canaveral, Fla. — Iš- 
šovimas į Marsą erdvėlaivio Vik
ing pirmadienį neįvyko. Priežas
tis ta, kad vienos Vikingui iškel
ti į erdves raketos vožtuvas pa
tikrinus pasirodė įstrigęs. Vik
ingo iššovimas atidėtas ketvir
tadieniui 4:08 valandai popiet 
Chįcagos laiku.

Kambodiją pavergusieji 
komunistai labai žiauriai elgiasi 
su vietos gyventojais, tuo tarpu 
pietų Vietnamą okupavusieji 
žiaurių represijos priemonių ne
vartoja.’ šimtai įtakingesnių jų 
vietnamiečių suimti, bet buvu
sių karių negaudo ir nešaudo.

“* šiaurės Vietnamo atstovas 
Jungtinėse Tautose pranešė ame
rikiečiui, kad Vietnamo valdžia 
nori atnaujinti ryšius su Ame
rika.

♦ Skokie gyventojas Henry 
Rabin sutiko sumokėti teismui 
$5,000. Jis turėjo 463 policijos 
trafiko tikėtus.

**■ Prezidentė Peronienė pri
saikdino naują ministeriu kabi
netą, kuriame karo vadovybė ga
vo didelę atstovybę';

Mokslininkai prieina išva
dos, kad ne tik arbata, bet ir 
pats geriausias vynas gali būti 
vėžio priežastimi.

♦ Japonai pradėjo gaminti 
dirbtinus smaragdus, kuriuos 
mes Amerikos ir Europos rin- 
kon.

♦ Diktatorius Castro atida
vė Amerikos Southern Airway 
bendrovei du milijonu dolerių, 
kuriuos lėktuvo grobikai buvo 
pačiupę. i

Priauga jaunųjų 
žmogžudžių karta
ST. LOUIS.<•— Policija suėmė 

penkis jauniklius nepilnamečius, 
jų tarpe vieną 18 metų merginą 
ir vienas 14 metų vaikas, kurie, 
kaip spėjama, būdami narkoti
kais apsisvaiginę, žvėrišku būdu 
nužudė du berniuku — Robert 
Locke, 14, ir Eibert Perkins, 16 
metų amžiaus lytiškai išprievar
taudami, keptuve sumušdami ir 
po daug kartų peiliu subadyda
mi, gerkles perplaudami ir juos 
į srutų kanalą sumesdami. žudi
kų, kurie visi jau yra kalėjime, 
vardai yra — Edie Alford, Char
les Tooks ir Harold Jackson vi
si po 17 metų amžiaus, merga 
Georgia May Alford, 18 metų, 
ir keturiolikametis, kurio pavar
dės kaip per jauno policija ne
skelbia.

CHICAGO. — Prie vienos ta
vernos vakarinėje miesto daly
je, sekmadienį du žmonės buvo 
nušauti ir vienas kritiškai su
žeistas. Du vyrai — Arthur Ar- 
cis, 25 metų ir Joseph Morris, 
22 metų amžiaus, abudu langų 
plovėjai ir abudu bedarbiai, su
siginčijo su nepažįstamu vyru 
apie 20-25 metų amžiaus, kurs 
staiga išsitraukė revolverį ir 
pradėjo šaudyti. Arčia peršau
tas tris kartus — per kairės ran
kos pečiomentę, per dešinį petį 
ir dešinę šlaunį mirė ką tik nu
vežtas į ligoninę. Antrasis per
šautas į galvą prie dešinės ausies 
mirė vietoje. Trečias, pataiky
tas į kairę krūtinės pusę ir šlau
nį, yra ligoninėje kritiškoje pa
dėtyje.

šaudymą baigęs žudikas nu
bėgo į gretimą alėją, kur jį pa
sitiko trys kiti jauni vyrai. Nors 
šaudymo sceną matė apie 25 pa
šaliečiai, tačiau niekas iš jų ne
siryžo padaryti policijai prane
šimą.

♦ Teismas nepanaikino Indi- 
ros Gandhi bylos. Ji turės aiš
kintis.

KAREIVIAI NEPAJĖGĖ APGINTI 
KOMPARTIJOS CENTRO

Ligoninės teikė pagalbq 50 sužeisty, 
kareiviai išvyko iš Bragos

BRAGA, Portugalija. — Pirmadienio rytą Bragos gyventojai 
supleškino miesto centre buvusį Bragos komunistų partijos centrą. 
Gen. Otelo Carvalho buvo pasiuntęs į Bragą visą kuopą pačių at
kakliausių marinų, bet jie nepajėgė apginti partijos centro.

Braga yra gyvas 40,000 por
tugalų apgyventas pramonės cen
tras, gulintis krašto šiarėj, ant 
Cavado upės kranto. Bragos gy
ventojai kasa rudą, lieja įvai
rius geležies gabalus, kuriuos 
naudoja žemės ūkiui ir kasyk
loms. Bragoje visą laiką ėjo gy
va prekyba. Aplinkiniuose kal
nuose gyvenantieji žmonės mies
te rasdavo jiems reikalingų pre
kių, o ūkininkai parduodavo už
augintus vaisius, daržoves ir net 
javus.

Praeitą sekmadienio popietę 
Bragoje, centro aikštėje buvo di
delis mitingas, kuriame kalbė
tojai reiškė protestą prieš Lisa- 
bono generolų bandymus primes
ti komunistinę sistemą. Kalbė
tojai Bragoje reikalavo leisti 
daugiausia balsų gavusioms par
tijoms sudaryti vyriausybę. Iš 
mitingo grįžtantieji portugalai, 
praeidami pro partijos centrą, 
patarė jiems kraustytis iš Bra
gos. Iš vidaus atsiliepė Į šūkius. 
Keli bandė užeiti ir pasikalbėti, 
bet viduje buvusieji nebeleido. 
Į stipresnį durų daužymą, iš vi
daus buvo paleisti keli šūviai ir 
sužeisti prie namo besirinkusie- 
ji portugalai.

Nuvežus sužeistuosius į ligo
ninę, minia ir vėl atėjo prie ko
munistų partijos centro, šį kar
tą jau su degalais. Portugalai 
ginklų nebeturi, bet komunis
tai juos naudojo. Name pra
sidėjo gaisras, o viduje buvusie
ji išbėgo į kiemą. Atvykusi ma
rinų kuopa išgelbėjo nusigandu
sius komunistus. Juos susodino 
į kariškus automobilius ir išve
žė iš Bragos. Tuo tarpu ta pati 
minia įėjo į centrą, viską išmėtė 
į gatvę ir sudegino. Vėliau su
degino ir patį namą. Panašiai 
buvo supleškintas ir tame pa
čiame Bragos mieste buvęs 

“darbininku centras”.
Atrodo, kad Bragos gyvento

jų pasipriešinimas padarė įta
kos į kraštą valdančią Karo jė
gų organizaciją. Marinų virši
ninkas iš Bragos pranešė, kad jo 
kariai nesirengia kovoti prieš pa
čius portugalus. Antradienio 
rytą buvo sušauktas karo jėgų 
susirinkimas, kuriame dalyvau
ja 240 atstovų. Svarbiausią kal
bą susirinkusiesiems pasakė pre
zidentas Costa Gomes.

— Kiekvienas turime pripa
žinti, kad veik visi krašto gy
ventojai pritarė mūsų revoliu
cijai, bet paskutiniu metu noras 
tą revoliuciją tęsti jau silpnėja, 
— pareiškė prezidentas susirin
kusiems kariams. Antradienį 
atsistatydino gen. Duarte Pin
to Soares. Portugalijos karo mo
kyklos viršininkas. Jis pareikala
vo, kad gen. Goncalves būtų pa
šalintas iš premjero pareigų.

Gen. Carvalho grasino dide
liais areštais ir koncentracijos 
stovykloms, bet jis pajuto, kad 
net ta pati karo policija neprita

ria tokiems areštams. Kiekvie
na dieną vis didesnis kariu skai
čius pritaria minčiai, kad rei
kia perleisti valdžią steigiama
jam seimui. 85% kareivių nepri
taria komunistuojantiems gene
rolams.

Susidaro įspūdis, kad Bragos 
įvykiai kreips visą Portugalijos 
politiką kita kryptimi. Bragoje 
marinai išgelbėjo centre buvu
sius komunistus, bet paties cen
tro nuo liepsnų jie nepajėgę ap
ginti. Bragoje komunistai ir ka
reiviai sužeidė virš 50 žmonių 
ir atsisakė toliau šaudyti į mi
nią.

Egiptas svarsto 
Izraelio pasiūlymus

KAIRAS, Egiptas. — Egipto 
prezidentas Sadatas, gavęs Izra
elio laikinosios taikos pasiūly
mus, sukvietė visus įtakinges- 
nius valstybės ir kariuomenės 
vyrus, kad galėtų apsvarstyti pa
tį naujausią-taikos pasiūlymą.

Pasirodo, kad Izraelis yra pa
siruošęs atšaukti savo karo jė
gas iš strateginių Gidi ir Mitla 
tarpeklių, bet jis nori žinoti, 
kada Egiptas trauks didesnes ka
ro jėgas į rytinę Sinajaus kalnų 
pusę. Egiptiečiai nori taikos, 
nes dar vienas pralaimėjimas bū
tų labai skaudus Egiptui.

Žmogus matė 
Hoff os pagrobimą 
DETROITAS, Mich. — Dingu

sio James Hoffos sūnus pareiš
kė, kad FBI agentai jau surado 
žmogų, kuris matė kai vežikų 
unijos prezidentas buvo pagrob
tas.

Polirija yra įsitikinusi, kad 
liudininko pareiškimai bus nau
dingi grobikų asmenybei nusta
tyti. Vyrauja įsitikinimas, kad 
Hoffa, galėjo grobti konfliktą su 
juo turėjusieii žmonės. Vieniem 
atrodo, kad jis> turėjo rimtą kon
fliktą su dabartine unijos vado
vybe, o kitit mano, kad galėjo 
būti nesusipratimas dėl pinigi
nių transakcijų.

MASKVAč — Tass praneši
mu, Eamčatkos pusiasalyje Si
biro rytiniame gale, staiga atsi
gavo ilga laiką “miegojęs” vul
kanas (ugniakalnis). Žmonių 
aukų nebuvo, kadangi vulkanas 
jau per kelias dienas prieš iš
siverždamas gilumoje nerimavo. 
Jau savaitė, kaip vulkanas į auk
štybes iki 6 mylių meta milži
niškus dūmų, pelenų ir dujų 
stulpus.

šiltas, lis.
Saulė teka 5:55, leidžiasi 7:55



VLADAS MIEŽELIS

PASTABOS DEL KŪGINIO STRAIPSNIO
(Tęsinys)

Lietuvoj buvo Valstybės Ta
rytu, susidedanti iš įvairių sri
čių prityrusių asmenų ne tik 
L on d riesienis, bet ir kariniams 
įstatymams ruošti, žinovais 
patarėjais buvo kviečiami ir 
kiti asmenys. Kai buvo svars
tomi kariniai įstatymai Kariuo 
menės Teisiną atstovavo pik. 
Julius Matulevičius iki jo pa
skyrimo Vyr. Trib. Karo Tei
sėju, o po to — prokuroro pad. 
pik. T. Sereika. Autorius siūlo 
jo iškeltas mintis apsvarstyti, 
papildyti, bet kad jo tos min
tys tokios išsklaidytos, gerai 
nei>ergalvotos, ant greitųjų 
mestos į spaudą.

Pagrindinis, autoriaus nuo- 
mone, Lietuvos Karinių Teis
mų trūkumas buvo, kad tuose 
teismuose teisėjais buvo rikiuo
tės karininkai ir kareiviai, ir 
kad juos visus turėtų pakeisti 
diplomuoti teisininkai, 
klausimas ne naujas. Jis

gerai sutvarkytose kariuoiueuė- 
-ae, kad jų kariniai teismai aj>- 
seitų be dalyvavimo juose gry
nai iš rikiuotės 
jų. Priešingai, 
se kariuomenės 
rauja rikiuotės 
įtraukiant tik
teismuose patarėjus iš šalies, 
iš kvalifikuotų teisininkų, esa
mų kariuomenėje arba pakvie-

paskirtų teisė- 
visur ir visuo- 
teisniuose vy- 
karių sudėtis, 
aukštesniuose

Tas 
ina- 
Te- 

kitųJo teirautis, kaip gi jis 
valstybių kariuomenėse išspręs
tos. Man neteko užtiki, nors ir

Imkim pavyzdžiui, kad ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Karinius Teismus. Niekas ne
gali pasakyt, kad čia nedemo
kratiška šalis, kadi čia taupo
mi pinigai teisingumui įgyven
dinti, kad čia teisiamajam su
varžytos teisės apsiginti, ir 
vienok šioj šaly nėra pastovių 
Karinių Teismų, kurių sudė- 
būtų vien iš kvalifikuotų teisi
ninkų. čia teismai Karinių Vir
šininkų sudaromi tik reikalui 
ištikus, (ad hoc) iš rikiuotės 
karių. Net aukščiausiam teis
me (General Court Martial), 
kuriame gali būti teisiami 
aukščiausi kariniai viršininkai 
ir kur gali būti skiriama aukš
čiausia — mirties gausme,

Paveiksle matome lietuvių, latvių ir estų santalkos grup^, budinčią prie 
Balty j y Rūmų. Jie budėjo tris drenas, kol pasibaigė Helsinkio konferenci
ja. Paveiksle matome Dr. Joną Genį, atsakingą Šios demonstracijos orga
nizatorių ir artimiausius jo bendradarbius. Budėjimą Maltiečiai pradėjo 

prie Baltųjų Rūmų, o vėliau perėjo į greta esantį parkelį.
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Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Cincagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
CIO. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija....

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo* |L21, 41 teatro draugija, 48 ' 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biugrafi- . 
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų , ir 
Kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos -mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Mnney 
orderį

AMERIKOS-LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

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

Nieko nėra gražesnio apie .namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne

• visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidele 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi :

u SODYBŲ PIEVELĖS
surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
kaip žemę tręšti ir pnžiūrėti. Naujienos šią knygelę 

už $1,25. Jeigu ’
atsiųsti S 1.50 čeki 

Pinigus prašome 1

Knygelėje 
žolę užauginti, 
•pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam ‘pasiųsime, 
siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO. ILL. 60608

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtu žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 1 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA- 1 
NO ROKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas , 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu • 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA ‘‘NAUJIENŲ’’ ADMINISTRACIJOJE

■ - — - -- -

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1965 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms“.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik S5.00. 
Gaunama Naujienose.

Čekį arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:

i 1739 So. HALSTED STREET. CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiusime.

• teismo sudėtis sudaroma iš ne
apibrėžto skaičiaus rikiuotės 
karininkų ir kareivių, bet neT 
mažiau kaip 5 asmenų.

Kareivį teisiant gali būti teis
mo sudėty ir kareiviai, bet ne 
daugiau % teisėjų sudėties. 
Tiesa, šiame teisme turi būti 
paskirtas prityręs teisininkas, 
kuris padeda teismo pirminin
kui — rikiuotės karininkui su- 
sigaudyt teisenos (proceso) pro
cedūroj ir pritaikyti rastam 
nusikaltimui tinkamą įstaty
mą. Bet tas teisininkas neda
lyvauja pasitarimo kambary ar 
nesprendžia-kaltės ar nekaltu
mo klausimų, čia, be to, daly
vauja kitas teisininkas, turįs 
kaltintojo prokuroro rolę ir ga
li būti gynėjas 'karininkas ar 
civilis asmuo — advokatas. Ki
tas. žemesnis teismas (Special 
Court Martial)., taip pat virši
ninkų sudaromas specialiai tai 
byla (ad hoc) iš nenumatyto iš 
anksto skaičiaus karių, bet 
nemažiau 3. čia jau teismo su
dėtis susideda grynai iš rikiuo
tės karininkų, pirmininkau
jant vyr. karininkui, čia jau 
nėra teisminio patarėjo, pro
cesą veda pirmininkas, bet ga
li būti kaltintojas ir gynėjas — 
advokatas.

žemiausias teismas — papras
tas (Summary Court Martial) 
susideda tikis vieno teisėjo — 
karininko. Šis teismas negali 
teist karininkų ar kadetų ir 
sprendžia tik mažų prasižengi
mų bylas. Ir civilines bylas, kad 
ir svarbias J. A Valstybėse, 
sprendžia dažniausia vienas tei
sėjas — dipl. teisininkas, daly
vaujant prisiekusiems posėdinin- 
kams — paprastiems žmonėms, 
parinktiems iš įvairios padėties 
ar luomo.

•Kodėl tokios turtingos valsty
bės, kaip JAV, neatsisako nuo 
pris. posėdininkų, kai turi pa
kankamai prityrusių teisininkų, 
iš kurių gali lengvai sudaryti 
teismo sudėtį? čia vyriau j a, at
rodo, .įsitikinimas, kad visuome
nės atstovai, iš kurios tarpo 
yra teisiamasis, geriau pažįsta 
nusikaltėlio gyvenimo sąlygas, 
geriau nusimano kokių priemo
nių visuomenė turi griebtis, kad 
jos darnų gyvenirhą neardytų 
atskiri tos visuomenės individai, 
kaip nuo jų apsisaugot ir kaip 
juos tvarkjrt, taisyt. Juk visi įs
tatymai yra leidžiami visuome
nei naudotis, jai taikyti, tvarky
ti, apsaugoti. Jiė turi atitikt 
daugumos pažiūroms, siekiams.

Mano manymu, mūsų kariniai 
teismai, daugelių atveju buvo 
demokratiškesni už daugelio ki
tų valstybių teismų. Mūsų vi
suose kariniuose teismuose da
lyvaudavo lygiai per pusę karei
vių atstovų (2 karininkai, 2 ka
reiviai) tik karininkų bylose — 
visi karininkai, bet tai yra vi
sose kariuomenėse, kad jaunes
ni negali teisti vyresnių. Lie
tuvos kariuomenės Teisme daly
vavimas teismo posėdy pirmi
ninko teisininko (be patarėjo — 
sufleruotojo) yra naudingas. Tai 
sutrumpina teisėnos (proceso) 
eigą. Pasitarimo kambary paaiš
kina teisėjams kariams iškilu
sius painesnius klausimus. Ir 
pasitarimo kambary visi teišė
jai — kariai jaučia savo atsa
kingą rolę, nesivaržo kalbėti ir 
aiškintis iškilusias abejones ar 
neaiškumus.

Kai jau viskas aptarta ir iš
siaiškinta, tai tada pradedamas 
atviras balsavimas nuo jaunes
niojo pradedant, kad nesijaustų 
vyresniųjų įtakos. Pirmininko 
įtaka teisiamojo likimai nežymi, 
nes nusikaltimo versmai api
būdinami klausimų lape ir kiek* 
vienas teisipo narys gali kore
guoti tų veiksmų eigą, kaip jis 
ją randa, pagal savo Įsitikinimus 
ir sąžinę, į

Jei kitos didelės ir turtingos 
valstybės nekeičia karinių teis
mų sudėties ir nesudaro jų vien 
iš diplomuotų teisininkų, tai tur 
būt, turi tam rimtų sumetimų. 
Todėl ir mums su tuo nereikia 
skubėti.

Autorius laikosi nuomonės, 
kad žemesniojo teismo vienas 
teisėjų turi daly v auti',aukštes
niojo teismo sudėty, kai ten 
sprendžiama pagal skundą to 
teismo byla. Laikantis šito prin
cipo, tai pagal autoriaus ap
skaičiavimus truktų teisėjų kaip 
Kariuomenės Teisme, taip ir Kar. 
Apel. Teisme, nes aukštesniam; 
teismui panaikinus to teismo 
sprendimą, byla turi grįžti j tą; 
patį teismą, spręsti ją iš naujo, 
:bet jau naujoj teisėjų sudėty, 
kuriai jau trūktų teisėjų.

Dėl Karo Lauko Teismo auto
rius kaž kodėl nesilaiko te prin
cipo. Jis į aukštesnį teismą, kai 
ten byla sprendžiama, siunčia 
jau ne Karo Lauko, b.Kariuome
nės Teismo teisėją. Kodėl?

Jei laikytis nuoseklumo, tai 
.pagal autoriaus samprotavimus, 
diplomuotų teisininkų- jo pro
jektuojamuose kariniuose teis
muose turėtų -būti _ 2(4 kartų 
daugiau, negu jų buvo pirmiau. 
Jeigu autorius nueitų su tokiu 
reikalavimu dipl. teisininkų į 
Karo Tarybą, tai jo nieks ne
klausytų, nes ir .taip visada bu
vo šaukiama, kad kariuomenė 
suėda didžiąją dalį valstybės biu
džeto. Taip pat, ir paruošimas 
tiek daug teisininkų valstybei 
daug kainuotų, }

0 be to, tenka priimt dėmesin, 
kad nedaug kam patinka tarnau
ti kariuomenėje ilgai, kad bėgi
mas iš kariuomenės į civilius 
teismus visad buvo didelis ir 
kiek daug žymių teisininkų ka
riuomenė neteko palyginti par 
trumpą periodą.

Dėl Vyr. Trib. Karo Teisėjo 
autorius turi visiškai klaidingą 
nuomonę. Tas postas buvo įves
tas 1933 metais nauju teismų 
santvarkos Įstatymu, ne Kariuo
menės Teismo, bet Vyr. Tribuno
lo iniciatyva. Kai 1933 metais 
prisistačiau tuometiniam Vyr. 

Trib. pirmininkui prof. A. Krikš
čiukaičiui, tai jis pareiškė pasi
tenkinimą, kad Vyr. Tribunolo 
teisėjų nebereiks atitraukt nuo 
jų tiesioginių pareigų, kad ne
bereikės jiems gilintis į kari
nius įstatymus, daryt karinėse 
bylose pranešimus ir po to ra
šyt-sumetimus.

Autorius galvoja, kad vals
tybei pigiau atseis, jei į Vyr. 
Tribunolo posėdžius atvyks kiek
vieną kartą karinių teismų at
stovas, bet nepagalvoja, kad pa
vyzdžiui Karo Apyg. teisėjas 
turės atvykt iš provincijos, su
gaiš gal 3-4 dienas, jain Teikės 
mokėti dienpinigiai ir kad jis 
be gilesnio prityrimo, žaliukas 
teisininkas, vargiai ką bylai ga
lės padėti, kai byla spreadžia-

ma kasacine tvarka, t. y. dėl įs-1 
tatymų prasilenkimo, dėl jų in
terpretavimo ir t. t.

I Jis bus tik statistas toj byloj. 
Aš atvykau į Vyr. Tribunolą su 

!<ne tekiu jau mažu patyrimu, po
12 metų tarnybos kariuomenės 
teisme, ir tai, kai reikėjo daryt 
pranešimus ir rašyt sumetimus, 
tai reikėjo gerokai pasitempt ir 

i pačiam pasiruošt, pastudijuot.
Išbuvau Tribunole virš 5(4 mė
ty ir negaliu pasakyti, kad man 

: truko darbo ir kad aš veltui val
džios pinigus eikvojau. Juk prieš 
tai, vyr. Tribunolo teisėjas, tą 
karinių teismų bylų darbą dirb
damas, kaip aukštesnės katego- j siruošė prie neramumų neprileis- 
rijos tarnautojas, daugiau gau-[ti ir padarė paplūdimyje 200 pė
davo atlyginimo, tai jo sugaiš-. dų “neutralią zoną”, rasems ne
laikąs valstybei atsiėjo daug suleisti, bet. greit per tą zoną 
brangiau.

Turėčiau dar daug daugiau pa
stabų rašyt, bet ir šis mano ra
šinys išėjo per platus dienraš
čiui, kai jis plačiajai visuome
nei, neteisininkams, vargu ar 
bus įdomus skaityti.

Baigdamas šį savo rašinį no
rėčiau pridurti kai ką ir iš savo 
pageidavimų. Man rodos, kad 
autoriui ponui Kuginiui, po be
veik 40 metų laikotarpio, būtų 
jau laikas užmiršt skriaudą, jei
gu ji ir tikrai jam buvo padary
ta, kai jo tariamieji skriaudėjai 
yra mirę ir užkasti giliai kovos 
kirvį, nemosikuoja juo dau
giau prieš Kariuomenės Teismą.

Jeigu autorius tikrai nori pa
dėt būsimos Lietuvos kariuome
nės (nors dar nežinia kokią for
mos ji bus) teisdarystei, tai už
uot rašęs panašius atidžiau ne
išgvildentus straipsnius, tai bū
damas Vak. Vokietijoj ir mokė
damas vokiečių kalbą, mano gal
va, geriau jis pasitarnautų, jei
gu išverstų į lietuvių kalbą da
bartinės -sudemokratintos vokie
čių kariuomenės, tikiu jos turi
mus, naujai paruoštus, moder
niškus jos karinių teismų san
tvarkos ir kitus karo baudžia
muosius įstatymus.

(Pabaiga)

i a ’Rasistinės muštynės Teismas sidėtino 
Indiros skubėjimą 
NEW DELHI, Indija. — Auk

ščiausias Teismas užblokavo mi- 
nisterių pirmininkės Indiros 
Gandhi paskubomis per visas 
instancijas laimėtą procedūrą 
panaikinant jos nusikaltimą ir 
nuteisimą už rinkimų įstatymų 
sąmoningą laužymą.

Jos advokatai prašė Aukšč. 
Teismo tuč tuojau panaikinti jos 
praeito birželio 12 dieną nuteisi
mą, kadangi konstitucijos pa
keitimą padarius, jos kaltės ver
diktas automatiškai pasinaikino. 
Tačiau penkių Aukšč. Teismo 
narių vyriausias A. N. Ray at
sakė, kad pirma reikia patirti 
konstitucijos pakeitimo tinka
mumą ir kad tuo reikalu dar 
šio mėnesio gale bus pradėti ap
klausinėjimai.

Indirai išnarplioti iš baudžia
mųjų įstatymų abeji Indijos par
lamento rūmai per vieną dieną 
priėmė konstitucijos papildymą 
ir daugumas 22 Indijos valstijų 
taip pat greitai tą papildymą ra
tifikavo. ' 1 '

BOSTONAS. — Apie 500 juo
dųjų, savo lyderių paskatinti, 
sekmadienį atvyko į Pietiniame 
Bostone veik išimtinai vien bal
tųjų naudotą Carsen paplūdimį, 
parodyti, kad visi Bostono gy
ventojai turi lygias teises nau
dotis visais viešais įrengimais. 
Jau du ankstyvesnius sekmadie
nius tose maudyklėse įvyko ma
žesni neramumai.

Policija iš anksto tai nujaus
dama apie 600 vyrų skaičiuje pa-

abi pusės pradėjo viena j kitą 
akmenis ir plytgalius svaidyti. 
Vieną susirėmimą tarp poros 
šimtų juodukų ir maždaug tiek 
pat baltųjų pavyko raitajai poli
cijai išsklaidyti dar prieš 800 
juoduku motociklistų talkos at
važiavimą. Rezultate 27 polici
ninkai ir 13 civilių sužeista. Vie
nas policininkas mestu akme
niu numuštas nuo motociklo, nu
gabentas Į ligoninę.

$5.00

i RYS IR VIENA, jaunystės' etsiminirrre j.

$4.00

=•>1^00

» 
m 
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$3.00

tais viršeliais ______________ _______ _____________
^rof. S. Kairys, LIETUVA BUDO,.gražiai įrišta, 416 .psl.
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 minkštais .vir- 

’ šehais. ___  _ ___________ ___—-l..-3 ■ - ■ ■

Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl. ___ .....1^..._____
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psl. —.......     1
Janina Narūne

170 psl.
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai ' 232 

puslapiai ....J_____ ___ ____
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išJaidoBakį:''

n a u j i e n o s,

1739 S. Halsted St., Chicago, Ill. 60698. — TeJ. HA-l^iOO

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią 

-knygų spintą ar lentyną.

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psL 56-00
K. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai Įrišta, 464 psl.
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, Gra

žiais viršeliais. 336 psl. Kama $6.00. Minkštais virš. $5.00
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, 1 dalis. 208 psl., įrišta — $3,00, minkštais vir--
sėliais — $2,00; U dalis, 225 psL, Įrišta — $3,00. minks- -

" ‘ $2.00
$5J0

People want different 
things from a college 
education.

But they all agree 
on one thing. It takes 
more than brains to 
get a diploma.

Why not make the 
burden a little easier. 
Start buying U.S. 
Savings Bonds now.

Bonds are a depend
able way to build a 
college fund for your 
children. And an easy 
way to start saving 
them is by joining the 
Payroll Savings Plan.

Start a college fund

1739 So. Halsted Street

Bonds. They just might 
let your kids spend moire 
time studying and less 
time working to stay in 
school—whatever they 
hope to be.

mĄmenca.
«** JO «% th* fcM—

Chicago, 11L 60608
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VL. BAKENAS

Pastabos iš tolo
Muzikologijos ir Diploma
tinės Tarnybos archyvai

Skaitau “Dirvoje” (Nr. 54) 
VL Būtėno gana aliarmuojan
čias pastabas iš pasikalbėjimo 
su prof. J. Žilevičium aĮpie 
Muzikologijos Archyvo likimą. 
Liūdnas netik to arshyvo, bet 
ir paties prof. J. Žilevičiaus 
likimas, nes, kaip iš pasikal
bėjimo galima suprasti, profe
sorius tegaunąs vos 60 dolerių 
iš Social Security, bet laimė 
dar, kad gali naudotis tėvų jė
zuitų prieglobsčiu. Bet archy
vo nesą kur dėti. Narįs jį išlai
kyti būsimai nepriklausomai 
Lietuvai.
. Kasgi gali dabar numaty, 
kada Lietuva nepriklausomy
bę vėl atgaus ir dėlto kur ir 
kaip ilgai Muzikologijos Archy 
yą reikės laikyti? Susirūpini
mas tikrai didelis ir jis daro
si dar rimtesnių, kai tokioje 
formoje patiekiamas lietuviš
kai publikai. Juk vis dėlto 
Muzikologijos Archyvą reikia 
laikyti lietuviškos kultūros is
torijos dideliu lobiu ir jeigu 
čia dabar, kai'darbas jau pa
darytas ir baigtas, esant tiek 
daug veiksnių, veikėjų, fondų 
ir jų kūrėjų — nesirūpinama 
ar nerandama kur tą archyvą 
padėti, kad išsaugojus atei

ties kartoms ir būsimai nepri
klausomai Lietuvai — tai tik
rai atrodo, kad mūsų tunelio 
gale nesimato jokios šviesos.

Jei nesirūpinama Muzikolo
gijos Archyvo likimu, tai bū
tų jau pats laikas susirūpinti 
bent to archyvo puoselėtojo 
prof. J. Žilevičiaus geresniu ir 
ilgesniu išlikimu, jo gyveni
mo sąlygų pagerinimui.

Iškilus Muzikologijos Arc
hyvo likiminiam klausimui, 
vertėtų gal jau dabar bent pa
diskutuoti apie Lietuvos Dip
lomatinės Tarnybos, kuri pas
tebimai “siaurėja” ar “trum
pėja”, archyvų likimą. Vokie
tijos — Sovietų Rusijos “de- 
tentčs” pasėkoje visi mūsų 
diplomatinių ir konsularinių 
įstaigų archyvai Rytų Europo
je ir paskui Vokietijoje atite
ko rusams. Kas žino kokio ben 
dradarbiavimo laipsnio pasieks 
Amerikos — Sovietų Rusijos 
detente. Betgi jau ir dabar ma 
tome, kad kai kuriais atvejais 
Lietuvos Diplomatinės Tarny
bos kai kurių įstaigų archyvai 
virsta beveik privačia toje tar 
nyboje buvusių ar tebesančių 
asmesnų nuosavybe. Gerai, kol 
viena—kita tokių įstaigų dar, 
kad ir “strictly secret” — kiek 
tai liečią lietuvišką publiką, 
tebevelka. Bet koks likimas tų

Alex Joseph, 39 metu Utah valstijos gyventojas, turi 13 žmony. Šioje nuotraukoje matomos septy
nios jo žmonos ir du vaikai. Joseph su savo didele šeima apsigyveno federalinės valdžios žemėje, pie

tinėje Uthoje, kur jis nori įsteigti žemės ūkį.

i Miestų oro tarša 
plinta į kraštą

CHICAGO. — Aplinkos Ap
saugos Įstaigos (EPĄ) adminis
tratorius Russel Train paskelb
toje Washingtone studijoje pa
rodė, kad “nesveikas, ozonu už
terštas miestų oras yra krašte 
daug plačiau pasklidęs negu 
mes manėme...” Jo nuomone, oro 
taršos kontrolė greitu laiku bus

tas eina į milijonus ir reiškia 
arba milžiniškas pajamas ar
ba išlaidas.

Štai, jei dabar keleivinių 
lėktuvų benzino kaina būtų 
pakelta tik vienu centu galio
nui, tai tas vidutinei Ameri
kos orinio susisiekimo bendro 
vei sudarytų net 15.000.060 do
lerių papildomų išlaidų. Iš 
kur bendrovei gauti 15 mili
jonų dolerių? šaltinis labai 
aiškus: keleivių kišenė. Dėlto 
ir brąngsta viskas, kai didelė
je apyvartoje norą ir labai ma
žai pakeliama kaina netik me
džiagoms, bet ir darbo jėgai.

------- :—:----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. čikagietės įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. JatmliMS, A KISS IN THE DARK. Pikantišką ir intymių nuotykiu 

Aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
ISO. psL Kitcz $2.50.

Kristijone Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poete 
Nado Bastenio vertimas. i Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

. Dr. JųszK E. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto iruožsį. paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kąiū? $3.06. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ii 
įdtsc knygas gakma įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį v 

perlaida.

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galimą užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
'yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. S1.50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU į VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
tomus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimat Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl.* Kaina $2.00.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psL Kaina $1.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

įstaigų archyvų kai jos dabar 
uždaromos (ar “užsidaro”) ? 
Gi tokių atsitikimų yra ir atei
tyje, atrodo, bus daūgiau.

Lietuviški balsai apie 
Helsinki© konferenciją
Milijoninio tiražo dienraš

tyje “Los Angeles Times” (š. 
m. rugpiūčio 8 d.), laiškų sky
riuje, kuris dedamas ėdi tori a- 
liniame puslapyje, tilpo B. 
Grau žinio iš Los Angeles ir 
J. P. Pautieniaus iš Sam Die
go laiškai, kuriais juodu labai 
taikliai - neigiamai atsiliepia 
apie Helsinkio konferenciją.

Šimtamečiai Lietuvoje, 
Rusijoje, Amerikoje

Pagal sovietinę statistiką 
Sovietų Rusijoje (čia jie įskai 
to ir Baltijos kraštus) apytik
riai kiekvienam 100.00 gyven
tojų tenka 8, kurie gyvena il
giau kaip 100 metų.

Išviso tokių šimtmečių Rusi
joje esą virš 19.000. Betgi kai 
kuriose respublikose (jų tarpe 
ir Lietuvoje) yra kur kas dau
giau šimtamečių negu kitose, 
pavz. Azerbeidžane iš 100.000 
gyventojų yra net 48 šimtane- 
čiai, Armėnijoje — 24, gi Lie
tuvoje ir Baltarusijoje kiekvie 
nam 100.000 gyventojų tenka 
po 11 šimtamečių.

Amerikoje? Pagal Ameri
kos Statistikos Biuro davinius 
čia dabar tebegyvena išviso 
3500 žmonių, turinčių virš 100 
metu amžiaus.

Čiurlionio šimtmetis
Lietuviu Bendruomenės šie

met Los Angeles (rugsėjo 20- 
22 d.) rengiama Lietuvių Die
na skiriama Čiurlionio šimtme
čiui minėti, kuria proga bus 
pastatytas Jurgio Gliaudos vei
kalas “Čiurlionis”, režisierei 
D. Mackialienei vadovaujant.

Bus akademija, Čiurlionio 
paveikslų paroda, išpildomi jo 
muzikos kuriniai. Per ameri
kiečių radiją rugsėjo 22 d. bus 
transliuojama Čiurlionio mu
zika (transliacijas išrūpino 
solistė L. Zaikienė ir kompozi
torė G. Gudauskienė).

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu Ir pridedant 
čekį ar piniginį perlaidą.

Alena Devęnienė 
prie mikrofono

ALTos ir - daugelio kitų or
ganizacijų veikėja Alena De- 
venienė, mano — kaip rugpiū
čio 16 d. lietuviškosios radijo 
valandėlės vedėjo — pakvies
ta, sutiko dalyvauti informa
ciniame pasikalbėjime prie mi
krofono — apie Devenių Kul
tūros Fondą.

Dreba žemė Kalifornijoje
Žinoma tai nieko naujo 

jei Kalifornijoje dreba žemė. 
Gal kiek naujesnio būtų tai, 
kad pastarosiomis dienomis 
čia žemė drebėjo dažniau ir 
stipriau, negu kad prie to pri
prasta.

Prieš porą savaičių gerai su
krėstas Oroville miestukas dar 
nespėjo atsigauti nuo sukrėti
mo (stiprumas 6.1) ir nuosto
lių (apie du milijonu dolerių), 
kai šiomis dienomis vėl ten 
pat trinktelėjo gana stipriai — 
iki 4.9 ir tik praeitą penktadie
nį vėl ten pat — 5.0 laips. (pa
gal Richterio skalę) stiprumo. 
Irgi tomis pat dienomis stip
riai žemė sudrebėjo dykumo
se — kurorto Palm Springs 
apylinkėse — 4.1.

Geologai ir meterologai to
kius stiprius žemės drebėji
mus čia aiškina kiekvienas 
savaip, ramindami gyvento
jus, kad tai beveik “normalu” 
ir nereiškia “nieko ypatingo”.

Betgi visokiems “gandone
šiams” tie drebėjimai davė vėl 
geros medžiagos jų “pranaša
vimams”, kad Kai ifomijos 
“doomsday” jau arti... Kali
fornija, mat, pagal jų prana
šavimą turinti-nugarmėti į Pa- 
cifiko vandenyną ir tai galį 
įvykti ateinantį rugsėjo mėn. 
Tokie -pranašavimai jau kur
suoja čia nebe pirmi metai. Ir 
žinote ka? Yra žmonių kurie 
tam tiki ir iš Kalifornijos ke
liasi kitur — į kalnuotas vie
toves. Kagi: — laimingos ke
lionės vieniems viršun, ki
tiems — apačion.

Amerika neturi 
keleivinių laivų

Amerikos jūrininkų unijos 
reikalaudamos (ir gaudamos) 
nepaprastai didelius atlygini
mus jūrininkams — iš visų 
vandenynų išvarė daug Ame
rikos prekybinių laivų, pirmo 
je eilėje — visus keleivinius.

Amerikos keleivinių laivų 
savininkai — bendrovės nepa
jėgia, dėl aukštų atlyginimų 
jūrininkams, konkuruoti su 
kitų valstybių bendrovėmis, 
kurios savo laivų įguloms mo
ka keleriopai-mažesnius atly
ginimus negu amerikiečiai.

šiomis dienomis čia pas
kelbta kad lapkričio mėn. 5 d. 
iš varžytynių, bus parduodamas |

Amerikos keleivinis laivas s.s. 
“United States”, pasiūlymus 
pradedant vos nuo 7.5 milijo
no dolerių (kas nėra nei 10-ji 
dalis to laivo pastatymo 1952 
m. išlaidu. S.S. “United Sta
tes” buvo Amerikos pasididžia 
vimas, nes jau pirmoje savo 
kelionėje 1952 m. sumušė vi
sus greičio rekordus per Al
lan plaukiančių keleivinių lai
vų —- laimėdamas “mėlynąjį 
kaspiną”. S. S. “United Sta
tes” talpino 1950 keleivių, bu
vo nepaprastai patogiai -įreng
tas ir pagal savo visišką me
talinę'kbnstrukciją negalėjo su
degti. Betgi jau pirmais me
tais pradėjo skęsti skolose ir 
vos užkelių metų turėjo dėlto 
būti išimtas iš jūrinės tarny
bos. Liūdna.

Jūs žinote?
Kodėl čia didelės bendrovės 

kartais veda “karą” dėl vieno 
cento, kuriuo pakeliama ko
kios nors prekės kaina? Dėl
to, kad eilinio vartotojo biud
žete tas cento pakėlimas nors 
ir nesudaro didelių skaičių, 
tai didelių bendrovių biudžete,

reikalinga kra’te, kaip ir mies
tuose.

Miestai veikia kaip didžiulių 
fabrikų kaminai, kurie oro ter
šalus pumpuote pumpuoja po 
plačias apylinkes, iki 50 ir 75 
mylių, o gal ir toliau, pareiškė 
Train. “Ir mes esame įsitikinę, 
kad motorvežimiai (automobi
liai) yra didžiausi miestų tar
šos (ozono) gamintojai. Ozonas 
gi pasigamina automobilių ir in
dustrijos dūmams ir išgaravi
mams susitinkant su saulės spin
duliais.

PAPHOS, Kipro sala. — Di
džioji Paphos aikštė nuaidėjo se
nų moterų aimanomis atėjus lai
kui apleisti savo namus ir vietą, 
kurioje jos išgyveno visą savo 
amžių. Nes 505 Kipro salos tur
kų yra iškeliami iš graikų val
domos pietinės Kipro dalies į 
turkų okupuotą ir valdomą šiau
rinę pusę. Kai pagal susitarimą 
gyventojų perkėlimas bus baig
tas, visi 140,000 Kipro gyvento
jų turkų gyvens mažesnėje, 40 
nuošimčių salos pusėje, o žymio
ji salos gyventojų dauguma — 
500,000 graikų‘liks gyventi pie
tinėje salos pusėje,

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu^ spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
I. ,J. Augustaltytė • Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės. 105 psl. $2.00.
6. AnatoliĮus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietiritas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis S5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

',‘Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9; Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00.
II. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl., $1,00.
13. P-etras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
14. Eugeniius Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl., S1.00.
15. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
18. Alfonsas Tyruolls. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl S3.00
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55 psl. $1.00.
18. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. '

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

73/4%
,palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

. 51/4%

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

{įteigta 1923 metais. Tek 421-3078

Įstalffoe pietuoM kiemą* automoMllami paatatytL
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Amerika apvylė Kviklį ir Valiūną
Negirdėjome iš Helsinkio sugrįžusio Dr. Kęstučio 

J. Valiūno, Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
pirmininko pareiškimo spaudos ir radijo atstovams. 
Praeitą ketvirtadienį mums pranešė, kad Dr. Valiūnas 
jau buvo grįžęs iš Stocholmo ir trečiai valandai po pietų 
sukvietę New Yorke tuo metu buvusius lietuviškos spau
dos atstovus, kad galėtų jiems papasakoti kikį pareiški
mą jis įteikė pačių didžiausių valstybių, galvoms, su ku
riais įtakingesniais politikais jam tekę pasikalbėti Hel
sinkyje, ko jis tų politikų prašė ir ką jie Dr. Valiūnui 
buvo prižadėję.

Konferencija vyko ketvirtadienį, jo pareiškimai 
buvo prižadėti mums tuojau perduoti, bet iki šio meto 
jokio reportažo apie Dr. Valiūno pareiškimus nesame 
gavę. Net Vliko leidžiama Elta, matyti, dėl vasaros atos 
togų, iki šio meto nepajėgė mums atsiųsti Dr. Valiūno 
Helsinkyje ir Stocholme atliktų darbų paminėjimo ir 
aprašymo. Mes vis dėlto vilčių nenustojame ir gautas 
žinias paskelbsime Lietuvos bylą besidomintiems lietu
viams.

Marijonų politinę liniją nustatantis redaktorius 
Bronius Kviklys (b. kv.)_ turi daugiau žinių apie Dr. Va
liūno atliktas misijas Helsinkyje. Jis rugp. 11 dienos 
Drauge įžanginiame išdėsto ne tiktai Vliko pirmininko 
spaudos atstovams pareikštas mintis,- bet jis išrašo ir 
savo nusivylimą. Pacitavęs Albanijos diktatoriaus (kar
tu ir Mao. Cetungo Kinijos) poziciją- Helsinkio akto rei
kalu, Kviklys skelbia apgailėtiną išvada, kad “Europa 
atsidurs labai netikroje būklėje”: Iškilmingi L. Brežnevo 
žodžiai ir prezidento G-. Fordo “garbingos garantijos” 
praktiškai nieko nereiškiančios.” Kviklys rado reikalo 
iškilmingų Brežnevo žodžių neimti j kabutes, bet gar
bingas Fordo “garantijas” jis apkaišė kabutėmis. Tai yra 
smulkmena, bet ji kartais gali būti labai reikšminga.

Kviklys pačioje straipsnio pradžioje konstatuoja, 
kad Helsinkyje “Lietuva, Latvija ir Estija nurašytos” 
ir atiduotos Sovietų Sąjungos nemalonei; kad visi didie
ji laikraščiai ir nepriklausomieji politikai vieningai 
smerkia Amerikos ir kitų kraštų pasirašytą “susitari
mą” ir Helsinkio dokumentą palygina su Stalino — Hit
lerio paktu, bet ilgame rašinyje jis nenurodo nei vieno 
fakto, kas ir kada Lietuvą nurašė; kas Lietuvą atidavė

J. VENCLOVA

da-

APIE SENOVĖS INDUS IR JU 
GDIINYSTE SU LIETUVIAIS c—

“Tokiu būdu ne lietuviai yra atėję iš Indijos, 
bet indai iš dabartinės Lietuvos pasienio kraštų 
nukeliavo į Aziją”.

Proį. dr. V. Sruogienė 
Lietuvos kultūros istorijos bruožai, Chicago, 

1962 m., 7 p.).

SENOVĖS INDŲ PROTĖVYNĖS KLAUSIMU
Patys senovės indų raštai byloja, jog indai 

bartinį savo kraštą nukariavo iš senųjų vietinių
ventojui. Bene žymiausias iš lietuvių indoeuropiečių 
proistorės žinovas prof. dr. V. Krėvė-Mickevičius “In
doeuropiečių protėvynė” (Tauta ir žodis, 1923 m., 54 
p.) aiškiai tvirtino: “Sanskrito literatūros paminklai 
stačiai rodo į tai, kad indai yra savo šalyj tik nugalė
tojai atėjūnai’’. Visai panašiai pasisako ir pačių indų 
istorikas dr. B; Gokhale( panaudotos literatūros nu
meris 31-knygos puslapis 21): “Arijai įžengė į Indi
ją, pereidami šiaurės vakarų kalnus... Rigveda pasa
koja mums, jog arijų įžygiavimui į Indiją labai stip
riai priešinosi daugybė kilčių, kurios buvo pirmykš
čiai krašto gyventojai”.

Taip pat tuose pačiuose senuose indų ir iraniečių 
raštuose randame užuominą apie senovėj jų protėvių 
atvykimą iš šiaurės ir jų protėvynę tolimam šiaurės 
krašte. Vienas iš pačių žymiausių indoeuropiečių 
proistorės žinovų prof. dr. Hi Bender (6-18) nurodė: 
“Pati Rigveda patiekia visai patikimą paliudijimą,*jog 
vedų indų protėviai atvyko iš šiaurės, peržengdami

Ne pirmą kartą spaudoje 
tenka skaityti kritiškus pasi
sakymus del Pasaulio lietuvy
je talpinamų kontraversinių, 
neobjektyvių rašinių, kurie 
klaidina lietuviškąją išeiviją. 
Sunku suprasti blaiviai galvo
jančiam skaitytojui, ko tuo 
siekia redaktorius. )

Juk šis biuletenis yra skir
tas visos lietuviškos išeivijos

informacijai, tat jame turėtų 
būt skelbiami gerai išmąstyti 
ir faktais paremti rašiniai bei 
pareiškimai o ne kokiais plet- 
keliais, gandeliais, įtarinėji
mais, kaltinimais bei pravar
džiavimais.

Gi dabar, paskaičius kaiku- 
riuos PL paskelbtus rašinius, 
iš jų plaukia labai liūdnos iš
vados, būtent, kad mūsų išeivi

Sovietų Sąjungos nemalonėn ir kurie Helsinkio para
grafai yra lygus Stalino — Hitlerio paktui. Kviklys Hel
sinkyje nebuvo, Lietuvos pardavimo transakcijos nema
tė, bet ten buvo Dr. Valiūnas, jis viską matė ir Kvikliui 
išpasakojo. Visą reikalą Dr. Valiūnas Kvikliui šitaip 
dėstęs:

“Jis (Dr. Valiūnas) kritiškai įvertina patį Hel
sinkio paktą, politinius ėjimus ir naujai susidariu
sią būklę. Pirmininkas pažymėjo, kad, nors liepos 

, 25 d. JAV prezidentas G. Fordas ir priėmė kai ku
riuos pabaltiečių politinių organizacijų atstovus, 
padarė kai kuriuos patikinimus šių kraštų politinio 
statuso reikalu, tačiau Amerika Europos saugumo 
konferencijoje ir Helsinkyje pavergtųjų tautų inte
resų negynusi. Prezidentas Fordas tokį pareiškimą 
padaręs tiktai “vidaus politikos sumetimais”,- artė
jančių rinkimų proga. Vliko pirmininkas taip pat 
pabrėžė, kad kai kurios mūsų politinės organizaci
jos, pasišovusios vadovauti mūsų politiniems ėji
mams, Lietuvos reikalų nepramato ir nesupranta, 
kas su Lietuva buvo Helsinkyje padaryta. Kaip’ ži
noma, naujasis “Europos saugumo paktas” Lietu
vai ir kitiems Pabaltijo kraštams nieko gera neat- 
nešęs ir nieko gera nežadąs. Toliau Dr. Valiūnas 
pažymėjo,kad mūsų į Ameriką sudėtos viltys nepa
sitvirtino. Taigi Amerika mus apvylė.” (Draugas,

Dr. Valiūnas apgailestauja, kad kai kurios mūsų 
politinės organizacijos Lietuvos reikalų nepramato ir 
net nesupranta, kas Helsinkyje su Lietuva padaryta. 
Jeigu Dr. Valiūnas pramato ir supranta daugiau,, tai jo 
pareiga būtų pasakyti, kas Helsinkyje su Lietuva pada
ryta. Tie reikalai rūpi ne jam vienam, bet visiems lie
tuviams. Iš lietuvių Helsinkyje jis buvo vienas,, jis dau
giau žino, jis turi informacijas, jo pareiga gautomis ži
niomis su visais pasidalyti.

Kviklys yra įsitikinęs, kad Helsinkyje Lietuvos rei
kalus daugiau gynusi Albanija negu Amerika,, nejaugi 
ir Dr. Valiūnas šitaip galvoja? Kvikliui jis pasakęs, 
kad Amerika jį apvylusi, bet visiems būtų įdomu patir
ti, kurias jo viltis Amerika Helsinkyje būtų’ nunešusi? 
Bųtų įdomu išgirsti, kokios Dr. Valiūno viltys buvo?

Dr. Valiūnas tvirtina, kad Dr. Bobeliui ir P. Dar
gini prezidento Fordo pareiškimai buvo padaryti tiktai 
“vidaus politikos sumetimais”. Ar Dr. Valiūnas su pre
zidentu Helsinkyje buvo susitikęs, išsikalbėjo ir girdė
jo iš paties prezidento tokį prisipažinimą? Jeigu ne pats 
prezidentas, tai kas jam tokį dalyką pasakė? Nenori
me tikėti, kad Dr. Valiūnas iš piršto išlaužtų tokį tvir
tinimą. Jeigu taip būtų, tai kaži ar Vlikui vertėjo, jį siųs
ti į Helsinkį?

Hindu-Kush kalnus į Punjab”. Senovės iraniečių raš
tai Vendidad (Zend) 5-9 aprašo, kad jų dievas Ahu- 
ra-mazda sukūrė pirmąjį geriausią kraštą Aryąpa- 
vaejo tolimoj šiaurėj, kur žiemos yra ilgos.

Istorikas dr. H. Guenther (35-182) rašė: “Kaip Hil- 
lebrand yra pirmas pastebėjęs, kad tiek indų vedos, 
tiek avestų eilėraščiai dar rodo žiemos saulės pasisu
kimo šventės bruožus, ką galima tik išaiškinti šiaurės 
europėjine kilme”. Žymus indų proistorės žinovas dr. 
B. Tilak (103-19) priėjo išvados: “Aš tikiu-tai gali 
būt pakankamas pagrindas, jog ten yra gana tikras pa
liudijimas arijų rasės seniausiose knygose-vedose ir 
avestose — įrodymui, jog arijų tautos protėvynė buvu
si kaž kuriose srityse apie šiaurės polių”. Prof. S. Pig- 
got (78-261) tvirtino, jog Rigveda nežino tropikinių 
gyvulių, kaip tigras ir kiti.

Iš rišu senovės indų kilčių žymiausi buvo kurai- 
kriviai, kurie mums primena senuosius lietuviškus 
krivyčius (apie juos plačiai rašoma J. Venclova “Lat
viai ir gulai”). Istorikas dr. A. Pusalker (Plg. R. Ma- 
jundar, 258 p.) pažymėjo: “Tačiau Uttarakurus pasi
rodė kaip istorinė tauta Aitareya Brahmanoj.,. Utta
rakurus vadinamas dievu kraštu... sanskritiškai ut- 
rara-lictuviškai šiaurė”. Prof. dr. A. Macdonell (55- 
468) pastebėjo: “Pancala yra vėlesnis vardas tautos 
Rigvedoj vadinamos kriviais... junglyj su kurais". 
Prof. H. Zimmer (118-102) konstatavo;”... bendras 
vardas kurų-krivių vedų laikotarpy}’’.

Senovės indų epo Ramayana (IV, 44, 82) auto
rius. rašydamas apie laimingą šiaurės kraštą,-117 eilu
tėj priduria: “Už kuru (krivių) šiaurėj randasi okea
nas”. Prof. Lassen (Zeitschrdift fuer die Kunde d. M. 
II p. 62) patiekia legendą apie tolimoj šiaurėj laimin
gą tautą Utttarakuravah (Ptolemaios Ottarokorai).

joje priviso jau tiek agentų, 
vandenų drumzlintojų, ardy
tojų bei skaldytojų, kurie sus
kaldė Lietuvių B-nę, Čiurlio
nio galeriją, net jėzuitų ir ma
rijonų vienuolynus.

Ar gi tai tiesa? Ir ar šitokie 
skelbiami įtaigojimai gali pa
tarnauti lietuviškajai vienybei 
stiprinti ir visus lietuvius ap
jungti, beatodairinei kovai su 
okupantu? Pasaulio lietuvis 
ypač vengia paminėti riet kai- 
kurių laikraščių vardus, vadi
na juos “tam tikra spauda”. 
Taip juos vadina tik dėlto, tie 
laikraščiai nėra frontininkų įta
koje, nors šiij vedamieji griež
čiausiai pasisako prieš okupan 
tą ir okupaciją. Reikia stebė
tis, kad) PL nič nieko nepasisa
ko prieš tuos lietuvius ir jų 
spaudą, kurie yra grynai rau
doni, arba jau gerokai parau
donavę, kurie daugiau ar ma
žiau plauna išeiviams smege
nis.

Tokiais kontraversiniais, ne
objektyviais, visuomenę klai
dinančiais rašiniais dažniau
siai pasirodo PL Br. Nainys ir 
St Barzdukas. Gal dėl to spau
doje jau ne kartą, buvo pasi
sakyta ir del Broniaus Nainio 
pirmininkavimo, kad jau se
niai pribrendo laikas jį nuimti 
nuo pirmininkystės, nes jis pa
darytais pareiškimais bei savo 
rašiniais ir netaktais labai 
daug prisidėjo L. B-je sukelti

Antai, skelbė, kad LB yra 
karo stovyje su Altą, arba 
spaudos pranešimu iš Vene- 
cuelos, kad jis pakenkė Bra
žinskams išvykti iš Turkijos, 
jis savo aplinkraštyje skelbė, 
kad visos Amerikoje esančios 
organizacijos turi sutilpti vie
noje būstinėje, jis skelbia kad 
Vasario 16-sios šventės proga 
renkamos aukos turi būt ati 
duodamos Lietuvių. B-nei, o 
ne pavergtosios Lietuvos lais
vinimui ir pan.

Štai ir vėl š. m. birželio mėn. 
laidoje Pasaulio lietuvyje Br. 
Nainys puola, kaltindamas Al
tą, lieja demagogiją, kursto ir 
•skaldo išeiviją. Kaltina Altos 
Instituciją, kad ši bando įves- 
,ti į konferenciją labai neaiš
kius- tikslus turinčius asmenis, 
kurie nenori kovoti prieš Lie
tuvos okupantą.

Ir už tai yra atsakinga visa 
Amerikos Lietuvių Taryba ir 
net tos organizacijos, kurios 
tuos kliudytojus į Altą pasky
rė. Juk tai tikras šmeižtas, nu
kreiptas prieš Altos instituciją.

Patikrinus pasirodė, kad Al
ta kaip tokia jokių asmenų į 
veiksnių konferenciją neįve
dinėjo, o atvykę asmenys bu
vo neeiliniai lietuviškos išei
vijos veikėjai bei plataus mąs

to lietuviškas veiklos darbuo-|lietuvišką visuomenę? Juk jis 
tojai, patriotai ir didelės da
lies Amerikos lietuvių išeivi
jos atstovai, veikią reorg. Liet 
B-je. Jie atvyko labai aiškiu 
tikslu ir darė labai aiškius pa
reiškimus. Jie atvyko į konfe
renciją ne jos griauti, o pa
reikšti savo žodį, ją stiprinti. 
Atvyko tokia pat teise, kaip ir 
p. Gečys ir ponia Zerr, kurie 
niekad nėra buvę veiksniais, 
o tik JAV LB atstovai.

Pasaulio lietuvyje įtajpin-1 kraipytą tiesą. Ypač, turėtų 
tas Br. Nainio rašinys skelbia | atkreipti dėmesį į tai ir pakel- 
netiesą. Tai šmeižtas prieš Al
tą ir gilus įžeidimas mūsų vi
suomenės garbingų asmenų ir 
veikėjų. Ar tokiu užgauliu ra
šiniu Br. Nainys gali vienyti

kursto vienus prieš kitus. Jis 
kursto net ir tas organizacijas, 
kam jos siunčia į Altą liudyto
jus.

Tikrai, pribrendo laikas mū
sų lietuviškai visuomenei griež 
tai pasisakyti prieš “Pasaulio 
Lietuvio” vedamą liniją, prieš 
tuos vadukus įsikūrusius Lie
tuvių B-je, kurie, užuot vie
niję ir jungę visuomenę, prie
šingai, ją kursto ir skelbia is-

ti balsą Liet B-nės reorgani- 
zatoriai, kur tokie, kaip Br. 
Nainys, savo klaidinančiais ra 
šiniais nuves lietuvišką visuo
menę.

Ginčai del koncerto Airijoj
Ilgame laiške Vliko vicepir

mininkas Juozas Audėnas įro
dė kokią pažangą Lietuva pa- 

Europos Lietuvis”, darė nepriklausomybės laikais 
ir paaiškino, kaip rlisų impe
rializmas iki 1918 metų- ir po 
1840 metų sužlugdė tą pažan
gą. Ypatingas dėmesys buvo 
atkreiptas į- tikinčiųjų1 perse
kiojimą ir į' Lietusių Katalikų 
Bažnyčios Kroniką: Pasiro
džius O’Riordano antram laiš 

įkui, J. Audėnas pasiuntė’ dien
raščiui ir savo antrą laišką.

Ta laiškų serija buvo laik
raščio redakcijos užvardinta 
“Lietuvos Istorija”. Nors visi 
laiškai lietė Lietuvą, tačiau 
įvairiausios temos buvo palie
čiamos. Dialogas buvo tikrai 
vertingas, nes jis daug ką pa
sakė airiams apie Lietuvą ir 
liudijo, kad Lietuva nėra pa
saulio užmiršta. (E).

Šių metų gegužės mėnesio 
pradžioje Airijoje koncertavo 
ansamblis ‘Lietuva’, atvykęs iš 
Vilniaus.
(1975, birželio 10 d.) rašo, kad 
ansamblis per dvyliką dienų 
koncertavo septyniolika kartų 
ir net Airijos prezidentas jį 
stebėjo. “Lietuvos” ansamblis 
išvyko namų link, bet atgar
siai apie jį mus siekia net šian 
dien.

Airių spaudoje iškilo tokios1 
karštos diskusijos, kokias re
tai matome. Iki šiol bent de
šimt laiškų redakcijai yra pa
sirodę “Irish Times” dienraš
tyje. Septyni yra palankūs 
laisvajai Lietuvai, o trys giria 
sovietinę santvarką Lietuvoje. 
Vienas iš tų dabartinės Lietu
vos gynėjų, kurio net du laiš
kus redakcija įdėjo, pasirašo 
pavarde O’Riordan. Spėjama, 
kad tai yra tas pats O’Riordan, 
kuris yra Airijos komunistų 
partijos generalinis sekreto
rius.

Diskursijos spaudoje prasi
dėjo, kai A. O’Connell parašė 
laišką, aiškindamas, kad jis 
lankė vieną “Lietuvos” kon
certą. Jis pasipiktino, kad pro 
gramoje tas ansamblis buvo 
pristatytas kaip rusų ansamb
lis. O’Connell .prisiminė 1940 
m. baisiojo birželio’ ištrėmi
mus ir pastebėjo, jog šiandie 
nėra laisvės Lietuvoje:

Apie laiškus spaudoje’ Efta 
sužinojo Kari Bačik, gyvenan
čio Airijoje, dėka. Teko įsi
jungti į diskusijas ir atitaisy
ti O’Riordano netikslumus ir 
atskleisti jo melą. O’Riordan 
teigė, kad “prieš virstant So
vietų respublika, Lietuva bu
vo tik agrarinis Vakarų vals
tybių, įskaitant D. Britanijos, 
satelitas” ir, kad šiandien Lie
tuvoje Čiurlionio menas yra 
“atsargiai ir pagarbiai konser 
vuojamas”.

LUANDA, Angola. — Portū- 
galų karo aviacijos ' lėktuvais, 
triukšmingai skraidančiais vir
šum miesto, buvo perspėti juo
džių armijas, kad liautųsi, savo 
tarpe kovojusios. Viena jų ar
mija Sovietų įtakos esantis 
“Liaudies Sąjūdis Angolai Išlais
vinti”, turi savo rankose dides
nę miesto dali;- antroji armija, 
arba kinų remiamas “Tautinis 
Frontas- Angolai Išlaisvinti” yra 
ta pirmąją armiją apsupęs. Tos 
abidvi grupės praeitą šeštadienį 
pirmą kartą po dvi savaites tra
ukusios kovos bazukomis, į mū- 
:šį Įtraukė ir trečią armiją, pa
sivadinusią “Tautine Unija Vi
siškai Angolos Nepriklausomy-
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Kai kurie istorikai indų šiaurinius kurus laiko hy- 
perborieciais: prof. H. Rawlinson (80-25): “The Hy
perboreans, who play such a large part in contempo
rary Greek legend, are Indian Uttarakuru transferred 
rather pointlessy from their home in the holy Hima
laya”. Graikų geografas Hekateos (VI a. pr. Kr.) hy- 
perboriečius laikė kraštutiniais šiaurės gyventojais, 
kur, anot istorijos tėvo Herodoto, radosi- gintaras. Su
lig dr. O. Norem (73-11) ir prof. A. Spekke (96-39) 
gintaro dideli kiekiai buvo rasti Indijoj.

Rigveda mini garsią upę Rasa, kuri radosi talimoj 
šiaurėj ir kurią seni iraniečių raštai vadino Raha. 
Graikų geografas Ptolemaios (178 A. D.) Volgos upę 
vadind Rha, gi mordviai Valgą vadina Rava. Tad vi
sai galimas dalykas, jog senovės indai Rasa vadino 
dabartinę Volgos upę. juo labiau, nes ir kai kurie is
torikai linkę panašiai galvoti: prof. dr. A. Macdonell 
(56-209) mini: “Rasa yra randama Rigvedoj trijose 
viėfbsė, aiškiai kaip vardas tikros upės tolimoj šiau
rės vakarų Vedų teritorijoj... Vendidad mini Raha, 
Rasos avestinė forma”, prof. M. Ebert (26-297) tvirti
no: “Senas Volgos vardas buvo Ra. paaiškinamas nuo 
indų kalbos žodžio rasa “drėgmė, potvynis”. Rasa ve
dose buvo upės vardas persuose Raha”.

Tad ir prof. T. Knauer savo veikale “O proishož- 
denii kneni Rus”, tapatindamas Valgos upę su seno
vės indų’ Rasa ir iraniečių Raha upėmis, sutinkamo- 
hnis indų ir iraniečių šventose knygose, kurios pagal 
legendas-buvusios kaž kur šiaurėj, priėjo išvados, jog 
senovės indai gyvenę prie dabartinės Volgos upės 
krantų.- Tą' patį pakartojo prof. dr. H. Guenther (35- 
16)'* “Indai kartą turėjo savo sodybas prie Volgos 
upės” etc.

Prof. M. Naidis (70-10) nurodo, jog indai į Indiją

nužygiavo iš rytinio baltų (lietuvių) krašto. Sulig žy
maus švedų proistorės žinovu prof. K. K. Johanssoh 
(Pig. prof. G. Kossina “Ursprung und VerbreitUng der 
Germanen”, Leipzig, 71 p.) arijų (indų su iraniečiais) 
protėvynė buvusi Volgos, Dniepro ir Dono aukstupiuo- 
se. Pačių indų istorikas prof. dr. S. Chafterji (1&-24) 
pabrėžė: “Galutinai Vedų arijai nukeliavo į Indiją iš 
Balto-slav sričių”. Gi žymiausias 19 amž. vidurio et
nologas ir kalbininkas prof. dr. R. Latham (51-611) 
konkrečiai nurodė: “If so, the situs of the Sanskrit is 
on the eastern, or south eastern frontier of the Lithujf- 
nic, and its origin in Europe”.

Prof. dr. P. Miljukov (63-108) ir dr. M. Hesch (38- 
2) senovės indų buvimą prie Okos upės paremia.ir 
archeologiniais tyrimo duomenimis, žymus rusų moks
lininkas dr. V. Sedov (Sovetskaja archeologija, 4, 
1965) konstatavo, jog senoji iraniečių kultūra siekusi 
Dniepro upę. Panašiai pasisako V. Toporov ir Trubtf- 
čev, rašydami apie iraniečių vietovardžius kairėj 
Dniepro pusėj.

Reziumuojant visos aukščiau patiektus istoriniėš 
šaltinius, atrodo, tektų prieiti išvados, jog indų protė
vynė buvusi rytinių galindų teritorijoj (plačiau a pi ė 
lietuviškus galindus prie Maskvos žiūr. J. Venclovos 
“Prutėnai ir rytų galindai”, 1974 m.). įif

(Bus daugiau)
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1975 m. rugpiūčio mėu. 3 d., 
sekmadienį, šaulio Kazio Jakš 
to sodyboje, Union Pier, Mich., 
įvyko Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės iškyla.

Iš Chicagos jau nuo pat 
( ankstybo ryto automobiliai 
! riedėjo su šauliais į Union 
,Pier vasarvietę. Tai labiausiai 
į apgyventa lietuviais vietovė 
prie Michigano ežero. Čia dau

turi nusipirkę 
namus, o kiti biznius. Į čia su-

Suvažiavę šauliui į Jakšio 
sodybą turėjo progos ne tik 
papiknikauti, bet ir pašaudyti, 
nes sodybos savininkas yra 
įrengęs šaudyklą.

Vytauto Dodžiojo šaulių 
rinktinės šaudymo varžybas 
pereiuainajai taurei laimėti 
pravedė P. Jonušas. Rinktinės 
taurė atiteko K. Petrauskui, 
kuris daugiausiai surinko taš
kų-—- 517. \

3 individualias taures laimė
DR. C K. BOBELIS 
4NK5TŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talat 695-0533

Fax Vaiky Madical Cantar 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE <8, ELGIN, ILLINOIS

DR PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofiaas: HEmlock 4-5349

Rarid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

važiuoja atostogauti iš įvai
rių Amerikos valstijų ir net 
Kanados lietuviai.

Michigano ežero paplūdi-
, mys primena mūsų Lietuvos
Palangą.

Ši vasarvietė pasižymi savo 
žaliais, vešliais medžiais ir gra
žiomis pievelėmis, kuomet po 
kaitrių saulės spindulių pa
plūdimy galima rasti šešėlyje 
atgaivą ir malonų poilsį.

Pamadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
sziind.. penktadieni nuo 1—5. treč. 

-ir šeetad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastchestar Community klinikos 
Medfctncs direktorių*.

J933 S. Manhaim R-cL, Wartcharior, III
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis b 

kis intrą šeštadienį 8—3 vai 
T«L 562-2727 arba 552-2723.

REZ.: GI 8-0873

PRIETAISAS 
KIEKVIENAI TV NUO TOLO 

VALDYTI
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998 

Sekm. ir treč. uždaryta.

DR. W, EIS1N - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kadžio Av»., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

.j, » lI.iw.iiai. i ■ __ ...... ........ ... .. ... . a i» ■—

TEI____ BE 3-5893

jo: J. Platakis — 412 taškų, J. 
Baškauskas — 441 ir P. Janu
lis—158 taškų.

Teisėjų komisiją sudarė: P. 
Padvaiskas. K. Juškevičius ir 
svečias jūr. šaulys V. Petrušo- 
nis.

Laimėjusiems taures įteik
damas, rinkt. Pirm. Vladas Iš
ganantis visus juos pasveikino 1 
ir ragino toliau siekti dar di
desnių laimėjimų.

Po sėkmingi], šaudymo var
žybų šaulės sesės visiems at
vykusioms surengė vaišes.

Tai buvo puiki pramoga ir 
atgaiva atitrūkti nuo kasdie
nybės ir šauliškoje šeimoje 
praleisti ne tik laiką, bet ir tuo 
pačiu ) sustiprinant šanlišką 
veiklą.

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės išvykos yra labai 
dažnios. Be to, rinktinė labai 
aktyviai reiškiasi šauliškoj 
veikloj. Užtai tenka juos tik 
pasveikinti ir palinkėti, kad 
jie nepailstų ir toliau taip sėk
mingai dirbtų.

Ryžtas ir šauliška ištvermė 
telydi Jus.

Buvęs prezidentas Niksonas pirmomis ryto valandomis išėjo pasi
vaikščioti po Pacifiko paplūdimį. Jis rado tris nepažįstamus jau

nuolius, su kuriais noriai pasikalbėjo. ■

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAABK1NI/AAI 
? KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

gyvename Dvasia, tai ir elkimės Dvasia". — Gal. 5:25.
■ a m « .

> Apaštalas aiškina, kad tie, kurie pasidarė Kristaus pasekėjais, nukry
žiavo savo kūnus su jo aistromis ir geiduliais. Jie sutiko gyventi ne pagal 
ktoą bet pagal Dvasią. Dievo Dvasia, Šventoji Dvasia, atgaivino arba at
gimdė mus, ir esame jos vedami ir auklėjami ir prirengiami paveldėti 
pažadėtąją garbę, šlovę ir nemirtingumą. Jei elgiamės arba gyvename pa
švęstą ir Dievui patinkamą gyvenimą, tai nenorėsime būti pagyrūnais, pa
sididžiavusiais, bet stengsimės būti nuolankiais, ramiais ir nusižeminusiais, 
priimančiais kiekvieną gerą pamokymą ir vykdančiais teisingus ir šventus 
Dievo įsakymus. Ir tik tokie bus pasiruošę paveldėti brangiausius ir aukš
čiausius pažadus.

VU žhm, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? | tą klausimą atsako knygutė 'Viltis po mirties", kurią gausite 
notnašuMML Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629. 

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS 
Tek 561-4605 ir 4894441 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
OFISAI:

1062 N. WESTERN AVĖ. 
(Prie Western Ave. kampo) 
5214 No. WESTERN AVE. 
Valandos pagal susitarimą.

Ofise t»L: HE 4-1818
Rsžldenciįos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
1454 WEST 71st STREET 

‘VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet. 
Tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.________

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2f1l W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"contact lenses”.
VtL pagal susiti»rimą Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketintai nuo 5—7 vaL vak.

Ofise telef.: 776-2880 
Neufes rez. telef.: 448-5545

g ■■ —..... -- —a.
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G E L 1 N Y C I A 

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

. —■------

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauds 

ŽEMA KAINA
R.ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

SŽ - ' -----=^r- . .„ --A-- z ■ —

[ MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tek: FRontier 6-1882
k- " -----  ' VI 1 ■.........A-Tr-rsgP’

j SOPHIE BARČUS i
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Į Visos programos iš W0PA, ' 
1490 kil. A. M.

Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11:30—12 | 
vai. ryto. — Šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413
715° So. MAPLEWOOD AYE.

CHICAGO, ILL. 60629

Algirdas Budreckas

ROCKFORD, ILL
Šaulių gegužinei praėjus

Pirmą kartą Rockforde įvy
ko vietos šaulių būrio surengta 
gegužinė. Pvyto 11 vai. iš lietu
vių klubo 4 mašinos pajudėjo pil
nos su baro ir virtuvės darbinin
kais Į klubo parką.

Laužas jau buvo paruoštas iš 
vakaro. Viskas paruošta lau
kiama atvykstant iš Čikagos 
šaulių rinktinės vadą su palydo
vais ir lėktuvu atskrendant me
no vadovą su programos atlikė
jais.

Svečiai atvyko, publika ren
kasi — šnekučiuojasi. Vietos 
šaulių būrio vadas kviečia visus 
prie laužo. Pradedama progra
ma. Atidarydamas programą 
vadas taria keletą žodžių svei
kindamas visus ir linkėdamas vi
siems kuo geriausios sėkmės. O 
taip gi buvo pasveikinti Jonai 
ir Petrai, nes tą dieną išpuolė 
Petrinės.

Po to iškviečiamos šauliu rink
tinės vadas Vladas Išganaitis, 
kuris tarė labai gražų ir svaru 
žodį, pritaikintą dienos progai. 
Kalba palydėta stipriais rankų 
plojimais.

Ir štai pasirodo, ateina senas, 
senas senelis — vaidyla, nežinąs 
knygą su aukštai iškelta degan

Būrio vadovybė dėkoja padė
jusioms dirbti prie baro p. p. J. 
ir D. Bubeliams ir virtuvėje p. 
P. Jakimčienei. Visiems nuo
širdus šauliškas ačiū.

Gegužinės diena pasitaikė la
bai graži, saulėta — nekaršta. 
Gamta pati viliote vyliojo savo 
prieglobstin. Atėjusieji buvo su 
malonumu sutikti, ir kaip atro
dė buvo viskuo patenkinti, bet 
aukštuomenė nesiteikė pasiro
dyti.

Kai Čikagos šauliai atvyksta 
be jokio atlyginimo, padeda pra
vesti įvairias švenčių progra
mas, tai gerai, o kai reikia pa
remti šaulių veiklą — ignoruo
jama, gražus vienybės pavyz
dys.— nesektinas.

‘šaulių būrio vadovybė yra dė
kinga visiems tiems, kurie at
vyko ir parėmė veiklą. Taipogi 
su malonumu kviečiu ir toliau 
lankytis šauliškuose parengimuo
se. Mūsų broliai šauliai' visuo
met bus su jumis. Augis

6 d. vykti į Dainavą runkty- 
niauti su kitais šaulių dali
niais. S. Paulauskas

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

praktika, spec. MOTERŲ ligos
Dftaa: 2652 WEST 59th STREET 

T«L: PR 8-1223
OFISO VAU: pirm., antrad.. trečiai 
Lr peikt 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą._________

V. Tu m asonis, M. D., S. C
CHIRURGAS

K MM WEST 71ft STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123

JLaoddL teiefa Glbson 3-6195
Priims ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

. p. Šileikis, o. p.
^3 ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban- W dažai. Speciali pagalba kojoms 
• (Arch Supports) ir t. t.

VaL* 9—4 fr 8—8. šeštadieniais 9—1.
UM Vii* 63rd St., Chicago III. 60629 

To I at.: PRospect 6-5084

čiu fakelu. Kalba ugningai apie
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praeitį, senovės Dievų garbinimą, 
lietuvių tautos stiprybę — vie
ningumą. Tardamas tuos žodžius 
padega laužą.

Laužas suliepsnoja, smar
kūs rankų plojimai — valio, vi
sų džiaugsmas kuo geriausias. 
(Laužą padegė vaidyla akt. A. 
Brinką, o ne P. šernas kaip bu
vo rašyta žvalgo). Toliau sekė 
dialogas, Paparčio žiedas. Atli
ko kuo puikiausiai J. Petraus
kas ir A. Kvečas. Po to sekė, 
monologas “senmergės svajo
nės”, atliko S. Petrauskienė; pri
juokino visus iki ašarų.

Pabaigai buvo pakviestas tar
ti žodį K. Rutkauskas. Kalbėjo 
apie Joninių šventimo ir reikš
mę nepriklausomoje Lietuvoje.

Programai pasibaigus būrio 
vadas A. Poiius, būrio vardu dė
kojo visiems programos atlikė
jams, tardamas širdingiausią 
ačiū ir pakviesdamas visus prie 
kuklių vaišių.

Nors publikas buvo neperdau- 
giausiai, bet nuotaika buvo visų 
kuo geriausia.

CICERO
S LA 301 kuopos ir šaulių žiniai

SLA 301 kuopos nariai mo
kesčius apsimoka pas finansų 
sekretorių Alfonsą Kizlaitį, 
1520 So. 48 Court, tel. TO 3 — 
5228. Tačiau .prieš vykstant 
reikia jam paskambinti, nes 
Kizlaitis yra pensininkas ir 
kartais būna išvažiavęs savai
tei ar ilgiau.

Visuotinis 301 kuopos narių 
susirinkimas bus tik gruodžio 
mėn. Yra numatyti iš eilės kas 
mėnesį keturi susirinkimai, 
nes reikia išrinkti kuopos val
dybą, pravesti nominacijas ir 
rinkimus į Pildomąją Tarybą. 
Jei nariai lankysis, tai susirin
kimai bus kas mėnesį, kaip ir 
ankščiau, visą laiką.

Cicero šauliai, kurie nori 
pasipraktikuoti šaudyme, rug
piūčio mėn. 17 d. 9 vai. ryt ren 
kasi prie šv. Antano parapijos 
mokyklos, iš kur bus vyksta
ma į šaudyklą.
Buvę ciceriškiai, dabar Union 

Pier, Mich, gyventojai ponai 
Mišauskai pakvietė 'Cicero sau 
liūs į savo rezidenciją. Pak
vietimas maloniai priimtas. 
Rugpiūčio mėn. gale bus pra
vestas kuopos prizinis šaudy
mas ir sudaryta ekipa rugsėjo

IŠGRIOVĖ KAUNO 
ŽYDŲ KAPINES

čikagiečiams gerai pažįsta
mas kaunietis Normanas Burš 
teinąs patyrė, kad praeitą mė
nesį buvo išgriautos Slabado
je buvusios Kauno žydų kapi
nės. Tose kapinėse palaidoti ir 
paties Buršteino bočiai.

Nežinomi asmenys įsiveržė 
į aptvertas kapines, išgriovė 
daugelį paminklų ir išniekino 
pačius kapus. Kauno žydai 
kreipėsi į Kauno policijos vir
šininką, kad pasistengtų išaiš
kinti nusikaltėlius ir juos nu
baustų. Įstatymai draužia nie
kinti bet kurios linkinčios gru 
pės kapus Kauno policijos va
dovybė atsakiusi, kad senų ka
pų išniekinimą padarė nežino
mi asmenys. Policija nieko ne
galinti suimti, -nes neturinti 
duomenų.

Savo laiku didelė ir stiprii 
Kauno žydų organizacija Ja- 
šyva kreipėsi į Washingtono 
vyriausybę ir paskirus asme
nis, prašydami kad būtų imta
si priemonių seniems kapams 
apsaugoti. Dabartiniu metu, 
kada Helsinkyje ixivo pasira
šyta pasižadėjimas gerbti pa
grindines žmogaus teises, tai 
reikia ir dabartinius Lietuvos 
valdovus priversti gerbti kitų 
tikėjimą ir šventyklas, Kapi
nių paminklų griovimas yra 
pats skaudžiausias pasityčioji
mas.

Kauno žydai visą laiką gra
žiai sugyveno -su lietuviais. 
Lietuvos n e p riklausomybės 
laikais buvo gerbiamos Slaba
dos žydų kapinės. Išniekini
mas padarytas tiktai praeitą 
mėnesį. Turime kreiptis į tarp- 
tautinies organizacijas, kurios 
priverstų valdovus suvaldyti 
chuliganus. Kaunietis

— Pietų Portugalijos didelis 
bankas bankrotavo, baigė pini
gus. Jis mokėjo kelių dirbtuvių 
nedirbančių darbininku algas, o 
dabar dirbtuvių savininkai ne
gali jam gražinti išmokėtas al
gas, o valdžia bankui neskolin-j 
ga daugiau pinigų.

Miškininkui

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9 j

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS į
“Aikštė automobiliams pastatyti

■

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

ambulance 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ŠIAUŠIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So; HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicaig’os
Lietuviu
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phene: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
JURGIUI KLIMKAIČIUI

staigiai mirus, jo žmonai Sofijai, dukroms 
Irenai ir Nijolei su šeimomis, seseriai Mėtai, 
pusbroliui Martynui Klimkaičiui ir kitiems > 
giminėms reiškia .nuoširdžią užuojautą ir ; 
kartu liūdi

i-- '-J.- • - * - ■

L. MIŠKININKŲ S-GOS KJEIVJJOJ cVAJJpVYBĖ: :

J. žebrąipka*,' j. į
kartis, J. Gudaitis. J. Plaušinaitis,'J.*. Kriščiū
nas ir J. Sideravičius. ' ’J

3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-H3S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 6>lh STKEET KEpabiic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-«672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilk, HL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET 

■i
Phene: YArdi 7-1B11

...
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MUZIKOS MOKYTOJAI

TOBULINASI
“Muzikai - vokalistai Ignas 

Malcius, Izabelė Motekaitienė 
ir jos sūnus pianistas Manigir 
das, š/in. liepos mėne-, \Vis- 
conshin universitete, Eini (Jai 
re klausė specialius dainavi
mo mokytoju kursus. Tuo pat 
metu ten buvo surengta ir mu
zikos knygų paroda.

Tokius profesinio pasitobu 
lininio akademinio lygio kur- 
sus-seminarq kiekvienais me
tais rengia Amerikos ir Kana
dos dainavimo mokytojų-aka- 
deniikų profesinė s-ga. Papras 
tai kursai vyksta iš anksto pa
rinktame universitete. Paskai 
liniukais kviečiami pasižymė
ję balso pcdagogai-un i versi te
tų profesoriai ir medicinos 
gyd. specialistai. Paskaitos pra 
vedamos kartu su pademons
travimu naujausių balso mo
kymo metodų pagal medicinos 
mokslo dėsnius.

Su lietuvių grupe į kursus 
kartu vyko ir latvė muzikė Ly
dia Dobrovolska. Pas jos vyrų, 

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE0 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ________ $3.00
Minkštais viršeliais tik ............    $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik...............  $2.00

Galima Taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arbi 
money orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

"   ir-r—B- • - 111 4'.. tf.,,-1 n ‘ JTT '.m J1.. JUP'Y "" " " I ' W

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629 • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairiu prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
----- — ' ■' '.r—'.T."-.' -W H I I11*,.- A,-,11 I , ĮĮ lUIlĮJ , _ .ėj

& ' ....... . ,-s.oa. j, „ ; "L - 1

MOVING — Apdraustas per kraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS 
2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

■»_____________________ _ ____________________________________________
...... T—■  —„-r-a.r - ■^,-i—  .JT. •-

1. .unit liiit............  '. >U1?1

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ I
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60603. — Tel. 254-3320
Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 

maistas, doleriniai Certifikatai. .
t V. V A L A N T J N A S

JUBILIEJINIU METŲ 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 50 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi, ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę 
neiriamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar ju Įgalioti
niais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jn bendras institu 
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto 
riko?- ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama, platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviško* 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie 
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chlcagofe Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metu — $16.00 

trims mėn. — S8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — 2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

Q Siunčiu-------------- dol. Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių jsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS -_________

ADRESAS .-------------------------------- ---
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'■muzikos profesorių P.ooS'.eliu 
; universitete, studijavo mūsų 
kompozitorė Giedrė Gudaus- 

jkienė. Mūsų muzikai grįžo 
; kursais labai patenkinti, galė
ję papildyti savo žinojimą nau 
jais, mokslu pagristais, moky
mo patobulinimais ir įsigiję 
naujos mokslinės literatūros.

J. D.

Jėzuitai ginasi nuo Dilio
S. \V. Wows Herald rašo: 

Lietuviai ’Tėvai Jėzuitai iš Del 
la Strada, kurie adresu 5620 
S. Claremont užlaiko jaunimo 
centrą ir kitokias įstaigas, pra 
eitą savaite, kreipėsi į teismą, 
prašydami injunction, kad bū
tų uždrausta Joseph Diliu iš 
S. Union jų nuosavybėje skleis 
ti jo politinę literatūrą ir kal
bėti.

Sunde kaltinama, kad Dilys, 
ultrakonservatyvas, s k c Ibiu 
klausimus, kurie yra “politiš
kai erzinantys (sensitive) lie
tuvių bendruomenei ir rezulta 
te.Tėvams Jėzuitams gresia 
netekimas kontribucijų.

Šią religinę bendriją atsto-

Floridoje, Skidav/ay saloje, golfo lauko viduryje planuotojas paliko 
vieną palmę,ikad žaidėjai turėtu šiokį tokį šešėlį, kai reikia kirsti 
lemiamą smūgį sviediniui įmušti į pageidaujamą duobelę. Pradžio
je žaidėjai manė, kad palikta palmė kenks žaidimams, bet vėliau jie 

įsitikino, kad dideliame karštyje ji labai naudinga.

vauja advokatas S. Paul Žum- 
bakis

Sen. Frank D. Savickas

Pasitikėjimo išdavimu (bet
rayal of trust) Illinois senato
rius Frank D. Savickas pava
dino Europos Saugumo Dek
laracijos pasirašymą Helsin
kyje praėjusią savaitę.

Per 20 metų Sovietai sten
gėsi atsiekti savo tikslo-Ųū- 
tent, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės sutiktų, kad paverg
tosios tautos Lietuva. Latvija 
ir Estija tikrai yra sovietinės 
respublikoj ir kad tai pareikš 
tų raštiškai. Praėjusią savaitę 
jie savo tikslo pasiekė.

Prieš Prezidentui išvykstant . -
į Suomiją buvo j Baltuosius 
Namus pakviesti Pavergtųjų 
Tautų atstovai išklausyti Pre
zidento užtikrinimų dėl šiuo 
metu pavergtųjų tautų teritori
nės neliečiamybės ir žmonių 
apsisprendimo: jis užtikrino, 
kad tatai visuomet buvo Jung
tinių Valstybių politikos pripa 
žinti principai. To vietoje mes 
girdime, kad Prezidento bai
giamose pastabose delegatams 
Helsinkyje tie paragrafai iš 
teksto buvo išbraukti ir pa
keisti žodžiais, palankiais So-L 
vietų ilgalaikiams tikslams, 
kurie yra priespauda iš vidaus.

Taigi dabar mes matome 
kai]) V. M. Molotovo ir kilų 
Sovietu Ivderiu tikslai, kuriu 
jie siekė per dvidešimt metų, 
buvo patvirtinti Jungtinių Vals 
Ivbiu Prezidento Gerald R. 
Fordo parašu.

Baigiant Senatorius Savic
kas pareiškė, kad jis kreipsis į 
Prezidentą Fordą ir Sekreto
rių Kissingcrį. kad išsižadėtų 
tos sutarties — sutarties, ku
rią ne visi Amerikos piliečiai 
remia, ir kad patvirtintų Jung 
tinių Valstybių tvirtą ryžtą ir 
toliau pripažinti šių pavergtų

JEI “NAUJIENAS” TU

SKAITYSI, TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO
TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA

ŠVIESĄ. 

tautų — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos suverenitetą ir jų( dip
lomatines atstovybes šiame
krašte.

Gandhi ištrėmė
Edward Cody

New Dehli, Indija, — Prem
jerė Indira Gandhi vakar ištrė
mė Associated Press žurnalistą 
Edward" Cody.

Indijos vidaus reikalų parei
gūnas paprašė AP bendrovę pa
čiai atšaukti šitą koresponden
tą, bet kai ji atsisakė tai pąda- 
dyti, tai premjerė davė jam 24 
valandas apleisti Indijos terito
riją. Kuri laiką žurnalistas Co
dy dirbo Beirute. Libano sosti
nėje.

Tai šeštas užsienio žurnalis
tas, kuri dabartinė Indijos val
džia išsiunčia.

— T. Pauliukaitis, Toronto, 
Canada, atsiuntė toki laišką su 
5 dol. čekiu: “Noriu išbandyti 
Naujienas. Jei turite, pradėkite 
nuo rugpjūčio pradžios, nes vis
ti ek pašonėj a, kol Į Torontą 
ateina. Reikia ir mums žinoti, 
ką ten jūsų bendruomeniška vai 
džia išdarinėja ir kaip gyvuo
ja Chicagos lietuviai, kur ir nu
mirę kartais ramybės neturi”... 
Naujienų administracija dėko
ja už laiška ir laukia daugiau 
tokių laiškų ir norinčių išban
dyti Naujienas. .

— Julius Kiškis, Yucaipa, Cal., 
išrinktas Lictuyos Vyčių 133 
kuopos pirmininku, Pranas Žu
kauskas — vicepirm., Stasys 
Dūda — sekr., Ona Arnashus — 
ižd., Antanas Skirius — fin. 
sekr. Atstovu į seimą New 
Yorke išrinktas inž. Vytautas 
Vidugiris.

Alice Olson rengiasi treukti teisman 
ČIA įstaigą dėl nelemtos josios vyro 
mirties. Josios vyras tarnavo ČIA 
Įstaigoje, buvo mokslininkas. Vado
vybė davė jam LSD chemikaly, kad 
iitirty, kaip jie veikia žmogy. Josios 
vyras, prarijęs vaistus, ioko iš 22 
aukšto New Yorke ir užsimušė. Vadovy
bė duodama vaistus, jam nepasakė 

ir jo neprižiūrėjo.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIŲ BU
TAS Marquette Parke dviem suaugu
siems. Nepageidaujami su gyvuliais. 

Skambinkite PR 6-7845

— Stasys Abromavičius, West 
field, Wis., buvęs Gage Parko 
gyventojas, dabar turėdamas 
laisvo laiko, skaito daugeli lie
tuviškų laikraščių ir juos re
mia. Naujienų vadovybė yra 
jam dėkinga ne tik už paramą, 
bet ir už bendradarbiavimą. 
Toje puikioje apylinkėje jau ap
sigyveno daugelis lietuvių, ku
rie savo sugyvenimu ir idealiais 
tarpusavio santykiais yra geru 
pavyzdžiu. Ne veltui joje atsi
randa vis daugiau lietuvių, mėg
stančių ryškius 4 metų laikus.

— Marketparkiętės Dianos 
Pilipauskaitės ir jos draugės 
spalvota nuotrauka, pasakiškoje 
gamtos aplinkoje-sukelianti ide
alias vasaros nuotaikas, tilpo 
Sauthtown Economist trečiadie
nio laidos 1-me puslapyje.

— Genovaitė Baradienė po 
sunkios operacijos gydosi šv. 
Kryžiaus ligoninės 625-1 kamba
ryje dr. Juozevičiaus ir chirur
go dr. Drugo priežiūroj. Vene- 
cuelos lietuvių d-jos valdyba 
linki jai greitai pasveikti ir grįž
ti j namus.

— Dr. Marijos Gaižutis kera
mikos darbai yra išstatyti iki 
rugpjūčio 30 d. Scottsdale bi
bliotekoje, 4101 W. 79 'St. Ji 
yra baigusi Mundelein kolegiją, 
Wayne State universitetą, bio
chemijos daktaratą įgijo Illinois 
Technologijos institute, taip pat 
studijavo Chicagos Meno insti
tute. Keramikos darbų parodą 
buvo suruošusi savo namuose, 
Beverly Shores, Ind.

— Bostono Lituanistikos mo
kyklos banketas bus spalio 4 d. 
Lietuvių Piliečių salėje. Spalio 
12 d. ten bus radijo valandos 
“Laisvės Varpas” koncertas.

— Brighton Parko Lituanis
tikos mokyklai šiemet sueina 25 
metai. Ta proga ruošiamas mi
nėjimas ir banketas spalio 18 d. 
Brighton Parko Lietuvių para
pijos salėje.

— Pranė ir Stasys Patlabai iš 
Marquette Parko apylinkės iš
vyko atostogų pas P. M. Karan
čius Į jų puikų Grand Shores 
motelį, St. Petersburg, Fla. Iš 
ten siunčia visiems gerus lin
kėjimus. S. Patlaba yra veiklus 
lietuvių organizacijose ir akty
vus lietuviškos spaudos bendra
darbis taip pat bendrų darbų 
dalyvis.

— Lietuvos Vyčių 62-tras sei
mas bus rugpiūčio 21-24 d. 
New Yorke. Susirinks jaunių, 
studentų ir moksleivių, taip pat 
suaugusių Vyčių organizacijos 
atstovai. Seimo metu bus įvai
rūs parengimai, kuriuose kvie
čiama dalyvauti visuomenė. 
Rugpiūčio 22 d. 9 vai. vak. Mas- 
peth parap. salėje bus linksma- 
vakaris. Tradicinis banketas 
įvyks rugpiūčio 23 d. Kultūros 
židinyje. Dalyvaus ir bus pa
gerbti Rob. Hanrahan ir Simas 
Kudirka. Po sekmadienio pa
maldų Maspetho bažnyčioje, bus 
bendri pietūs ir užbaigos iškil
mės.

A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC 
Income Tax Service

3548 SOUTH EMERALD AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60609

(Pirmas aukštas. įėjimas iš kiemo) 
Tel. LA 3 - 1387

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie
tijos ir iš kitą kraštu, pilietybės popie
riai. ivairiu valstybės formų pildy
mas. Interesantų reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybės įstaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir kitu ištai
gu įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korte
les ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius dokumentus ir iškvieti
mus i Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Be to. išrū
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arba laiškais.

P. S. Užpildomos formos IL-1363 
Tax Relief Claim for Grant for 
Senior Citizens and Disabled Persons.

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKA?, Prezidentas

2212 W. Cermak Road. Chicago, Ill. Virginia

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
MŪRINIS BUNGALOW ant 43' skly- 

po. Centr. šildymas. 64-ta ir Whipple. 
Nebrangus.

2 BUTŲ po 4^ kamb. 17 metų. 30' 
sklypas. Centrinis šildymas kiekvie
nam butui atskirai. Tik $43,000.

4 BUTŲ: 2 po 4, 2 po 3 ir 3 kamba
riai skiepe. 2 auto garažas. Centri
nis šildymas. Geros pajamos, gera 
gyventi vieta.

10 BUTŲ MŪRAS. Naujas šildy
mas. Geros pajamos. Dideli kamba
riai.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

MARQUETTE PARK BY OWNER 
1% story brick. 6 rooms and 3 rooms.

2 car brick garage 
436-2884.

— Adolfas Lietuvninkas, Gin
taro klubo savininkas, 2548 W. 
6.9 St., įteikė Naujienų paramai 
10 dol. per administratorę Kris
tiną Austin. A. Lietuvininkas ir 
jo žmona yra lietuviškų kultū
rinių bei visuomeniniu darbu 
ir spaudos rėmėjai. Jų klube 
bei salėse organizacijos randa 
parankią ir patrauklią rietą sa
vo susirinkimams, pobūviams, 
paskaitoms ir įvairių rūšių pa
rengimams, kartu su maloniu 
savininkų dėmesiu ir patarna
vimais.

° Visų rūšių namų apšildy
mo specialistas JOHN PUCETA. 
Telefonas 925-4661. Sk.

o Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ... Naujienos buvo ir yra 
už demokratiją ir toleranciją. 
Deja, jos negali toleruoti Lietu
vos okupacijos tolerantų ir pa
likti įvairių tipų bendradarbiau- 
tojus visiškoje laisvėje. Todėl 
šio pasimetimo ir iliuzijų politi
kos laikotarpiu Naujienos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio ju
biliejiniais metais padvigubinti 
skaitytojus. (Pr).

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

Didžiausias kailiu
pasirinkimas

pas vlenintelj
lietuvį kailininką Bį

Chicago)© ‘1NORMANĄ
. 263-5826 

(jataiga*) ir 
677-8489

(buto)

185 North W*ba*h Avenue
2nd Floor Chicago, UI. 60601

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

ČIA VERTINGAS DOLERIS
2 BUTŲ DID. NAMAS 6 ir 7 kamb. 

Gražiai apkaltas, naujas stogas. Ga
ražas. Reikia genint. Kas sugebą, 
naudokitės. Turime raktą. $17,000.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
$15,000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71,700.
6 KAMB. (expandable) 18 metų mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23.900.

LIUKSUS 10 METŲ MŪRO rezi
dencija. 3 miegamieji. 2 vonios, kar- 
netai. beismanto gražumėlis. Kampi
nis 40 pėdų lotas, 2 auto muro ga
ražas. Arti Kedzie prie Nabisco. — 
$37,650.

1% AUKŠTO. 1$ metų mūras, 2 bu
tai. 2 auto garažas. Arti mūsų. Liga 
verčia atiduoti. $33,500.

6 KAMBARIU MŪRO NAMAS. 2 
auto garažas. Beveik prie Marquette 
Parko bažnyčios. Jau laisvas. — 
$21,000.

2 AUKŠTU MŪRAS, puikūs 2x5 
kamb. butai ir 2 kamb. sausam beis- 
mante. naujas gazu šildymas. Geras 
garažas. Arti mūsų. $26.500.

PLATUS LOTAS su ffaražu. Arti 
Maria High. Pigus. $5,900.

VALDIS
REAL ESTATE

2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

BUTU NUOMAVIMAS, ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI, NAMŲ IR NEKILNO

JAMO TURTO PIRKIMAS. 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

PARDUODAMAS NAUJAS NAMAS 
su 13 kambarių ir 2 vonios kamba
riais ant 4 akrų sklypo. Nauj’as šil
dymas gazu. 4 mylios nuo krautuvių, 
5 mylios nuo Bass Lake. $22,000.

Kreipkitės i savininką Kasparą 
Račiūną, Knox. Indiana. 

Tel. 219 — 772-1492.

.L " , - '■------ --- . ■ ----H-

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public.

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

šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
[rengiu mieste ir užmiesty nauius ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. western avė.

Chicago, m. 60609. Tel. VI 70447

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $60 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tekt: REpublIc 7-1941

■NAUJIENOS’ KIEKVIENO
LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS




